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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo observar e descrever episódios de noticing percepção através da 

lingualização languaging para o ensino-aprendizagem da forma em Língua Estrangeira. Os 

episódios se dão por intermédio de oportunidades geradas em um blog e um chat-room para a 

produção linguística em Língua Inglesa de alunos da escola regular. Com base no conceito de 

lingualização e na hipótese da produção compreensível, examino a produção de alunos de 

diferentes níveis de proficiência de uma turma da 3ª Série do Ensino Médio de uma instituição 

privada de ensino no município de Vassouras, R.J., Brasil. Os dados foram coletados em três 

etapas a partir da reconstrução de um trecho original do filme "O Retrato de Dorian Grey", a 

saber: (a) postagens individuais no blog, (b) comentários a respeito das reformulações 

corretivas realizadas pela pesquisadora e (c) interações em chat-room com outro aprendiz a 

respeito das suas primeiras postagens. Os erros cometidos pelos alunos foram analisados 

qualitativamente. Apresenta-se uma análise dos erros que foram percebidos e a respeito dos 

quais houve episódios relacionados à língua. Dentre os erros que foram percebidos, verifico 

quais são passíveis de resolução. Os resultados sugerem que a utilização de tal procedimento é 

eficaz, especialmente no aperfeiçoamento da interlíngua de aprendizes mais proficientes que, 

aparentemente, se beneficiaram mais dos processos de lingualização dentro dos ambientes 

virtuais que os menos proficientes. Os resultados apontam benefícios do processo de 

lingualização que ocorre em ambientes virtuais, mais especificamente no blog e no chat-room, 

para o ensino-aprendizagem da forma em língua estrangeira.  

 

 

Palavras chave: Ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras. Lingualização. Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The aim of this work is to observe and describe episodes of ‘noticing’ through ‘languaging’ for 

the teaching and learning of form in the English Language. Such episodes are to take place by 

means of the opportunities generated in a blog and in a chatroom for the linguistic output of the 

students of a regular school. Based on the concept of languaging and on the comprehensible 

input hypothesis, we examine the output of students with different levels of proficiency of a 3rd 

year High school class in a private school in the city of Vassouras, Brazil. The data were 

collected in three stages all of each based on the output and reconstruction of an original excerpt 

of the film "The Portrait of Dorian Gray": (a) individual posts in a blog; (b) comments about a 

corrective reformulation by the researcher (c) interactions in a chatroom with another learner 

in which they discuss their first posts. We present an error analysis of the perceived errors and 

the ones about which there have been language related episodes. The results suggest that the 

use of this procedure is efficient, especially for the improvement of the most proficient students' 

interlanguage, who benefited more than the less proficient ones. The results also indicate that 

there are benefits in the processes of languaging which occur online more specifically in a blog 

and a chatroom for the teaching and learning of the form in a foreign language.    

 

 

Key Words: Foreign Language Teaching and learning. Languaging. New Information and 

Communication Technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Estudos na área de aquisição de segunda língua, como os de Spada (2001) e Doughty e 

Willians (1998), sugerem que a instrução focada na forma linguística dentro de um contexto de 

prática comunicativa pode ser eficaz para o ensino-aprendizagem de determinados aspectos da 

língua, contribuindo para o aperfeiçoamento da interlíngua dos aprendizes.  

As novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs), mais especificamente o 

blog e o chat-room, podem constituir ambientes adequados para o ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira, viabilizando a produção compreensível (output), que por sua vez “...estende 

o repertório linguístico do aprendiz na sua tentativa de construir precisa e apropriadamente a 

mensagem desejada.” (SWAIN, 1985, p. 252; tradução da autora)  

Os alunos, atualmente, se utilizam do ciberespaço, que é um espaço no qual a língua 

acontece, sem transposições didáticas ou adaptações e onde se aprende através do uso a 

apropriação de características linguísticas dos novos gêneros. É necessário que o professor 

aproveite essa oportunidade para ajudar o aluno a desenvolver as habilidades de ler e escrever 

em língua estrangeira, através de empregos midiáticos dentro dos novos gêneros digitais, 

usando o código mais adequado para cada situação 

Pretendeu-se aqui verificar se e como os novos gêneros digitais poderiam oportunizar 

aos aprendizes a lingualização através de postagens no blog e do desenvolvimento de diálogos 

colaborativos no chat-room. Como lingualização entende-se: “o processo de se construir 

significado e moldar conhecimento e experiência através da língua. É parte daquilo que 

constitui a aprendizagem. Lingualizar sobre a língua é uma das formas de se aprender essa 

mesma língua” (SWAIN, 2006, p. 151; tradução da autora). Através da lingualização, o 

aprendiz pode perceber seus erros, tanto sozinho como em interação, buscar soluções para os 

mesmos ou perceber que há lacunas no seu conhecimento.  

Com base na literatura que aborda a instrução focada na forma, a lingualização, a teoria 

socio-cultural e o uso das NTICs, este estudo teve como objetivo observar e descrever episódios 

de 'noticing' percepção através de 'languaging' lingualização como forma de ensino-

aprendizagem da forma em Língua Estrangeira por intermédio das oportunidades geradas 

dentro das novas tecnologias de informação e comunicação, mais especificamente do blog e do 

chat-room para a produção linguística dos alunos em Língua Inglesa.  Para isso partimos das 

indagações: 
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    (1) Os ambientes virtuais favorecem a lingualização? 

    (2) Como ocorre a lingualização, superando as dificuldades linguísticas dos aprendizes em 

ambientes virtuais como o blog e o chat-room? 

O capítulo 2 fundamenta teoricamente a presente pesquisa referindo-se às teorias de 

aquisição, às questões relacionadas ao ensino aprendizagem de línguas, à lingualização, ao 

diálogo colaborativo e às novas TICs e aos novos gêneros digitais. 

O capítulo 3 detalha a metodologia empregada nesta pesquisa. Em uma primeira etapa 

um grupo de aprendizes da Língua Inglesa foi orientado a explorar um texto postado no blog e 

a reconstruí-lo a partir do texto original. Em uma segunda etapa eles acessaram, ainda no blog, 

a postagem dos seus textos originais seguidos de uma versão sob reformulação corretiva feita 

pela professora pesquisadora a respeito dos quais postaram comentários, ou seja, lingualizaram 

no blog, comparando seus originais com as reformulações. Nessa etapa, eles tiveram a liberdade 

de desenvolver discussões nas quais pudemos observar episódios de percepção de suas 

dificuldades linguísticas e detectar fragilidades ou desenvoltura em relação à forma escolhida. 

Levantamos então os dados a respeito dos erros cometidos pelos alunos e dos episódios 

relacionados à língua, analisando as suas trajetórias de compreensão. A terceira etapa consistiu 

na participação em um diálogo colaborativo em duplas, em um canal de bate-papo (chat-room). 

A diferença desse para um blog é que, no chat-room, o debate se realiza em tempo quase real 

exigindo maior agilidade e espontaneidade na argumentação e nas escolhas dos códigos 

linguísticos. 

 Para caracterizar os participantes, usamos um "Placement Test". A relevância do teste 

de nivelamento a que foram submetidos os sujeitos na presente pesquisa justifica-se porque os 

dados de algumas pesquisas sugerem que quanto maior for o nível de proficiência do aprendiz, 

mais ele se beneficiará dos processos de lingualização. Dados de outras pesquisas sugerem que 

aprendizes menos proficientes ou iniciantes se beneficiam mais dos processos de lingualização 

que os mais proficientes. Coletar e qualificar os dados dessa pesquisa atentando para o nível de 

proficiência desses sujeitos de pesquisa é importante para que possamos observar quais deles 

se beneficiaram mais da lingualização e de que forma isto está associado ao seu nível de 

proficiência.  

Como instrumentos, utilizamos um ambiente virtual criado por nós em um blog e em 

um chat-room.  No blog postamos a transcrição original de um trecho do filme "O Retrato de 

Dorian Gray" e seu respectivo videoclip. 

 No capítulo 4, apresentamos uma análise qualitativa dos erros cometidos na segunda 

etapa, a etapa de lingualização do blog, a seguir, apresentam-se quadros com análise 
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comparativa dos erros da primeira e da segunda etapa, classificando-os como não comentados, 

comentados sem solução e resolvidos; apresenta-se, a seguir, uma análise dos erros cometidos 

na terceira etapa, a etapa do diálogo colaborativo dentro do chat-room.  

 No quinto e último capítulo apresentam-se as considerações finais, as limitações da 

pesquisa e sugestões para pesquisas futuras. 

 O presente trabalho motivou-se pela necessidade de utilizar uma metodologia eficaz e 

afinada com as inovações tecnológicas para o ensino aprendizagem da forma em Língua Inglesa 

e, para tanto, optamos por um suporte midiático para a produção de tarefas 

didático/pedagógicas, propondo uma tarefa de ensino/aprendizagem de língua estrangeira, 

através do uso das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Pretendemos, ainda, analisar, a partir da produção compreensível (output), dos episódios 

de percepção (noticing) através da lingualização (languaging) no blog e no chat-room (diálogos 

colaborativos); se os alunos podem resolver problemas relacionados à forma linguística através 

de reflexão e testagem de hipóteses, ou seja, investigar a eficácia desses recursos para o 

ensino/aprendizagem de Língua Estrangeira.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Nesta pesquisa fazemos essa investigação durante o uso dos novos gêneros discursivos: 

blog e chat-room. Na tarefa que propomos, os aspectos relacionados à forma partem da 

produção dos alunos dentro do blog e do chat-room, a fim de expressar suas ideias. Resultados 

de pesquisa desenvolvida por Lightbown e Spada (2008) sugerem que a atenção à forma 

linguística dentro de um contexto de prática comunicativa, no caso da nossa pesquisa, um 

ambiente virtual, pode levar ao aperfeiçoamento dos aprendizes sem prejuízo de suas 

habilidades comunicativas. A oferta de uma reformulação corretiva da produção escrita dos 

aprendizes pode oportunizar, através da etapa de lingualização no blog e no chat-room, a 

percepção de possíveis desvios nas suas escolhas linguísticas e a sua autocorreção, através do 

uso da lógica, ou por analogia com outras estruturas já adquiridas, assim como a percepção de 

lacunas ou buracos na interlíngua dos colegas aprendizes. Primeiro o aprendiz estabelece um 

processo de produção e, depois, estabelece um processo de lingualização a respeito da 

reformulação que lhe foi oferecida. (DONATO, 1994, p. 52) ressalta a necessidade de 

identificarmos maneiras de fornecer insumo e produção compreensíveis e de mostrar o efeito 

de tais práticas na eventual aquisição de uma segunda língua. 

 

 

Figura 1: Fluxograma dos elementos que fundamentam a pesquisa. 

 

 
 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Hipótese da Produção Compreensível   

(Ensino/aprendizagem de L2 através da produção / produção no blog e no chat-room) 

ꜜ 

Instrução com foco na forma 

(Reformulação corretiva dos textos produzidos pelos alunos para observação da forma / blog) 

ꜜ 

Lingualização 

(Produção em L2 para tentar entendê-la, resolver um problema, produzir um significado/ 

blog) 

ꜜ 

Teoria Sociocultural 

(Conhecimento construído na interação com alguém ou algo / interação no chat-room) 

ꜜ 

Novos gêneros digitais 

 (Novos gêneros digitais vinculados à vida cultural e social / blog e chat-room) 
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   2.1 A HIPÓTESE DO INSUMO COMPREENSÍVEL 

  

Segundo a hipótese do insumo compreensível de (KRASHEN, 1985, p.4), “todos os 

aprendizes de segunda língua precisam, para ter sucesso na aquisição de uma segunda língua, 

de exposição a insumo compreensível”. Para adquirir conhecimento, basta que o aprendiz esteja 

exposto à segunda língua, pois compreender o insumo leva à aquisição de L2. Segundo Long 

(1983), para reconhecer e interiorizar, o aprendiz deve compreender o significado da mensagem 

e de estruturas da L2. (LONG, 1981, p. 275) propôs que uma forma de tornar o insumo 

compreensível é através da “Modificação do Insumo”. 

Segundo (HOWATT, 1984, p 279) a ‘versão forte’ da abordagem comunicativa para o 

ensino de línguas é definida, exclusivamente, em termos de fornecimento de insumo 

compreensível, cheio de significado, sem nenhuma atenção à forma da língua ou à correção de 

erros. 

As vozes mais fortes dos anos 80 encorajavam uma ênfase no significado sobre a forma 

e na fluência sobre a precisão – uma versão vista por (JOHNSON,1988, p. 92) como a visão 

‘separatista’ do ensino comunicativo de línguas. 

 Uma abordagem alternativa para o ensino de gramática é desenvolver atividades que 

foquem a atenção do aprendiz em uma estrutura alvo no insumo e capacitá-los a identificar e 

compreender os significados dessa estrutura. Essa abordagem enfatiza o processamento do 

insumo para a compreensão e requer o uso de tarefas de interpretação para substituir as tarefas 

de produção tradicionais. Ellis (1993). 

             Segundo Ellis (1993), interpretação é o processo pelo qual aprendizes se empenham 

em compreender o insumo e, ao fazerem isso, prestam atenção a características linguísticas 

específicas e aos seus significados. Isto envolve percepção e comparação cognitiva e resulta em 

insumo e a integração ocorre quando os aprendizes são capazes de incorporar insumo nos seus 

sistemas de interlíngua em desenvolvimento. (I.e. seu conhecimento implícito). Nem todo 

insumo é dessa forma acomodado, à medida que aprendizes são capazes apenas de incorporar 

características para as quais eles estão prontos. A integração também pode ser acompanhada 

por reestruturação. Logo, a incorporação de novo material linguístico pode fazer com que os 

aprendizes reorganizem a informação nos seus sistemas existentes de interlíngua.  
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   2.2  PRODUÇÃO COMPREENSÍVEL  

 

Segundo Swain (1995, p.125), é a produção compreensível e não o insumo 

compreensível, a condição a ser considerada para a aprendizagem de línguas, sendo o insumo 

compreensível apenas o primeiro desencadeador do processo de aprendizagem. 

 De acordo com (SWAIN,1995, p.125), uma das funções de produzir na língua alvo, no 

sentido de praticar, é a de melhorar a fluência. Sabemos que fluência e a precisão são dimensões 

diferentes do desempenho em língua e, embora a prática possa melhorar a fluência, não 

necessariamente melhora a precisão.  

 De acordo com Swain (2000, p.130), a importância da produção para a aprendizagem 

seria a de que a produção empurra o aprendiz a processar a linguagem mais profundamente, 

com mais esforço mental, do que ao processar o insumo. Com a produção, o aprendiz está no 

controle. Para produzir, os aprendizes precisam criar forma e significado linguístico e, em fazê-

lo, descobrir aquilo que eles podem e o que eles não podem fazer. A produção significativa dos 

estudantes, o output, parece ter então um papel potencialmente significativo no 

desenvolvimento da língua. Para Krashen (1989, p.2), o output não é nada mais do que um sinal 

da aquisição da segunda língua que já começou a acontecer, e que o output não tem nenhuma 

utilidade na aquisição da segunda língua a não ser possivelmente como uma fonte de insumo 

para o aprendiz. A hipótese do output, contudo, argumenta que produzir a língua serve à 

aquisição de segunda língua de várias maneiras. Uma delas seria a de não melhorar apenas 

fluência, mas também a acuidade. Existe a hipótese de que o output promove a percepção. Isso 

quer dizer que ao produzir a língua-alvo os aprendizes podem perceber uma lacuna entre o que 

eles querem dizer e o que eles são capazes de dizer, levando-os a reconhecer aquilo que eles 

não sabem ou sabem apenas parcialmente, e assim, tentar resolver seu problema linguístico.  

 Swain (1995, p.128) propõe funções da produção na aquisição de segunda língua. A 

primeira função é a promoção de ‘noticing’ (percepção), a segunda é sua contribuição para o 

processo de aprendizagem de línguas através do teste de hipóteses. Quando os aprendizes 

modificam suas produções, testam hipóteses a respeito da segunda língua, experimentam novas 

estruturas e formas e expandem e exploram os recursos das suas interlínguas de maneiras 

criativas. Alguns erros que aparecem nas produções escritas e orais dos aprendizes revelam 

hipóteses, levantadas por eles, a respeito de como a língua-alvo funciona. E a terceira é a função 

metalinguística. Essas funções estão mais intimamente relacionadas com a precisão do que com 

a fluência.  
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 Uma das diferenças entre compreensão e produção é que, quando o aprendiz aprende 

com produção, ele processa a língua mais profundamente (com mais esforço mental) do que 

com insumo. Nas atividades que envolvem escrita ou fala, os aprendizes podem ‘esticar’ as 

suas interlínguas para alcançar objetivos comunicativos. Outro ponto a favor do output é que, 

às vezes, os aprendizes não compreendem seus interlocutores. No entanto, a comunicação pode 

prosseguir como se tivessem entendido. Como podemos ver, isso pode acontecer na 

compreensão, mas não na produção. Para produzir, eles precisam trabalhar e criar forma e 

significado linguístico. Consequentemente, os aprendizes perceberão o que eles sabem e o que 

eles não sabem.    

 Frota (1996, p.6), no seu princípio de ‘perceber a lacuna’ diz que “um aprendiz de 

segunda língua começará a adquirir a forma da língua-alvo se, e apenas se, estiver presente no 

seu insumo absorvido e ‘percebido’ no sentido normal da palavra, que é ‘conscientemente”.  

 De acordo com Swain e Lapkin (1995, p. 129), há evidências de que aprendizes tornam-

se conscientes da lacuna de seu conhecimento linguístico durante a produção na língua-alvo. 

Os aprendizes realizam esse processo de pensamento mesmo na ausência de feedback externo. 

Eles se envolvem em análises gramaticais, que, embora não sejam essenciais para a 

compreensão, são essenciais para a produção. Swain e Lapkin (1995, p. 128) propõem três 

categorias gerais nos processos cognitivos implicados na aquisição da língua-alvo: a geração 

de alternativas, a avaliação dessas alternativas e a aplicação do conhecimento resultante das 

alternativas mencionadas.    

Estudos, a partir de aulas de língua de imersão (Swain 1985p. 249), mostraram que a 

mera exposição à língua é insuficiente para o desenvolvimento da precisão gramatical. Swain 

(1985, 1994) sugere que os aprendizes precisam ser ‘empurrados’ a produzir discurso oral e 

escrito abrangente e a considerar a precisão gramatical desse insumo. Também sugere que, 

quando os aprendizes tentam produzir na segunda língua, eles se tornam conscientes das lacunas 

que existem no conhecimento deles: isto é, dos intervalos entre o que eles querem dizer e o que 

eles são capazes de dizer. Essa consciência encoraja os aprendizes a reexaminarem o seu 

próprio conhecimento linguístico e a observar o insumo mais atentamente, o que, 

subsequentemente, produz a aprendizagem da língua. Levanta-se a hipótese de que as noções 

de ‘percepção’ e de ‘perceber a lacuna’ são um processo importante na aquisição de segunda 

língua. No modelo de Ellis (1995) de aquisição de segunda língua, por exemplo, um processo 

chave é o da comparação cognitiva: aprendizes comparam o que eles perceberam no insumo 

com a própria representação da língua-alvo (a interlíngua deles) e tanto percebem lacunas no 

seu conhecimento de língua como recebem evidência confirmando a respeito desse 
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conhecimento. Ellis sustenta que esse processo de comparação cognitiva conduz à 

reestruturação da interlíngua do aprendiz. 

 Há evidências de que a produção pode estimular a percepção, e de que a percepção, por 

sua vez, pode despertar a consciência das lacunas no conhecimento dos aprendizes. Além disso, 

a percepção pode desencadear processos cognitivos implicados na aquisição de segunda língua 

e que geram ou consolidam conhecimento linguístico. 

 Estudantes podem usar sua produção como uma maneira de experimentar novas formas 

e estruturas da língua na medida em que otimizam suas interlínguas para suprir suas 

necessidades comunicativas. Eles produzem apenas para ver o que funciona e o que não 

funciona.    

 Embora estudos na área de linguística aplicada aceitem que a aquisição em sala de aula 

de segunda língua ocorre quando os aprendizes participam em interação que permite insumo 

compreensível e produção (Krashen, 1985; Long, 1983; Pica, 1992; Swain 1995), também se 

reconhece que níveis mais altos de competência gramatical requerem intervenção direta no 

desenvolvimento da interlíngua. 

 

    2.3 ENSINO APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: FOCAR OU NÃO NA FORMA? 

 

Um dos maiores questionamentos envolvendo o ensino de LE é o de focar ou não na 

forma linguística. Esse é um questionamento a respeito do qual a maioria dos professores 

pesquisadores já refletiram em determinado momento da sua formação ou da sua prática.  

O Ensino Comunicativo de Línguas deixou de lado o foco na forma, ou seja, o ensino 

de gramática, dando ênfase ao significado, o que ocasionou falhas na produção dos alunos que 

deixaram de estudar as estruturas linguísticas. Estudos de Long (1991) sobre o foco na forma 

demonstram a importância de atentar para aspectos linguísticos no ensino comunicativo de 

línguas e, também, que a aprendizagem da forma pode acontecer naturalmente, enquanto a 

atenção do aprendiz está focada na comunicação. 

Apesar do estudo comunicativo de línguas ter dado ênfase ao significado, estudos de 

Doughty e Willians (1998) sugerem que, quando a sala de aula de aprendizagem de segunda 

língua é inteiramente focada no significado, alguns traços linguísticos não se desenvolvem. Isso 

limita um pouco os professores que precisam esperar o aparecimento de determinadas situações 

para o uso de determinados itens linguísticos dignas de que se trabalhem nelas. Algumas delas 

não surgem naturalmente apesar de muito tempo de exposição a insumo compreensível e 
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oportunidades de interação; por isso, intervenções pedagógicas em atividades comunicativas 

podem ser necessárias para o desenvolvimento de determinados traços linguísticos. 

Para uma intervenção pedagógica no trabalho desses traços linguísticos que não 

apareceram espontaneamente, o ideal é que, embora o foco predominante esteja no processo de 

significação durante a comunicação, haja, também, um foco breve ou simultâneo em aspectos 

gramaticais, de forma que a atenção do aprendiz seja atraída para uma característica linguística 

necessária àquela situação comunicativa. O foco na forma “atrai a atenção dos estudantes para 

elementos linguísticos na medida em que aparece incidentalmente em lições cujo foco 

excedente está no significado ou na comunicação” (Long, 1991, p. 45-46) 

 Pesquisas em aquisição de segunda língua sugerem que a instrução construída ao redor 

do foco na forma é contraproducente, ao passo que a instrução encorajadora de foco na forma 

"engatilhado por problemas percebidos na compreensão ou produção" (Long e Robinson, apud 

Doughty, Willians (1998), produz um ritmo de aprendizado mais rápido e, provavelmente, 

níveis mais altos de aquisição máxima que a instrução sem focar a forma.  

 Pesquisas desenvolvidas nos anos 80 e 90 levantam a hipótese de que “há benefícios na 

inclusão de um pouco de instrução focada na forma em programas altamente comunicativos” 

(Lightbown 1991, Lightbown e Spada, 1991), mas os resultados foram diversificados. 

 

         2.3.1 FOCO NA FORMA (Fonf) X FOCO NAS FORMAS (FonfS) (Ampliar) 

 

O foco na forma foi um termo cunhado por Long (1991, p. 188) para descrever um foco 

breve, frequentemente instrucional de uma característica linguística embutida em comunicação 

significativa. Ou seja, um programa que acentua a importância da atenção a aspectos 

linguísticos no ECL; enquanto "foco nas formas" (focus on forms) consiste na prática de ensino 

dos itens gramaticais isolados do contexto comunicativo, o que não parece habilitar o aprendiz 

a aplicar o conhecimento em situações reais de comunicação. Consiste em um programa 

adicional com metodologia linear cujo foco seja uma série de formas linguísticas isoladas. 

Na década de 1980, surgiu no cenário mundial uma modalidade de ensino de línguas 

cujo enfoque era comunicativo, priorizando habilidades como ouvir e produzir oralmente em 

detrimento de ler e escrever com ausência de qualquer tipo de instrução, atenção à forma ou 

feedback corretivo. Essa abordagem foi reforçada pela Hipótese do Insumo Compreensível de 

Krashen (KRASHEN, 1981) e pela Hipótese da Interação de Michael Long. (LONG, 1983). No 

entanto uma série de pesquisas foram desenvolvidas, especialmente por pesquisadores 
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canadenses com aprendizes chineses entre outros, para determinar os níveis de sucesso da 

abordagem comunicativa para o ensino de língua estrangeira.  

Para Long (1981) há três diferentes tipos de instrução: foco nas formas (Focus on 

Forms), quando se prioriza o ensino de formas ou estruturas isoladas, sem que haja uma 

preocupação entre a forma e o significado das estruturas linguísticas nem sua utilidade para  

comunicação; o  foco na forma (Focus on Form), ou seja, o foco esta entre forma e significado 

das estruturas linguísticas, desde que inseridos em um contexto comunicativo preocupado com 

a forma, o significado e o uso de tais estruturas e foco no significado (Focus on Meaning), cujo 

enfoque principal deve ser a de usar a língua em situações reais de interação negando o ensino 

das estruturas gramaticais. 

Pesquisas tem demonstrado que atividades com foco na forma são eficazes para o 

ensino-aprendizagem de LE, pois conduzem os aprendizes a construir conhecimento linguístico 

e utilizá-los em situações comunicativas. Procedimentos pedagógicos como fornecimento de 

feedback corretivo (recasting) ou insumo melhorado (input enhancement) tem sido usados para 

a melhotia da interlíngua de aprendizes e para solução de problemas linguísticos.     

 

      2.3.2 A INSTRUÇÃO FOCADA NA FORMA  

 

Ellis (2001) refere-se à “instrução focada na forma” (form-focused instruction) como 

qualquer atividade planejada ou incidental que tem como propósito chamar a atenção dos 

aprendizes de segunda língua para a forma linguística. Essa visão é, portanto, mais geral, 

podendo incluir abordagens tradicionais (tratamento isolado das formas linguísticas) e 

abordagens mais comunicativas, em que a atenção para a forma surge em atividades com o foco 

no significado. Portanto, inclui “instrução com foco na forma”, “instrução com foco nas 

formas” e até mesmo “instrução focada na forma” de Spada (1997, p. 73).  

Spada (1997, p. 73) diz que a Instrução Focada na Forma (FFI) significará qualquer 

esforço pedagógico utilizado para chamar a atenção dos aprendizes para a forma linguística 

dentro de um contexto comunicativo, seja de maneira implícita ou explícita, planejada ou não. 

Isso pode incluir o ensino direto da língua (através de regras gramaticais) ou reações aos erros 

dos aprendizes, como feedback corretivo. Essas técnicas pedagógicas têm sido associadas a 

abordagens tradicionais na instrução de segunda língua, que fornecem de maneira discreta 

apresentação e prática gramatical. A essa técnica Long (1991, p. 180) se referiu como ‘foco nas 

formas’. No entanto, elas podem ser e foram incorporadas dentro de uma abordagem 

instrucional é baseada no significado.  
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 A diferença essencial entre o foco na forma de Long e a Instrução Focada na Forma de 

Spada é a de que a definição de Long do foco na forma está restrita a eventos pedagógicos 

baseados no significado, nos quais a atenção é atraída para a língua à medida que uma 

necessidade aparece, em vez de chamar essa atenção de maneira predeterminada. O Termo 

Instrução Focada na Forma também é usado por Spada para se referir a eventos pedagógicos 

que ocorrem dentro de uma abordagem baseada no significado, quando do ensino de segunda 

língua, mas na qual um foco na língua é fornecido tanto de forma espontânea como 

predeterminada. 

De acordo com os estudos de Long, os aprendizes que mais se beneficiaram das 

situações de ensino-aprendizagem, foram aqueles que receberam instrução focada na forma 

como uma combinação de ensino metalinguístico e feedback corretivo fornecido dentro de um 

contexto geral de prática comunicativa. Mesmo assim, os benefícios da instrução focada na 

forma para formas pouco empregadas, ou seja, aquelas que não aparecem espontaneamente com 

muita regularidade, por não receberem exposição no insumo regular da sala de aula, foram de 

vida curta.  

 O artigo de Long (1991) assim como o de Spada (1997) sugerem que a instrução focada 

na forma é benéfica para a aquisição de segunda língua. Algumas evidências positivas apontam 

que certas formas devem requerer instrução focada na forma para um desenvolvimento contínuo 

e que essa instrução pode conduzir à aprendizagem. 

 Há evidências de que a aprendizagem em segunda língua acontece através da exposição 

ao insumo da língua, mas que algumas características da segunda língua, dependendo da 

primeira língua e das especificidades dessa, vão requerer o feedback corretivo e determinados 

tipos de interferência instrucional para que a aquisição aconteça. Por isso a instrução sem foco 

na forma nem sempre é benéfica ou necessária para todas as características da língua. 

 

         2.3.3 O FEEDBACK CORRETIVO E PERCEPÇÃO 

 

Para falarmos de feedback corretivo, vamos primeiro definir a ideia de erro. O erro seria 

o emprego discrepante, errado, de uma determinada forma linguística da língua-alvo, ou seja, a 

discrepância entre a interlíngua do aprendiz e a versão do falante nativo (a língua-alvo). O 

aprendiz precisar perceber que a sua interlíngua não possui a forma linguística para expressar 

determinada ideia na língua-alvo e que a forma que escolheu, na sua utilização, é discrepante 

da forma empregada pelo falante nativo na língua-alvo. Podemos definir a percepção da lacuna 

(notice the gap) como a percepção, por parte dos aprendizes, de seus próprios erros, uma vez 
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que envolvem fazer comparações entre a interlíngua e a língua-alvo. A percepção pode conduzir 

o aluno à correção da forma discrepante que empregou. No entanto, o que os aprendizes 

recebem frequentemente como feedback, é a correção explícita de erros superficiais.  

Uma boa sugestão de feedback corretivo seria o uso da reformulação. Como atividade, 

Cohen (1989, p.4) alega que a reformulação fornece oportunidade para se “obter o feedback 

mais profundo que na simples correção de erros". No entanto, a reformulação pode acarretar 

problemas como a apropriação do texto por parte do professor. Professores precisam assegurar 

respeito máximo pelo conteúdo do texto original, conferindo com o aprendiz a precisa ideia que 

ele quis expressar através do emprego daquela forma, antes ou depois da reformulação. 

 Segundo Lyster e Ranta (1997, p. 57), a correção implícita é a forma que remodela. É a 

reformulação do discurso, na qual o professor muda um ou mais dos seus componentes 

enquanto mantém seu significado central. O feedback corretivo através da correção implícita, 

ou seja, através da reformulação, possibilita a correção do erro pelo próprio aprendiz.  

 

    2.4 LINGUALIZAÇÃO  

 

 A lingualização foi uma palavra escolhida por Swain (2006b, p. 147) para colocar o foco 

da aprendizagem de segunda língua na importância de produzir a linguagem, mas que não 

carregasse a metáfora de ‘output’ ou produção linguística com enfoque na forma linguística 

para melhorar a proficiência na língia-alvo. Ela queria uma palavra que refletisse o significado 

da língua como uma ferramenta cognitiva. Primeiro, Swain (2006b, p.147) tentou as palavras 

“verbalizando” e “verbalização”, mas alguns associavam essas palavras somente à fala e não à 

escrita. Para Swain (2006b), a palavra lingualização expressava uma ação, um processo 

dinâmico e interminável de usar a língua para produzir significado.  Quando Swain escolheu a 

palavra lingualização, ainda não se conhecia qualquer outra pessoa que houvesse utilizado o 

termo  com este mesmo sentido, mas, já em 2005, encontraram-se mais de 47.300 ocorrências 

para o termo no Google. 

 O termo ‘lingualização’ será, portanto, usado para se referir à produção de língua e, em 

particular, produção de língua em uma tentativa de entendê-la para resolver um problema, 

produzir significado. É precisamente quando a língua é usada para mediar solução de 

problemas, se o problema é a respeito de que palavra empregar, ou como melhor estruturar a 

frase de forma que signifique aquilo que se quer dizer.  
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Segundo Swain (2006b, p. 149), lingualizar a respeito da língua é uma das maneiras 

através das quais aprendemos uma segunda língua em um nível avançado. A linguagem serve 

para mediar a cognição.  

Logo, a lingualização é a forma de verbalização usada para mediar soluções para 

problemas ou tarefas complexas. Quando se está em dificuldade em entender alguma coisa, 

Swain (2006, p.150) aconselha a ponderar, ou seja, a falar disso com o primeiro conhecido que 

aparecer. Através do processo de conversar com o outro ou conosco mesmos, podemos chegar 

a uma nova compreensão, uma nova percepção. Falar para nós mesmos, ou explicar para uma 

outra pessoa são exemplos de lingualização. Por isso podemos defini-la como “o processo de 

fazer significado e modelar o conhecimento e a experiência através da língua” (Swain 2006, 

p.151). Como disse Vygostky, “o pensamento não é meramente expresso em palavras: ele vem 

à existência através delas... o pensamento encontra a sua realidade na forma e na língua. A 

linguagem é uma das ferramentas mediadoras mais importantes da língua. Swain (2006b, p. 

151) argumenta que, através da lingualização, podemos observar aprendizes interpretando 

dados linguísticos e chegando a um entendimento de um material que anteriormente foi bem 

menos entendido. Na lingualização nós vemos a aprendizagem acontecer, ou seja, é parte do 

processo de aprendizagem. 

Em seu artigo de 2009, Swain demonstra que há uma relação entre a qualidade e a 

quantidade de lingualização e desempenho de acordo com a medição feita através de estágios 

de pós-teste imediato e postergado. Esses achados sugerem que a lingualização é um 

componente-chave no processo de internalização dos conceitos gramaticais de segunda língua.  

Neste trabalho usamos o termo lingualização para nos referirmos aos comentários feitos 

pelos alunos e, relação aos erros linguísticos por ele cometidos (2ª etapa em que usamos apenas 

lingualização) e diálogo colaborativo para nos referirmos à interação em tempo real dos alunos 

no chat-room (3ª etapa em que usamos a lingualização com o outro). 

 

    2.5 ‘NOTICING’ PERCEPÇÃO 

 

Schmidt (1990, p.130) e Schmidt e Frota (1986, p. 236) propuseram a hipótese da 

percepção. Essa hipótese propõe que a percepção é a condição necessária e suficiente para a 

conversão de insumo em insumo absorvido para a aprendizagem. Insumo absorvido se refere 

“ao insumo que se torna parte do processo de aprendizagem” ...como resultado de os aprendizes 

prestarem atenção ao insumo”. (Swain, 1985, p.249) 
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Segundo Swain (1985 p. 249), perceber é tomar “consciência de um estímulo através da 

memória de curto prazo”. A percepção requer atenção focal e consciência por parte do leitor.  

Um dos papéis da produção na aquisição de segunda língua é que esta pode promover 

‘percepção’. Há vários níveis de percepção: perceber algo na língua-alvo que é frequente, ‘o 

princípio de perceber a lacuna’ – os aprendizes podem não apenas perceber a forma da língua-

alvo, mas perceber que é diferente na interlíngua deles. (Schmidt e Frota, 1986) ou, como 

sugerido por Swain, aprendizes podem perceber que eles não sabem como expressar 

precisamente o significado que eles desejam no primeiro momento da tentativa de produzi-lo, 

ou seja, eles percebem um ‘buraco’ na interlíngua deles. 

Perceber pode ser de importância crucial para o desenvolvimento humano. “A menos 

que percebamos, não podemos estar em uma posição de escolher ou agir por nós mesmos. A 

percepção é a transição de um estágio da existência para o outro”. Aqueles que percebem mais 

aprendem mais. (Schmidt e Frota, 1986, p. 141.) 

A percepção é o resultado de um processo consciente. A pesquisa em percepção na 

aquisição de segunda língua tem-se focado no insumo. 

Tanto o insumo como a produção podem servir de estímulo, ou seja, o estímulo pode 

ser qualquer coisa que desperte a atenção de alguém em relação à língua. Perceber o insumo é 

importante, mas percepção como resultado de produzir na língua-alvo, como acontece na 

composição em segunda língua, tem papéis ainda mais importantes no desenvolvimento da 

segunda língua.  

        É importante encorajar os aprendizes a ‘perceber a lacuna’, isto é, a ver como a interlíngua 

deles chega perto do alvo. Uma forma de conduzi-los à percepção, seria através do uso de 

remodelação ‘recasting’ e, assim como o de várias outras atividades estruturadas no insumo. 

Processos cognitivos podem surgir a partir da necessidade do aprendiz de utilizar uma 

determinada forma da língua-alvo que ele ainda não sabe, resultando na percepção da ‘lacuna’ 

na interlíngua deles. Isso acontece principalmente no decorrer de atividades de diálogos, como 

relatado nos trabalhos de Swain. (Swain, 1998; Swain e Lapkin, 1998).  

Perceber o intervalo e perceber a lacuna (Swain, 1995; 1998), são atividades 

frequentemente sugeridas para a aprendizagem de segunda língua. Percepção da lacuna ocorre 

quando os aprendizes percebem que a interlíngua deles difere da língua-alvo. Essa é outra forma 

de dizer que eles descobrem que estão cometendo um erro. Necessariamente, envolve perceber 

ambas, a interlíngua e as formas da língua-alvo, formas de insumo e de produto. A percepção 

do intervalo ou o “buraco” acontece no momento em que os aprendizes percebem que eles não 

possuem os meios de dizer alguma coisa que eles querem dizer, ou seja, isto ocorre quando os 



29 

aprendizes podem ainda não ter desenvolvido uma forma da interlíngua para expressar o que 

eles querem. Atividades que promovem percepção da lacuna buscam intervir no ponto no qual 

o insumo, input, se torna insumo absorvido, "intake". Não há implicação particular alguma de 

que a lacuna seja preenchida com uma forma da língua-alvo. Em contraste, atividades que 

facilitam perceber o intervalo tentam desestabilizar a interlíngua e movê-la em direção a uma 

precisão mais próxima do alvo, com uma combinação de evidências positiva e negativa. Por 

definição ‘perceber a lacuna’ sugere uma forma da interlíngua com a qual a forma da língua-

alvo possa ser comparada. Aprendizes podem acreditar que eles já sabem a palavra ou a forma 

e eles devem agora perceber o que eles não sabem. Resumindo, nesse processo de percepção, 

as lacunas são preenchidas e os intervalos são fechados. (Willians, 2001, p. 40). 

 

    2.6 A NEGOCIAÇÃO DO SIGNIFICADO E A NEGOCIAÇÃO DA FORMA 

 

Segundo Pica (1994, p. 515), negociação é uma forma de interação utilizada para que 

os alunos negociem o input explorem seu output. A negociação ocorre durante a interação, 

quando um interlocutor emite sinais de que não obteve input compreensível (Pica, 1996, p.83).  

De acordo com Pica (1994, p. 514), a modificação e a reestruturação da interação, que 

ocorre quando os aprendizes e seus interlocutores antecipam, percebem ou experimentam 

dificuldades na compreensão de mensagens, chama-se negociação. É através da negociação que 

a compreensão é realizada à medida que interlocutores repetem ou reformulam ante seus 

parceiros de conversação. 

A negociação do significado é particularmente importante em certas interações de 

acordo com os tipos de tarefas nas quais os falantes estão engajados em diálogo colaborativo. 

Entre outros benefícios, com a negociação do sentido, aumenta-se a possibilidade de 

compreensão do insumo, sem negar acesso dos aprendizes ao vocabulário e a formas 

gramaticais, possivelmente desconhecidas da segunda língua. Essa negociação fornece 

informação importante a respeito dos relacionamentos de forma e função da segunda língua. O 

trabalho de negociação também traz feedback negativo, incluindo remodelações; reformulações 

corretivas que preservam o significado pretendido do aprendiz. Tal feedback atrai a atenção do 

aprendiz para incompatibilidades entre insumo e produto, ou seja, os faz focar na forma, e 

podem induzir à ‘percepção’ a respeito dos tipos de formas para as quais uma dieta pura de 

insumo compreensível não será suficiente.    

Pica delineia mais claramente as maneiras através das quais a negociação pode focar a 

atenção do aprendiz em aspectos da língua, segundo a autora, a negociação torna o insumo mais 
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perceptível e fornece feedback a respeito do produto, além de, no decorrer do processo, chamar 

atenção para discrepâncias entre interlíngua e língua-alvo. A virtude principal da negociação é 

a de oferecer um foco simultâneo na forma e no significado, acentuando a conexão entre eles. 

De acordo com Pica (1997), professores não podem esperar que a negociação da forma aconteça 

espontaneamente; eles devem criar oportunidades para encorajá-la.  

 

    2.7 TEORIA SOCIOCULTURAL 

 

A principal premissa da teoria sociocultural é que funções cognitivas como memória 

voluntária, raciocínio ou atenção são atividades mentais mediadas. São atividades externas ao 

aprendiz, das quais ele participa. Ou seja, atividades externas são transformadas em atividades 

mentais. Todo aprendizado acontece de fora para dentro. 

Para Vygotsky, aprender emerge como um resultado da interação, mas interação dentro 

da zona de desenvolvimento proximal. A zona do desenvolvimento proximal é definida como 

“a diferença entre o que o indivíduo é capaz de realizar quando age só e o que é capaz de realizar 

contando com o apoio de outra pessoa.” (VYGOSTSKY, 1978, p.86) 

Esse apoio, ou seja, essa colaboração também pode ser chamada de scaffolding ou 

construto de andaime. Andaime é um termo que se refere a uma “situação onde um participante 

mais competente pode criar condições de ajuda na qual o novato pode participar, e ampliar suas 

habilidades correntes para níveis mais altos de competência” (DONATO, 1994, p.40). 

Swain e Lapkin (1998) demonstraram que a mediação do outro também ocorre entre 

alunos de competência equivalente que trabalham em pares. O trabalho colaborativo propicia o 

andaime entre pares com conhecimento homogêneo ou heterogêneo, o que pode ser 

fundamental para o desenvolvimento linguístico dos aprendizes que o utilizam. 

Para (VYGOSTSKY, 1978, p.86), uma língua estrangeira é adquirida primeiro através 

de interação social e depois é internalizada. Ou seja, uma língua estrangeira é adquirida através 

de diálogo colaborativo, - diálogo “no qual os falantes estão engajados na solução de problemas 

e na construção do conhecimento” (SWAIN, 2000, p.113). 

A teoria sociointeracionista, também conhecida como abordagem sociocultural, postula 

que o indivíduo se constitui e se desenvolve por intermédio de trocas estabelecidas com seu 

meio sociocultural. Nessa perspectiva, há o enfoque na socialização da aprendizagem, na qual 

o processo de construção do conhecimento baseia-se em experiências interativamente criadas. 
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      2.7.1 O DIÁLOGO COLABORATIVO  

 

 O diálogo colaborativo é um diálogo através do qual aprendizes se utilizam da 

linguagem, da colaboração e da negociação dos sentidos para a construção de um conhecimento 

comum que pode servir para a construção de novos conhecimentos, ou seja, aprendizes 

dialogam a fim de juntos resolverem problemas linguísticos.  

No diálogo colaborativo os alunos produzem e ao produzirem podem percebem 

intervalos ou lacunas nas suas interlínguas. Na interação os aprendizes se utilizam de diferentes 

estratégias para adaptar o insumo de forma que ele se torne compreensível para superar os 

intervalos ou fechar as lacunas que perceberam nas suas interlínguas. Muitas vezes o aprendiz 

não é capaz de fazer isso sozinho, ele pode ser andaimado por um parceiro mais proficiente 

quando na sua interlíngua não há o insumo necessário para que ele resolva seu problema 

linguístico. Na colaboração o aprendiz pode perceber que sua interlíngua cai muito próximo da 

língua alvo e através de comparações, testagem de hipóteses etc. conseguir desfazer o intervalo, 

mas também é possível que seja necessário que o parceiro mais proficiente lhe forneça feedback 

no decorrer da interação para que ele feche uma lacuna. O feedback do parceiro pode gerar 

episódios de conflito cognitivo que aceleram oportunidades de internalização das regras. 

Conflitos intelectuais diante de ideias contraditórias, podem forçar os parceiros a refletir, 

discutir e interagir para resolver impasses.  

Para que o diálogo colaborativo seja bem sucedido e eficaz para o ensino aprendizagem 

de LE não pode ser constituído com relações assimétricas ou discrepantes com hierarquia 

acentuada entre os pares participantes. O diálogo há de se construir de maneira coletiva como 

meio de promoção da aprendizagem.  

Kowal e Swain (1997) propuseram tarefas colaborativas para que aprendizes pensassem 

e falassem sobre a função e a aplicação da gramática. Os resultados da sua pesquisa sugerem 

que o feedback que receberam do parceiro foi relevante, mas que, como nem todos os erros 

foram “percebidos”, seria necessário considerar a mediação do professor pesquisador através 

de um feedback corretivo. 

Segundo Swain (2000, p.102), o diálogo colaborativo é o diálogo que constrói o 

conhecimento e soluciona problemas linguísticos. É o que permite o desempenho ultrapassar a 

competência. É atividade cognitiva e é atividade social. Pode ser fonte do desenvolvimento da 

interlíngua. Segundo resultados de pesquisa de Vidal (2004), dados sugerem que as negociações 

desenvolvidas no diálogo colaborativo levaram os aprendizes a desenvolver sua interlíngua.  
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   2.8 AS NOVAS TICS E O PROCESSO EDUCATIVO 

 

 Vivemos na era da cibercultura; na Sociedade da informação. A inserção das novas 

tecnologias no contexto escolar torna-se inevitável, pois já faz parte da vida moderna 

(MARCUSHI & XAVIER, 2004). Os novos gêneros discursivos digitais podem servir como 

ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem, pois permeiam a vida cultural e social da 

comunidade que os emprega (MARCUSHI, 2004). 

 A era da informação, o ciberespaço e, principalmente, a Internet provocaram mudanças 

profundas no processo produzir/assimilar a língua-alvo, tornando mais complexos os processos 

de compreensão e de leitura em função das inovações tecnológicas. Alunos e professores estão 

buscando ou desenvolvendo um processo de letramento digital, isto é, "um certo estado ou 

condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de 

leitura e de escrita na tela, diferente do estado ou condição – do letramento – dos que exercem 

práticas de leitura e de escrita no papel”. (SOARES, 2000, p.146). Essa nova linguagem na qual 

estamos buscando um desenvolvimento, ou um letramento, acaba gerando novos gêneros 

discursivos como as conversações nas salas de bate-papo e as postagens nos blogs. Os 

internautas criam escritas especiais, escrevendo então de duas maneiras: padrão e internetês; 

demonstrando assim, maior competência. Esses novos gêneros devem sempre ser objeto de 

atenção de leitores de LE, de alunos e especialmente de professores.  

Segundo Ramal (2002, p. 14) “os suportes digitais, as redes, os hipertextos são, a partir de 

agora, as tecnologias intelectuais que a humanidade passará a utilizar para aprender, gerar 

informação, ler, interpretar a realidade e transformá-la”  

A escola deve entrar também na era da cibercultura, fazer parte da sociedade de 

informação, utilizando tudo o que a tecnologia oferece em prol do ensino-aprendizagem. 

Professores e profissionais envolvidos com a educação em geral devem buscar seu próprio 

letramento digital e utilizar os ambientes midiáticos para desenvolverem suas práticas 

pedagógicas. 

“Mídias são uma nova dimensão da vida humana, dos modos de ser e conviver, que 

alteram inclusive as concepções sobre as dimensões de tempo e de espaço e 

transformam o conceito de realidade e virtualidade. Assim, a discussão sobre as 

mídias, suas respectivas linguagens, seus usos e funções e suas implicações, bem 

como o contexto social do qual emergem e em que se desenvolvem, estão dentro da 

escola. Entre outras razões, também estão fora dela, nas ruas, no imaginário das 

pessoas, dos alunos e dos professores.” [Secretaria Municipal de Educação do Rio 

de Janeiro (2005:7)] 
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O aprendiz de hoje, não é o mesmo com o qual nos deparávamos a algumas gerações 

atrás. O aprendiz de hoje cresceu rodeado por aparelhos e brinquedos de tecnologia digital, por 

isso pensam e processam informação de forma diferente. Segundo Prensky (2001), nossos 

estudantes hoje são todos “falantes nativos” da linguagem digital dos computadores, dos 

videogames, da Internet, ou seja, são os “Nativos Digitais”, enquanto nós professores somos os 

“Estrangeiros Digitais”. 

O aprendiz na era digital processa as informações que recebe com maior rapidez e 

automatismo, desenvolve processos paralelos, faz retomadas e possui grande capacidade 

analítica e comparativa. Segundo Prensky (2001, p.2), os aprendizes de hoje funcionam melhor 

quando estão conectados na rede. Eles buscam gratificação instantânea e recompensas 

frequentes. Eles preferem jogos a trabalho “sério”.  

 

         Lévy (1999, p.171) defende que o professor da cibercultura tem que ser um arquiteto 

cognitivo e engenheiro do conhecimento, ou seja, tem que desenvolver estratégias 

metodológicas que levem os aprendizes a construir um aprendizado de forma autônoma e 

integrada e os habilite, ainda, para a utilização das novas tecnologias. 

O Professor deve oferecer aos aprendizes o desenvolvimento de tarefas com os diversos 

suportes. Muitos professores ainda são, segundo Prensky (2001, p.2), imigrantes digitais 

(aqueles de nós que não nasceram no mundo digital) e, por assim serem, não sabem como agir 

com os alunos nos laboratórios de informática. Acabam apenas por desenvolver metodologias 

pedagógicas tradicionais com uma mera apresentação digital. O professor de LE na era digital 

precisa experimentar os suportes midiáticos e a Internet buscando utilizá-los na sua prática, 

propondo atividades novas ou até mesmo desenvolvendo atividades antigas não apenas com 

uma apresentação digital, mas através de um suporte novo.  

 

“Como educadores, nós precisamos estar pensando a respeito de como ensinar ambos, 

o currículo tradicional e o futuro na língua dos nativos digitais. O primeiro envolve 

uma maior tradução e mudança de metodologia; o segundo envolve tudo isso mais 

tudo isso mais o novo pensamento e o novo conteúdo. Não está claro para mim, na 

realidade, o que é mais difícil- “aprender coisas novas” ou “aprender novas maneiras 

de fazer coisas antigas”. Eu suspeito que seja a última”. (PRENSKY, 2001, p.3) 

 

Optar por utilizar as novas ferramentas midiáticas e os novos gêneros discursivos é uma 

forma de dar continuidade a sua formação como professor de LE. A tecnologia é uma 

ferramenta a mais de auxílio ao trabalho pedagógico. Ela não substitui os outros recursos, nem 
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os indivíduos envolvidos no processo (VIEIRA, 2007, p 244). O professor educador continua 

orientando o processo de ensino-aprendizagem do aluno, mas precisa ter claro que seus alunos 

recorrerão a outras fontes de saber.  O professor deve ser um “coordenador de roteiros seguros 

e eficientes para a construção do conhecimento do aluno-navegante” (PINHEIRO, 2005, 

p.146). Ser um professor de LE na era digital implica refletir sobre a própria prática e também 

a respeito da prática que se deseja exercer.  

 

   2.9 OS NOVOS GÊNEROS DIGITAIS 

  

 O mundo tem assistido uma transformação nos meios de comunicação e informação 

advindos do uso do computador e da internet. Essa transformação afetou profundamente o 

mundo da linguagem textual estabelecendo novos gêneros que embora recebam essa 

denominação, dialogam com formas textuais pré-existentes. Os novos gêneros digitais 

consistem em adaptações com diferentes níveis de formalidade que se utilizam de um novo 

suporte. O suporte midiático. Bronckart (1999, p.137) define os novos gêneros digitais como 

“elaboração de diferentes espécies de textos que apresentam características relativamente 

estáveis, são forma infinitas”. 

 Alguns gêneros textuais digitais ainda estão em processo de formação; enquanto outros 

já apresentam certa definição. O e-mail, por exemplo, conserva características de uma carta 

tradicional especialmente quando há formalidade. O msn funciona como se fosse um bilhete ou 

“recado” digital. Segundo Marcushi (2002:14-19), embora possa ser uma classificação 

provisória, inicial, os gêneros discursivos poderiam estar agrupados numa categoria de gêneros 

emergentes, também denominados digitais. Esse grupo mediado pela tecnologia digital se 

divide, segundo o autor em: a) aulas virtuais; b) blogs; c) chats; d) e-mails; e) entrevistas (forma 

de diálogo com pergunta e resposta); f) fórum eletrônico; g) lista de discussão; h) 

videoconferência interativa. 

Há muitas características da fala e da escrita tradicionais nos novos gêneros digitais. Ao 

mesmo tempo, a utilização dos novos gêneros digitais vem promovendo o uso da escrita, ou 

seja, nossa sociedade vem buscando ou, sem querer, adquirindo uma nova forma de letramento, 

o "letramento digital". Assim “nossa sociedade parece tornar-se ‘textualizada’, isto é, passou 

para o plano da escrita” (MARCUSCHI, 2005, p.15). Marcushi (2004:15) assegura que “os 

gêneros textuais também são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural 

e social”. 
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 Ao utilizarmos os novos gêneros, observamos que precisamos expressar o máximo 

possível no menor intervalo de tempo, contribuindo para a ocorrência da chamada lei do 

MINIMAX – mínimo esforço para o máximo de expressão (OTHERO, 2005, p.22) elaborando 

enunciados breves e concisos de forma abreviada, deixando a norma para segunda ordem. Em 

comunidades como micro blogs, twitter e torpedos, usamos uma escrita abreviada como nos 

antigos telegramas: vc, tb, bj etc. Lida-se com uma expectativa de prontidão de resposta tão 

espontânea quanto a fala, mas em meio escrito.   

 Quando usamos ambientes síncronos com vários interlocutores, tendemos a imprimir 

caráter “falado” ao que digitamos, usamos “símbolos emoticons e sinais gráficos para facilitar 

a interação e criar vínculos afetivos entre os participantes” (Othero, 2004, apud GUTIERREZ 

GONZALES, 2007, p.2). Há uma espécie de sintaxe no emprego desses emoticons. Seu uso 

não é anárquico. Usamos emoticons para compensar a ausência da gestos, expressões faciais e 

entoação de voz nestes suportes. Consiste em uma tentativa de exprimir um discurso falado 

através da escrita. 

Silva (2008, p. 123) afirma que, em decorrência das suas características de uso 

(velocidade, aceleração, credibilidade reduzida, etc.), o mundo da internet diminui a 

profundidade de compreensão das informações pelos leitores: a fartura dos textos inseridos 

neste ambiente pode, muitas vezes, levar a um estreitamento de raciocínio e do pensamento por 

interferência da própria forma de uso (veloz, fugaz etc.) dessas ferramentas de navegação. O 

uso dessas transposições, abre brechas à desinformação que podem resultar em atribuição de 

falsos créditos a muitas citações. 

Os novos suportes de comunicação e os ambientes virtuais estão remodelando a prática 

da linguagem e as interações no contexto da educação. É muito pertinente que profissionais da 

educação utilizem os novos gêneros voltados para o ensino/aprendizagem de línguas. Além de 

seus usos planejados em processos de ensino/aprendizagem, dispomos hoje de redes de 

aprendizagem, que segundo Harassim (2005, p.15) "consistem em comunidades de alunos que 

trabalham juntos no ambiente on-line." As redes de aprendizagem se fundamentam no 

desenvolvimento de uma nova práxis, em que professores e alunos compartilham processos de 

produção de conhecimento e de produção de sentidos, tornando-os assim capazes de construir 

novos percursos, seja para quem ensina ou para quem aprende.  
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       2.9.1 BLOG 

 

O termo blog surgiu a partir da sentença “we blog” (nós blogamos) e foi idealizado por 

Peter Merholz.  

O blog é hoje uma nova mídia que consiste em uma ferramenta para a escrita e a 

publicação de textos e imagens. É um espaço dentro do universo do ciberespaço que permite a 

disseminação de novas ideias ou de reflexões recentes sobre ideias antigas. Funciona como se 

fosse uma coluna social ou um diário on-line onde, através das postagens, o leitor pode expor 

suas ideias e opiniões para o público em geral interagir com o autor e com os outros leitores e 

ainda permitem que seus seguidores ou visitantes comentem postagens, postem avisos, bilhetes, 

notícias, poemas através de uma autoria compartilhada, ou seja, é um espaço aberto à interação 

embora seja assíncrona, ou seja, não é imediata. Também pode disponibilizar links, textos, 

vídeos, imagens e arquivos de som. Marcuschi (2004) ressalta que, inicialmente, os blogs 

tinham a função de registrar as leituras que se realizavam pela internet, tornando-se uma espécie 

de diário de bordo. O autor ainda considera que: 

 

“Os blogs tem uma história própria, uma função específica e uma estrutura que os 

caracteriza como um gênero, embora extremamente variados nas peças textuais que 

albergam. Hoje são praticados em grande escala e estão fadados a se tornarem cada 

vez mais populares pelo enorme apelo pessoal.” (MARCUSCHI, 2004, p.61) 

 

Hoje, no entanto, o blog não se restringe apenas a um diário on-line, também pode 

divulgar informações sobre atualidades e deve ser estudado observando-se a sua forma de 

produção e as intenções do texto entre outras coisas. 

Usadas para o ensino/aprendizagem, as interações nos blogs podem ser estabelecidas 

entre aprendizes e amigos virtuais, através da publicação de postagens tanto em blogs 

individuais nos quais o acesso pode ser restrito a indivíduos ou a grupos, como nos coletivos 

onde todos podem postar seus comentários. Também pode ser usado em EAD como recurso 

para práticas auto avaliativas do educando através dos quais é possível registrar percursos de 

aprendizagem pesquisas.  

                 Segundo Marcuschi (2004, p. 61), o gênero blog apresenta as seguintes propriedades: 

(a) uma relação temporal assíncrona; (b) uma duração indefinida; (c) uma extensão de texto 

indefinida; (d) formato de texto corrido; (e) múltiplos participantes; (f) na relação entre os 

participantes, o autor do blog é um sujeito conhecido enquanto que seus leitores / destinatários 

não o são obrigatoriamente; (g) exprimem uma função interpessoal e lúdica; (h) a temática é 
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livre; (i) o estilo é informal; (j) o canal é constituído de texto e imagens; (k) a recuperação da 

mensagem é feita por arquivamento/ gravação.                                                                                                                                                                                                     

Em ambiente escolar, mensagens, comentários para posteriores questionamentos orais 

e escritos a respeito da leitura em sala de aula podem ser postados. O objetivo do uso de um 

blog para a educação é a busca de interações colaborativas entre aprendizes e amigos virtuais, 

ou seja, a construção de uma rede social entre os alunos na busca de amigos virtuais. O professor 

pode atuar como mediador em busca de uma maior autonomia na atuação dos aprendizes.  

 

       2.9.2 CHAT ROOM E INTERNETÊS 

 

Além do uso do blog, aparece o chat como ferramenta midiática para o ensino 

aprendizagem de LE. A diferença do uso desse canal e do uso de um blog é que, no blog os 

comentários são postados e ali ficam para que outros leiam e comentem. Já nos chats a interação 

acontece em tempo quase real. 

O gênero chat é uma sessão de bate-papo no qual os participantes tem a oportunidade 

de interagir de forma simultânea, ou seja, é uma modalidade síncrona. Na educação pode ser 

usado não apenas em diálogos colaborativos, mas para estreitar relações entre alunos e entre 

professores e alunos, desenvolvendo discussões, tirando dúvidas, ou seja, atualizando a 

aprendizagem dos alunos. 

A linguagem utilizada pelos internautas nos chats, é uma linguagem que estabelece 

comunicação de maneira informal, rápida e dinâmica. Simula trocas comunicativas, é 

espontânea, revela traços da oralidade, "assemelha-se a conversação, também, por recorrer, 

ainda que semioticamente, à contextualização paralinguística, por seus usuários parecerem 

necessitar tão insistentemente transportar para a tela do computador suas risadas, tons de voz e 

expressão faciais” (SOUZA, 2001, p.33). Essa linguagem hibrida utilizada principalmente nos 

chats, é o chamado “Internetês”. (XAVIER, 2002, p.37-38).  

Segundo Pereira e Moura (2006), os enunciados produzidos nas salas de bate-papo 

usando o Internetês, são enunciados específicos que emanam de interlocutores 

pertencentes a uma determinada esfera da atividade humana (adolescentes da 

contemporaneidade) e que refletem as condições específicas e as finalidades dessa 

esfera, tanto por seu conteúdo (temas de interesse deste público), quanto pelo estilo 

verbal utilizado (lexical, fraseológico e gramatical) e, principalmente quanto à 

construção composicional (elaboração de um código discursivo escrito, mediado 

pelo computador, composto de caracteres alfabéticos, semióticos e logográficos). 
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Assim, nada mais são que estratégias para manter o contato e tornar o discurso 

atraente, interessante e dinâmico. 

 Algumas escolas e professores não se dispõem ao uso das novas tecnologias, ao não 

concordam com o uso do “internetês” argumentado que o uso da língua deve ser uniforme e de 

que só há uma maneira considerada correta de usá-la conhecida como “norma culta”. O uso do 

internetês, no entanto não prejudica a aprendizagem ou o desenvolvimento da escrita formal 

dos adolescentes. Os interlocutores conhecem a escrita formal, sabem diferenciar o que pode 

ser dito do que não pode ser dito, a isso chamamos (etiqueta netiana) e as formas de dizer da 

comunidade usuária. Esse é um novo estilo de língua que, produzido pelos internautas, indicaria 

um novo gênero discursivo: a conversação nas salas de bate-papo.  

 

Leal (2007) defende que o gênero chat permite e incentiva uma participação mais 

acentuada dos alunos do que a participação destes em aulas presenciais e, ainda, 

desenvolve algumas habilidades importantes para a educação atual: rapidez de 

raciocínio, leitura dinâmica, sociabilidade, colaboração e cooperação. Mesmo 

assim, esse gênero não deve ser visto como um recurso essencial para o ensino, mas 

sim como mais uma maneira interessante de associar novas tecnologias à educação. 

 

Na educação o gênero chat pode ser usado para tirar dúvidas, desenvolver discussões, 

debates mesas redondas virtuais. Em ambientes virtuais de aprendizagem dos cursos de 

aprendizagem a distância, as identidades dos participantes devem ser mantidas, mas no 

desenvolvimento de pesquisas como esta ou com outros propósitos, também é possível que o 

aprendiz esconda a sua identidade através do emprego de apelidos virtuais (nicknames).  

Marcuschi (2004) afirma que os gêneros textuais estão historicamente vinculados à vida 

cultural e social dos indivíduos. Assim, os gêneros contribuem para organizar atividades de 

comunicação diária. Eles apresentam características altamente maleáveis, dinâmicas e plásticas. 

O autor caracteriza os chats como “produções escritas no formato de diálogo numa sequência 

imediata e retornos rápidos com o sistema de seleções de parceiros, podendo ocorrer muitas 

confusões de multiplicidade de indivíduos na sala” (Marcuschi,2004, p.21). 

Para Marcuschi (2004), os gêneros virtuais orais, como, por exemplo, o chat, são por 

ele definidos da seguinte maneira:  

“...são interativos, geralmente síncronos (com simultaneidade temporal), embora escritos. Isso 

lhes dá um caráter inovador no contexto das relações entre fala – escrita. Além da possibilidade 

cada vez mais comum de inserção de elementos visuais no texto (imagens, fotos etc.) e sons 

(músicas, vozes) pode-se chegar a uma interação com a presença da imagem, voz, música e 

linguagem escrita numa integração de recursos semiológicos. Quanto a isso, há outro aspecto 
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nas formas de semiotização desses gêneros relativo ao uso de marcas de polidez ou indicação 

de posturas. São os conhecidos emotions (ícones indicadores  e emoção) ao lado de uma espécie 

de etiqueta netiana (etiqueta da internet) trazendo descontração e informalidade à formulação 

(monitoração fraca da linguagem), tendo em vista a volatilidade do meio e a rapidez da 

interação. (MARCUSCHI, 2004, p.12) 

 

No chat cujo tipo é de entrevista e conta com um convidado, a conversação sofre a 

intervenção de um mediador, que é responsável por filtrar o que é enviado pelos participantes 

do chat. Nesse caso, o mediador tem como finalidade selecionar as perguntas adequadas ao 

direcionamento do assunto abordado, evitando perguntas inconvenientes e possíveis 

constrangimentos ao entrevistado. Como menciona Marcuschi (2004), o entrevistado, numa 

conversa com muitas pessoas só poderá responder a algumas perguntas, além de poderem existir 

perguntas inconvenientes ou que possam causar constrangimentos. Cabe ressaltar ainda que, 

neste tipo de chat, a entrevista é anunciada previamente na internet com data e hora marcada e 

é comum o arquivamento dos diálogos da entrevista para que possam ser lidos por outros 

usuários que busquem na rede o convidado em questão ou mesmo alguma informação contida 

na entrevista dada. Como afirma Marcuschi (2002, p.13) o que garante o sucesso do chat é “o 

fato de reunir num só meio várias formas de expressão, tais como, texto, som e imagem, o que 

lhe dá maleabilidade para a incorporação simultânea de múltiplas semioses, interferindo na 

natureza dos recursos linguísticos utilizados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho emprega procedimentos metodológicos de cunho sociocultural, cujo 

objetivo é observar e descrever episódios de percepção através da lingualização por meio das 

oportunidades geradas dentro do blog e do chat-room, para a produção linguística dos alunos 

em Língua Inglesa. 

 Segundo Vygotsky (2005, p. 127), “embora o processo de aprendizado siga a sua própria 

ordem lógica, desperta e dirige, na mente da criança um sistema de processos oculto à 

observação direta do sujeito às suas próprias leis de desenvolvimento. Portanto, podemos 

utilizar esses processos para desenvolver as habilidades comunicativas de nossos alunos em L2. 

 O estudo parte da expectativa de que os novos gêneros discursivos, blog e chat-room 

possam servir como ferramentas para o ensino/aprendizagem da forma em língua estrangeira, 

uma vez que fazem parte da vida cotidiana dos aprendizes e consistem em gêneros discursivos, 

cujas peculiaridades permitem a lingualização.  

 A pesquisa se deu em três etapas: a primeira visou a produção de um texto, a segunda a 

oportunidade de lingualização e, a terceira, a participação em um diálogo colaborativo. 

 Os resultados da pesquisa foram apresentados através da análise qualitativa dos erros 

decorrentes da produção dos alunos no blog, da lingualização, também no blog, e do diálogo 

colaborativo no chat-room.  

 

     3.1. CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A investigação foi feita em uma escola religiosa particular no interior do Estado do Rio 

de Janeiro no decorrer de cinco meses. Os participantes faziam parte de uma turma do Ensino 

Médio que tinha, como determinado pelo MEC, 80 horas-aula anuais da disciplina de Língua 

Estrangeira Moderna. A coleta de dados não ocorreu durante as aulas da disciplina de Língua 

Inglesa, mas sim em ambiente laboratorial, à tarde, em horários nos quais o laboratório de 

informática do colégio se encontrava disponível. Isso foi uma condição da direção da escola, 

que aceitou que a pesquisa fosse desenvolvida na mesma, desde que não interferisse no 

currículo escolar da disciplina, ou no número de horas-aula destinadas para o seu 

desenvolvimento. 

O critério para a escolha da turma baseou-se no fato de esta ter apenas 17 alunos, 

receptivos a novas propostas, embora apresentassem diferentes níveis de proficiência. 
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Por serem menores de idade, enviamos um documento para cada responsável, a fim de 

que uma autorização nos fosse concedida formalmente. Os encontros ocorreram antes ou depois 

das aulas da tarde, para conciliarmos dias e horários de todos, evitando, assim gastos com 

deslocamentos ou desencontros. 

 

    3.2 OS PARTICIPANTES 

 

Os participantes da pesquisa foram 13 dos 17 alunos que, no ano de 2012, estavam na 

segunda série do Ensino Médio, cientes de que levaríamos a pesquisa adiante no início do ano 

de 2013. Esses alunos são todos brasileiros, residentes em Vassouras. Sete são do sexo feminino 

e seis do sexo masculino, todos entre 15 e 18 anos de idade.  

Os participantes que faziam parte desta turma em 2012 foram submetidos a um teste de 

nivelamento1 e às etapas 1 e 2 da tarefa, com exceção de uma das alunas que compareceu apenas 

na data em que fizemos a prova de nivelamento, ausentando-se nas outras etapas. De acordo 

com o teste de nivelamento, nenhum aluno foi classificado como nível avançado. Os alunos 

cujos pseudônimos são Ms. Gabriela e Jen foram classificadas como nível intermediário alto; 

Ms. Smith, Lizzy Wright, Bionda, Dixon e Mrs. Everdeen foram classificados como nível 

intermediário; Cookie, Mr. Tério, Deusa e Punja, como pré-intermediário; Mary e Stefan, como 

nível básico. Apenas Kamilo, Lennon e Laila foram classificados como iniciantes. 

Os dados relativos à etapa da lingualização dos alunos cujos pseudônimos são Punja e 

Mary desapareceram do blog. Pode ser que eles não tenham conseguido salvar os textos que 

redigiram ou que, sem querer, os tenham deletado. Por isso seus dados foram descartados. Os 

dados de Ms. Gabriela também foram descartados, pois no dia 22 de novembro ela apagou seu 

texto original e ofereceu outras duas versões, sendo que nenhuma delas correspondia à 

reformulação corretiva proposta pela pesquisadora. O corpus foi então constituído pelo material 

coletado a partir da produção de apenas 13 participantes, 7 do sexo feminino e 6 do sexo 

masculino, entre 15 e 18 anos de idade.  

 

 

 

 

                                                             
1A classificação dos alunos foi feita através de um teste de nivelamento cedido pela Cambridge University Press cujo 

livro adotamos nesta escola. 
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3.2.1 ANÁLISES DESCARTADAS 

  

            Três analises foram descartadas, as dos participantes de pseudônimo Mary, Punja e Ms. 

Gabriela. Acidentalmente não conseguiram salvar ou deletaram suas postagens da segunda 

etapa, por isso, os dados destes participantes não foram qualificados, apenas descartados. 

 Os dados da segunda etapa de Ms. Gabriela, a do chat-room foram aproveitados, já os 

dados da segunda etapa de Mary e de Punja, tiveram de ser descartados. Punja foi parceiro de 

Stefan, de nível básico, no diálogo colaborativo.  Não se beneficiou da oportunidade de 

interação no blog nem aproveitou para construir andaimes com seu parceiro.  Ele perguntou 

para o colega o que ele achava que havia de errado com o texto dele, o colega respondeu que 

nada e ele concordou: “Ok”. O colega não se mostrou receptivo e ele também não tentou 

desenvolver. Punja não se beneficiou nem contribuiu. 

Acredito que os dados de Ms. Gabriela da segunda etapa teriam sido muito ricos para a 

nossa análise. Sua parceira no diálogo colaborativo foi Deusa, nível pré-intermediário.  Ms. 

Gabriela lingualiza bastante a respeito dos erros de Deusa e talvez se tivesse como parceiro um 

colega mais proficiente, tivesse sido também bastante ajudada a perceber seus erros e até a 

resolvê-los. Ms. Gabriela ainda chama a colega a opinar a respeito de seu texto, mas não 

consegue por parte da mesma grande colaboração. 

                 3.2.1.1 PARTICIPANTE MARY - Excerto 10 

 

     A aluna de pseudônimo Mary produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado B, teceu 

comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Jen tecendo comentários 

reproduzidos em D. 

 

A. Mary13 de novembro de 2012 10:54 

The movie's trailer, in "The portrait of Dorian Gray, is about the moment when Dorian Gray receive a 

portrait, painted by Basil, a important painter in the city, that wants gift him. But, in the time that Henry 

ask for Dorian if he could have the courage of sell his soul for win the eternal youth, he, unfortunely, said 

yes. 
 

B. Mediator22 de novembro de 2012 08:21 

The movie trailer in “The Portrait of Dorian Gray” is about the moment when Dorian Gray receives a 

portrait painted by Basil, an important painter in that city who wants to offer him as a gift him. But when 

Henry asks Dorian if he would have the courage of selling his soul in return of eternal youth, unfortunately 

he answers that he would. 

 

D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

Não comentou       
  

 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352832860190#c4374519322424609192
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353601308045#c3255530648251759631
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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             3.2.1.3 PARTICIPANTE PUNJA  -  Excerto 14 

 

     O aluno de pseudônimo Punja produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado B, teceu 

comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Stefan tecendo 

comentários reproduzidos em D. 

 

A. Punja 13 de novembro de 2012 09:50 

HENRY said that it's the best thing that Basil did, he will be famous Dorian isn't believing Henry said that 

sometimes they have that wither and scar because the gods aren't goods Dorian will give him soul at the 

devil's altar Henry wants to trade all that hocus-pocus, endless conjurations... and said that Dorian wouldn't 

really barter hiss soul Lady said that basil capturated something precious Basil said that the brush only 

seemed to dance and he just painted 

 

B. Mediator 22 de novembro de 2012 08:24 

Henry said that it was the best thing that Basil had done and that he would be famous. Dorian didn’t believe. 

Henry said that sometimes they had that wither and scar because the gods aren’t good. Dorian gave his soul 

to the Devil’s altar. Henry wanted to trade all that hocus-pocus, endless conjurations… and said that Dorian 

wouldn’t really barter his soul. A Lady said that Basil captured something precious. Basil said that the brush 

only seemed to dance and he just painted 

 

D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

   

         3.2.1.5 PARTICIPANTE  MS. GABRIELA - Excerto 16  

 

     A aluna de pseudônimo Ms. Gabriela produziu o texto A. Recebeu a reformulação texto 

B, teceu comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Deusa e teceu 

comentários reproduzidos em D. 

 

A. Ms. Gabriela 13 de novembro de 2012 10:12 

Basil did an impressive job, and Dorian really liked it. But he was afraid about being old and consequently 

ugly. So he decided to nail his soul to the Devil's altar and he would be young forever. All his mistakes and 

bad things that could distroy himself would go to Dorian's picture. 
 

B Mediator 22 de novembro de 2012 10:30 

Henry tells Dorian that his image is not very good in the city and that eternal youth is not so good. Dorian 

says he prefers being young to look and see himlself old and that he would sell his soul to the Devil. The 

ladies look at the painting and admire the painting of Dorian which is perfect because he is handsome. 

 

A. Ms. Gabriela 22 de novembro de 2012 10:38 

Henry said that Basil did an impressive job and that not only Dorian that was the person who was in the 

picture, but also Basil would become famous in town. Everybody would certainly talk about it. Dorian 

could not believe in what he was seening, he really liked it. They called Dorian's attention when they told 

him that the picture would be perfect forever, but he won't. That's when he decided to nail his soul to Devil's 

altar. Everybody enjoyed the picture and said good things about it. 

 

C. Languaging 22 de novembro de 2012 11:04 

I agree with all the correction. I should use tha past partciple in "in what he was seeing" to agree with the 

rest of my test. It was the same case and the two others mistakes. And a didn't pay attention in "That's when 

he decided". 

  

       D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352915414437#c4966573360158238567
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353601452650#c7390841149596501200
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609009885#c2350616978445385312
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609508986#c840469167633834809
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353611052680#c5505897520401336525
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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  3.3 O PROCESSO DE GERAÇÃO DE DADOS 

                

 Para que pudéssemos ter acesso ao processo de lingualização em ambiente virtual 

elaboramos um blog e um chat-room. O procedimento para a geração de dados foi feito em três 

etapas. Tivemos encontro preliminar no qual aplicamos o teste de nivelamento, que mediu o 

nível de proficiência dos participantes. A primeira etapa se deu em 14 de novembro de 2013; 

dois dias após o teste de nivelamento. Nesta etapa os alunos produziram comentários no blog. 

A segunda etapa ocorreu no dia 22/12. Os alunos também produziram comentários a respeito 

das reformulações corretivas que receberam no blog. A terceira e última etapa da geração de 

dados, se deu cinco meses mais tarde. Nesta fase os alunos produziram no chat-room 

dialogando, ou seja colaborando e recebendo a colaboração de um parceiro.     

 A princípio, minha expectativa era de que os aprendizes produzissem frases no discurso 

indireto. Eles não foram alertados quanto a essa expectativa, mas tentei induzi-los a isso 

pedindo que "recontassem com as próprias palavras" determinada transcrição do trecho de um 

filme que havíamos assistido. Isso não aconteceu. Nas postagens encontramos pouquíssimas 

ocorrências do discurso indireto, mas, na realidade, eles produziram material riquíssimo em 

erros e com alguns episódios relacionados à língua que os levaram a atentar para a forma. Por 

isso, houve uma mudança de foco na pesquisa. De ensino-aprendizagem do discurso indireto 

especificamente, passamos a observar o ensino/aprendizagem da forma em geral em Língua 

Estrangeira.    

A escolha do texto postado no blog ser um excerto do filme “O Retrato de Dorian Gray” 

baseia-se no fato da familiaridade dos alunos com o enredo do filme, pois eles já haviam 

assistido a versão cinematográfica em Inglês, com legenda em Inglês, nas aulas da disciplina. 

 Os instrumentos foram gerados por intermédio de tarefas realizadas pelos alunos em 

ambiente virtual: Na tarefa 01, os aprendizes produziram o texto na língua-alvo descrevendo o 

trecho do filme que estava postado no blog. Na tarefa 02, após terem recebido a reformulação 

corretiva de seus textos postaram comentários possivelmente lingualizando, argumentando se 

concordam ou discordavam com a reformulação. Na tarefa 03, os aprendizes desenvolveram, 

em duplas, diálogos colaborativos através dos quais discutiram erros e acertos 
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   Quadro 1: Panorama geral do estudo 

1ª Etapa - blog      

(Estágio da Produção) 

(The output Stage) 

14/11/2012  10:40h 

2ª Etapa - blog       

(Estágio da Lingualização) 

(Languaging Stage) 

22/12/2012    10:40h 

3ª Etapa - chat-room 

(Estágio do diálogo colaborativo) 

(Collaborative Dialogue Stage) 

02/04/2013   10:40h 

- Aprendizes assistem através do blog um 

trecho extraído do filme o Retrato de 

Dorian Gray e fazem a leitura da sua 

respectiva transcrição; 

- Há uma orientação no blog para que o 

aprendiz descreva no blog na língua-alvo o 

trecho que havia assistido e lido. 

- Nesta etapa os aprendizes recebem suas 

produções originais postadas no blog e 

uma reformulação corretiva da mesma 

feita pela pesquisadora e são orientados a 

postar comentários concordando ou 

rejeitando as reformulações e justificando 

suas escolhas. 

- Etapa da lingualização no chat-room, ou 

seja, etapa do diálogo colaborativo. Neste 

momento, alunos batem papo através de um 

canal onde "lingualizam" a respeito dos seus 

textos e dos textos dos colegas para 

investigarmos seu processo. 

 

    3.4 PROCEDIMENTOS 

 

  Os procedimentos para a análise de dados, consistiram em uma análise qualitativa das 

produções dos alunos no blog, ao lingualizar a respeito da reformulação corretiva de suas 

produções e também em uma análise qualitativa no chat-room em situação de diálogo 

colaborativo, onde pudemos observar indicações de desenvolvimento na ZPD e absorção de 

insumo na língua-lavo.  

Consideramos erro não percebido, o erro que não foi comentado, pois sem o comentário 

não há como justificar a percepção. Consideramos o erro percebido uma vez que comentado, 

com ou sem consciência da forma correta ou do de buracos ou lacunas na interlíngua, por isso 

o classificamos apenas como comentado e o consideramos resolvido quando encontramos 

indícios de que o aluno percebeu o erro e foi capaz de chegar a forma correta, seja por analogia, 

por indução, por ter simplesmente resvalado ou pelo uso da sua lógica de aprendiz.   

 No dia 12 de novembro de 2012, agendei o primeiro encontro para iniciarmos a primeira 

etapa da pesquisa, mas, para minha surpresa, apenas duas alunas compareceram, aquelas cujos 

pseudônimos eram Lizzy Wright e Bionda. Programamo-nos para que o Blog entrasse no ar 

apenas às 14:00, de forma que os aprendizes não tivessem acesso antecipadamente ao seu 

conteúdo. Assim, também, haveria tempo para que o instrutor do laboratório fizesse os ajustes 

finais, caso alguma situação inesperada ocorresse. E, de fato, ocorreu, o Blog não entrou no ar 

como havíamos programado. Tivemos que entrar com nova senha para que o Blog entrasse no 

ar imediatamente. Iniciamos a primeira etapa da pesquisa apenas com essas duas alunas. Ao 

final, decidimos descartar os dados dessa primeira etapa, uma vez que duas alunas já haviam 

tido contato com o trecho transcrito antes dos outros aprendizes e, caso houvesse alguma 

comunicação entre elas e os demais, isso poderia interferir nos dados da pesquisa. Fizemos 
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todos os ajustes necessários, escolhemos outro trecho do filme não menos significativo que o 

primeiro, fizemos a transcrição do texto, o download do vídeo e os postamos no blog. Optamos, 

então, por abrir o blog para comentários apenas nos momentos em que estivéssemos reunidos 

para isso, restringindo o acesso a ele ao final de cada atividade. 

Agendamos outro encontro para o dia 13 de novembro, quando finalmente pudemos dar 

início à primeira etapa da pesquisa. Desta vez o Blog entrou no ar como esperado e o instrutor 

deixou todos os computadores ligados com a página do blog aberto para facilitar o nosso 

trabalho. Cada aprendiz escolheu o seu PC. Foram oferecidos, através de postagem no blog 

criado pela professora pesquisadora, como pode ser visto na figura 1, a transcrição de um 

excerto do texto original e de um arquivo em vídeo correspondente do filme "O Retrato de 

Dorian Gray", filme assistido por eles em Inglês com legenda em Inglês nas aulas da disciplina. 

Cada aluno deveria escolher um pseudônimo e desenvolver a tarefa pedida no blog: narrar o 

trecho transcrito do filme.  

 

 

Tarefa referente à 1ª etapa 

 
 

Instrução: Reconte este breve excerto do filme com as suas próprias palavras.  
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Figura 2 
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A partir do material produzido no blog, coletamos dados a respeito dos erros cometidos. 

Tivemos uma pequena dificuldade para salvar os comentários, solucionada pela aluna Ms. 

Smith, que nos orientou a respeito de como salvar os comentários com os pseudônimos. Assim 

que a atividade se encerrou, bloqueamos o blog para o acesso de quaisquer pessoas e iniciamos 

a etapa na qual os alunos fariam as suas produções a partir da transcrição postada.  

Na segunda etapa, realizada no dia 22 de dezembro de 2012, disponibilizamos no blog 

uma versão reformulada de forma corretiva dos textos que eles haviam produzido para que se 

observassem as diferenças entre estes e as suas respectivas reformulações. Sugerimos, através 

do próprio blog, que eles expressassem suas opiniões em Língua Inglesa e justificassem a 

aceitação ou a rejeição da reformulação.   

 

Tarefa referente à 2ª etapa:  

 

Instrução: Faça a postagem de comentários no blog, concordando ou rejeitando a reformulação oferecida pelo mediador 

argumentando as suas opiniões. 
 

 

 Em uma terceira etapa, realizada no dia 02 de abril de 2013, os aprendizes, então na 3ª 

Série do Ensino Médio, trabalharam em duplas em tempo real em outro ambiente discursivo, o 

chat-room (canal de bate papo). Fornecemos, para cada dupla, os primeiros textos produzidos 

por eles no Blog, com os seus erros iniciais, mas sem a reformulação corretiva. A orientação 

foi a de que, junto com seus parceiros, produzissem uma nova reformulação elaborada através 

do diálogo colaborativo em Língua Inglesa, o que esperávamos que gerasse outro processo de 

lingualização. A intenção era a de averiguar se, passado algum tempo da segunda etapa e com 

a ajuda do parceiro, eles seriam capazes de perceber erros que, da primeira vez, não perceberam 

sozinhos. Essas conversas também ficaram armazenadas no computador central do laboratório, 

para coleta de dados e análise subsequente.  

 

Tarefa referente à 3ª etapa: 

 

Instrução: Conversem com os seus colegas no chat-room a respeito das escolhas linguísticas que vocês fizeram durante 
a recontagem do trecho do filme e comentem a respeito das reformulações que receberam.  

  

Também tivemos contratempos nessa etapa. Tentamos criar um chat-room que estivesse 

ligado ao blog, mas como o servidor de Internet era o mesmo, não conseguimos entrar com 

todos os pseudônimos. Tentamos abrir uma sala de bate-papo no Google, mas outras pessoas 

de vários países que não estavam envolvidas com a pesquisa, ao ver o título relacionado ao 

filme The Portrait of Dorian Gray, entravam e tentavam começar um bate-papo com os 

participantes da pesquisa. Apesar da ótima oportunidade de interação autêntica e significativa 
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em LE, como esse não era o objetivo do blog, tentei convencer os visitantes de que sua 

participação não seria pertinente à pesquisa desenvolvida, mas como foram insistentes, 

decidimos abrir o bate-papo no Uol, dessa forma outras pessoas não tivessem acesso aos nossos 

dados, mas que nós e tivéssemos acesso aos dados das produções dos alunos no final da sessão 

para a nossa análise. O orientador tecnológico imprimiu todas as páginas de todas as duplas e 

as salvou em formato: doc.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

4. ANÁLISE DE DADOS  

 

 A análise de dados se constituiu em uma análise predominantemente qualitativa 

interpretativa das produções de cada aluno no blog e no chat-room a fim de observar de que 

forma a lingualização acontece dentro desses ambientes. Ou seja, buscamos os indícios de 

percepção disponíveis nas postagens no blog, ao lingualizar a respeito da reformulação 

corretiva que receberam. Em um segundo momento, no decorrer do diálogo colaborativo, 

observamos indicações do desenvolvimento da ZDP2 e a absorção de insumo na língua-alvo. 

 No decorrer da análise qualitativa os erros também foram classificados e organizados 

de acordo com o tratamento dado a eles pelos participantes. 

  

    4.1 ANÁLISE QUALITATIVA DOS EXCERTOS DA 1ª ETAPA, 2ª e 3ª ETAPAS  

 

 Nesta seção examino os erros cometidos pelos aprendizes na primeira etapa da pesquisa 

(produção) juntamente com seus comentários feitos na segunda etapa (lingualização no blog) e 

na terceira etapa (lingualização no chat-room) durante as quais ocorreram processos tais como 

percepção, geração de hipóteses, geração de dados, testagem de hipóteses e aplicação de regras 

ou expansão de conhecimentos para novos contextos de L2 (SWAIN e LAPKIN, 1995).  

 A tabela 1 apresenta de forma esquemática o resumo do tratamento recebido pela 

totalidade dos erros identificados nos textos dos aprendizes. 

 Os erros receberam o seguinte tratamento: Erros  que não foram comentados em ambas, 

na  2ª e na 3ª etapas; Erros que não foram comentados na 2ª etapa; comentados na 3ª etapa sem 

solução; Erros que não foram comentados na segunda etapa, resolvidos na 3ª etapa; Erros que 

foram comentados sem solução na segunda etapa e que não foram comentados na terceira etapa; 

Erros que foram comentados em ambas as etapas mas não tiveram solução nem na segunda nem 

na terceira etapas; Erros que foram comentados sem solução na segunda etapa, resolvidos na 

terceira etapa; Erros que foram resolvidos na segunda etapa, mas que não comentados na 3ª 

etapa; Erros que foram resolvidos na segunda etapa e que comentados sem solução na segunda 

etapa e Erros que foram resolvidos em ambas, na 2ª e na 3ª etapas. Nem todos os erros 

cometidos dentro de um determinado excerto forneceram todas as combinações entre a segunda 

e a terceira etapa como podemos ver a seguir:  

                                                             
2“ZPD: Zona de desenvolvimento proximal” [...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 

solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com parceiros mais capazes. Vygotsky (1998, p.112) 
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         4.1.1 PARTICIPANTE JEN - Excerto 1   

 

     A aluna de pseudônimo Jen produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado B, teceu 

comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Mary tecendo comentários 

reproduzidos em D.       . 

 
A. Jen 14 de novembro de 2012 10:45 
The scenes shows when Basil finished the Dorian's painting, and Henry told to Basil that it was the best thing that he had 

done. So, Henry asked to Dorian, if he would sell him soul to devil. Dorian said yes, because he wished beautiful and 

young forever. He didn't know that his soul could "stay" in the picture.  

 
B. Mediator 22 de novembro de 2012 08:14 

The scene show when Basil finished Dorian's painting and Henry told Basil that it was the best thing that he had done. So 

Henry asked Dorian if he would sell his soul to the Devil. Dorian said that he would, because he wished to be handsome 

and young forever. He didn’t know that his soul could “stay” in the picture. 

 

C. Languaging 22 de novembro de 2012 10:46 

I agree with the correction, because I fault some words and put signals of pontuation wrong. At the first line, I used "the" 

and I can't use this, because it isn't necessary to refer Dorian's painting. At the second line I used "him", but I shoud have 
used "his" beacuse this is a possessive pronom. At the third line I used the words "yes", but I should have used "he would", 

because the word "yes" is used in portuguese on this. I used the word "beautiful" too and I couldn't used that, because the 

best adjective to use is "handsome". 

 
D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

“Mary: I think that at the first line, you used "the" and you couldn't use this, because it isn't necessary to refer to Dorian's 

painting too.” … “ Jen: Ok, thanks!” … “Mary: This is my correct text: The movie trailer in "The Portrait of Dorian Gray" 

is about the moment when Dorian Gray receives a portrait painted by Basil, an important painter who wants to offer it to 
him as a gift.” … “Jen: So, Henry asked Dorian if he would sell his soul to the Devil. Dorian said that he would,…” … 

“Jen: … because he wished to be handsome and young forever.” … “Jen: Ok, thanks! I found other mistakes too. For 

example when I used the word "beautiful" … “Jen: I couldn't use this because it is a female adjective! I redid my text. 

Look: The scene shows when Basil finished Dorian's painting and Henry told Basil that it was the best thing that he had 
done.” 

 

Dos 9 erros gerados por Jen 5 não foram comentados na primeira etapa; 1 não 

comentado na segunda etapa, mas foi resolvido na 3ª etapa; outro foi comentado sem solução 

na segunda etapa e resolvido na terceira e, finalmente 3 erros foram resolvidos em ambas as 

etapas. 

        

      4.1.1.1 Erros não comentados na 2ª etapa e resolvidos na 3ª: Erros 1, 3, 4, 5 e 8  

 

Jen cometeu nove erros, dentre os quais cinco não foram comentados no blog mas foram 

resolvidos no chat-room.  

 

 O primeiro erro desse tipo identificado na produção da aluna está relacionado à 

conjugação do verbo show. Na segunda etapa Jen escolhe acrescentar um 's' ao verbo, como se 

the scenes estivesse na terceira pessoa do singular. Supomos que em geral isso aconteça porque 

o aprendiz associa a palavra the scene ao pronome neutro "it" cuja conjugação na terceira pessoa 

do singular se faz com o acréscimo de um s. Isso indica que o aprendiz domina a regra, mas 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352832353581#c4670003037662707861
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353600893829#c6661227096639818004
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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acabou resvalando e não observando que o sujeito neutro estava no plural. Observamos que, na 

sua postagem no blog, Jen diz que concorda com a correção e menciona os outros erros que 

aparecem na reformulação corretiva, mas esse passa desapercebido.  Na terceira etapa ela 

oferece uma reformulaçao corretiva embora não tenha podido contar com a colaboração da sua 

parceira, pois a mesma não menciona esse desvio.  

 Outro erro corrigido através de reformulação corretiva, foi o terceiro, que consiste em 

um erro de ortografia, a palavra painting grafada sem um n, que também não foi comentado 

nem por Jen na segunda etapa mas foi resolvida por Jen sem ajuda da parceira na terceira etapa.  

 O quarto erro consistiu no emprego do infinitivo com to depois dos verbos tell, que 

recorre no quinto episódio, após o verbo ask. Jen também concorda com a reformulação, mas 

não revela consciência do erro em sua postagem na segunda etapa; ou seja, não se observa 

qualquer episódio de percepção, apenas uma aceitação de que não deveria ter usado o to. Esses 

dois erros são reformulados corretivamente de forma satisfatória no chat-room por Jen também 

sem a colaboração de Mary que não os percebeu nem comentou por Mary na terceira etapa.   

 O oitavo erro não foi comentado na segunda etapa, mas foi resolvido na terceira. 

Consistiu na falta do emprego do infinitivo com o to antes do verbo be. Quanto a isso, na 

segunda etapa, não há qualquer menção no post. Já na terceira foi reformulado junto com os 

dois erros anteriores. 

 

      4.1.1.2  Erro comentado sem solução na segunda etapa, resolvido na terceira: Erro 2 

 

 Dos nove erros cometidos por Jen, apenas um foi comentado na segunda etapa sem ser 

resolvido, sendo resolvido posteriormente, na terceira etapa. Este foi o erro 2 que consiste no 

emprego do artigo definido the antes de um nome próprio. Podemos observar que na segunda 

etapa Jen aceita a correção, concorda que está errado, mas, possivelmente, não tem muita 

consciência das regras que regem o emprego do artigo definido. Ela apenas diz que isso (o 

artigo definido) não seria necessário para se referir ao retrato de Dorian Gray. Possivelmente, 

estava se referindo a tê-lo usado antes de uma forma possessiva e não antes de um nome próprio. 

Na terceira etapa, este erro que já havia sido percebido embora não explicado, é mencionado 

por Mary. “I think that at the first line, you used “the” and you couldn’t use this, because it 

isn’t necessary to refer to Dorian’s  painting too.”.  Jen concorda com o comentário de Mary a 

respeito do emprego do artigo definido, agradecendo à colega “Ok, thanks.”. 
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      4.1.1.3 Erros resolvidos na 2ª e na 3ª etapa: Erros 6, 7 e 9 

 

 Três erros foram resolvidos na segunda etapa e voltaram a ser resolvidos na terceira.  

 Um deles é o emprego de um pronome pessoal objetivo no lugar de um adjetivo 

possessivo (Erro 6). Neste caso, na segunda etapa, Jen assume o desvio e explica, com clareza, 

a diferença semântica entre os dois pronomes e seus valores gramaticais. Ou seja, percebe e 

aceita, conscientemente, a correção: “At the second line I used "him", but I shoud have used 

"his" beacuse this is a possessive pronom”.  Na terceira etapa ela mesma reescreve o trecho 

reformulando corretivamente este e mais outros dois erros, mesmo assim apenas reformula sem 

postar possíveis motivos pelos quais os reformulou ou quaisquer explicações a esse respeito. 

 O Segundo erro resolvido, erro 7, ocorre no seguinte trecho: So, Henry asked to Dorian, 

if he would sell him soul to devil. Dorian said yes, Nesse caso, eu sugiro, na reformulação, o 

emprego de that he would em vez de yes. Aqui na segunda etapa, podemos observar claramente 

a percepção e geração de hipótese. Jen escreve no seu comentário que a resposta yes que ela 

empregou, é na realidade um gap em sua interlíngua, ou seja, seria uma forma que nós, falantes 

de língua portuguesa, empregamos: “Então Henry perguntou a Dorian se ele venderia a alma 

para o diabo. Dorian disse que sim”. Levantou-se a hipótese de que talvez não fosse dessa forma 

que um falante nativo de Língua Inglesa se expressaria. Na terceira etapa, como mencionado 

acima, ela apenas reformula o trecho corrigindo além deste o erro anterior e o posterior..  

 O nono erro foi o emprego do adjetivo beautiful ao invéz de handsome. Neste caso na 

segunda etapa, uma das possibilidades é de que ela também soubesse que o emprego correto 

seria handsome, mesmo assim, teria resvalado, não fazendo menção na postagem. A segunda 

possibilidade é de que apenas tenha aceitado o fato de que o termo usado deveria ser handsome 

e não beautiful, já que beautiful não é suado para se referir à beleza masculina. Na terceira etapa 

ela volta a reformular corretivamente trocando o emprego de ‘beautiful’ pelo de ‘handsome’, 

mas sem explicações.  

A seguir apresentamos os quadros que exemplificam a 2ª e 3ª etapas que envolveram o 

tratamento dos erros no excerto 1: 
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Quadro 2 - Resumo do tratamento de erros do excerto 1 Jen – Intermediário-alto 

Erro Tipo Comentário da 2ª etapa (blog)  Comentário da 3ªetapa (chat-room) 

1. shows Uso do ‘s’ para a conjugação da 

terceira pessoa do singular uma 

vez que o sujeito da frase estava 

no plural ‘Scenes’ 

Não há comentário Jen: I couldn't use this because it is a female 

adjective! I redid my text. Look: The scene 

shows when Basil finished Dorian's painting 

and Henry told Basil that it was the best thing 

that he had done. 

2. the Uso do artigo definido “the” antes 

do nome próprio “Dorian Gray” 

At the first line, I used "the" and I can't 

use this, because it isn't necessary to refer 

Dorian's painting 

Mary: I think that at the first line, you used 

"the" and you couldn't use this, because it isn't 

necessary to refer to Dorian's painting too. 

Jen: Ok, thanks! 

3. paiting Grafia errada da palavra 

‘painting’ 

Não há comentário Jen: I redid my text. Look: The scene shows 

when Basil finished Dorian's painting  

4. told to Emprego da preposição ‘to’ 

depois do verbo ‘told’ 

Não há comentário Jen … and Henry told Basil that it was the 

best thing that he had done. 

 

5. asked to Emprego da preposição ‘to’ 

depois do verbo ‘ask’ 

Não há comentário Jen: So, Henry asked Dorian if he would sell 

his soul to the Devil 

6. him Emprego de pronome pessoal no 

lugar do possessivo  

At the second line I used "him", but I 

shoud have used "his" beacuse this is a 

possessive pronom 

Mary: This is my correct text: The movie 

trailer in "The Portrait of Dorian Gray" is 

about the moment when Dorian Gray receives 

a portrait painted by Basil, an important 

painter who wants to offer it to him as a gift. 

7. yes, Emprego de formato linguístico 

incomum na língua inglesa  

At the third line I used the words "yes", 

but I should have used "he 

 would", because the word "yes" is used 

in portuguese on this 

Jen: So, Henry asked Dorian if he would sell 

his soul to the Devil. Dorian said that he 

would, 

8.wished be Emprego do verbo to be no 

infitivo sem ‘to’ depois do verbo 

‘wish’ 

Não há comentário Jen: … because he wished to be handsome 

and young forever. 

9. beautiful Emprego da expressão ‘beautiful’ 

que é usada para o feminino em 

vez de ‘handsome’ 

I used the word "beautiful" too and I 

couldn't used that, because the best 

adjective to use is "handsome". 

Jen: Ok, thanks! I found other mistakes too. 

For example when I used the word "beautiful" 

Jen: I couldn't use this because it is a female 

adjective! I redid my text. Look: The scene 

shows when Basil finished Dorian's painting 

and Henry told Basil that it was the best thing 

that he had done. 

 

 

Quadro 3 - Resumo dos resultados dos erros de Jen (Intermediário-alto) entre a 2ª e a 3ª etapas 

Etapas 2ª Etapa 3ª Etapa 

Erro Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido  Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido 

1. shows X     X 

2. the  X    X 

3. painting X     X 

4. told to X     X 

5. asked to X     X 

6. him   X   X 

7. yes,   X   X 

8.wished be X     X 

9. beautiful   X   X 
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       4.1.1.4 Resumo dos erros de Jen  (Intermediário-alto)  

Jen cometeu muitos erros, pois lingualizou mais. Na segunda etapa, dos nove erros que 

cometeu, não comentou53, comentou 1 e resolveu 3, ou seja, como os estudos de Spada (2001) 

e Doughty e Willians (1998) sugerem a instrução focada na forma dentro de um contexto 

comunicativo pode ser eficaz para o ensino-aprendizagem da língua. Jen resolveu através da 

lingualização ainda na segunda etapa 3 dos seus 9 erros. Como lingualização entende-se “o 

processo de construir significado e moldar o conhecimento e a experiência através da língua. E 

foi esse o processo que beneficiou Jen em ambas as etapas, pois conseguiu também através da 

sua lingualização perceber e resolver os demais erros, apesar da pouca participação no diálogo 

colaborativo de sua parceira, Mary, estudante de nível básico, menos proficiente. Para Vygotsky 

(1978) “aprender emerge como resultado da interação, mas interação dentro da Zona do 

desenvolvimento proximal” que é definidada como “a diferença entre o que o indivíduo é capaz 

de realizar quando age só e o que é capaz de realizar com outra pessoa.” No caso de Jen como 

Mary tinha um nível de proficiência inferior, não havia o que ela pudesse fazer por Jen, ou seja, 

o que Jen fez foi o que ela mesma era capaz de fazer sozinha, sem ajuda de outra pessoa e 

através da lingualização. Sua resolução foi chegou a 100% na 3ª etapa mais provavelmente 

devido a lingualização tanto no blog quanto no chat-room do que no diálogo que desenvolveu 

no chat-room.  

 

        4.1.2  PARTICIPANTE MRS. EVERDEEN - Excerto 2 

A aluna de pseudônimo Ms. Everdeen produziu o texto A. Recebeu o texto B reformulado, 

teceu comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Mr. Tério tecendo 

comentários reproduzidos em D. 

          

         A. Mrs. Everdeen 14 de novembro de 2012 10:45 

Basil finally finished the picture of Dorian Gray and they are talking about it. It's a beautiful picture. Then, Henry gives 

to Dorian a sugestion about be young forever and Dorian accepts. In this moment Dorian sells his soul for the Devil. 

Dorian presents his picture for his friends.  

 

B. Mediator 22 de novembro de 2012 08:15 

Basil finally finishes the picture of Dorian Gray and they talk about it. It’s a beautiful picture. Then, Henry gives Dorian 
a suggestion about being young forever and Dorian accepts. This moment Dorian sells his soul to Devil. Dorian presents 

his picture to his friends. 

 

C. Languaging 22 de novembro de 2012 10:46 
There is mistake in somethings, like:- I was wrong using the verb "finish" in the past and finish the sentence with "talk" 

in the present;- I was wrong using the "to" after of "gives" when isn't necessary; I was wrong when I used the verb "be" 

without the "to" before, without be in the right way of the infinitive, then I should used in present continous - I was 

wrong using the "for" after "sells", because after "sell" always have to use the "to" - And in the end, I was wrong using 
the "In" before of the "this moment". 

 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352832353581#c4670003037662707861
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353600936280#c379618858399670377
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

“Ms. Everdeen: There are some. Just lack of attention, but there are mistakes. I didn't use the correct tenses. I started 

with "finished"… “Mrs. Everdeen: “…" and the correct would be "were talking"…Ms. Everdeen: "I used the 
preposition 'to' after the verb "to give" and there's no preposition after this verb.”   Ms. Everdeen: “.  I mistyped 

"suggestion" it's double g” … Ms. Everdeen: “…and I should have written "being" after the preposition about”… Ms. 

Everdeen: “In the end I also used a wrong preposition: "for the Devil". 

  

 Dos 6 erros cometidos por Ms. Everdeen, cinco foram resolvidos na 2ª e na 3ª etapas e 

apenas 1 não foi comentado na 2ª etapa sendo resolvido na 3ª. 

 

      4.1.2.1 Erro não comentado na segunda etapa, resolvido na 3ª etapa: Erro 4 

 

 O único erro que não gerou lingualização, ou seja, não foi comentado na segunda etapa, 

foi o erro 4.  A grafia errada de “suggestion” para o qual na terceira etapa Ms. Everdeern resolve 

através da seguinte explicação: “I mistyped "suggestion" it's double g” 

 

      4.1.2.2 Erros resolvidos na 2ª etapa e na 3ª etapa:  Erros 1, 2, 3, 5 e 6 

 

  O primeiro erro cometido pela participante está no emprego do verbo finished no simple 

past depois da exprerssão finally. Ms. Everdeen faz a postagem do seguinte comentário no blog: 

“There is mistake in somethings, like:- I was wrong using the verb "finish" in the past and finish 

the sentence with "talk" in the present;”. Sua explicação é satisfatória e ela demonstra percepção 

em relação ao erro e demonstra domínio da regra. Em relação ao mesmo erro no diálogo 

colaborativo ela faz a postagem do seguinte comentário: “There are some. Just lack of attention, 

but there are mistakes. I didn't use the correct tenses. I started with "finished". 

 O Segundo erro cometido também resolvido e ambas as etapas consiste no emprego do 

present continuous “are talking” depois do verbo finish, que já havia sido empregado no simple 

past no início da frase. Várias outras reformulações poderiam ter sido feitas. A primeira seria 

Basil had finally finished the picture of Dorian Gray and they were talking about it, mas optei 

por utilizar o simple present, porque na terceira oração a aluna descreve a ação passada, mas 

emprega o simple present para narrar algo que se passou em Then Henry gives.... Ela percebeu 

o erro, concordou com a reformulação e justificou com clareza o motivo pelo qual este emprego 

foi considerado um desvio. Disse que estava errada em empregar o verbo finish no passado e 

terminar a frase com o talk no presente, ou seja, demonstra perceber que deve manter uma 

uniformidade em relação ao emprego dos tempos verbais. Depois de lingualizar e explicar seu 

erro na segunda etapa: “I was wrong using the verb "finish" in the past and finish the sentence 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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with "talk" in the present;”; na terceira etapa, durante o diálogo colaborativo, ela sugere uma 

reformulação corretiva da sua produção: “…" and the correct would be "were talking". 

 O terceiro erro é o emprego da preposição to antes de Dorian em “...gives to Dorian”. 

Quanto a isso, na segunda etapa, a aprendiz aceita a correção, diz que estava errada e argumenta 

dizendo que a preposição não é necessária, embora não esteja claro o porquê de não ser 

necessária. “I was wrong using the "to" after of "gives" when isn't necessary”. É possível que 

ela tenha se referido ao uso da preposição to depois do verbo give; ou seja, trata-se de um 

episódio de percepção consciente com conhecimento da forma. Na terceira etapa ela lingualiza 

e lança o seguinte comentário: “Ms. Everdeen: "I used the preposition 'to' after the verb "to 

give" and there's no preposition after this verb.”   

 O quinto erro é o emprego do verbo be no infinitivo sem a terminação -ing depois da 

preposição about. Aqui, a aprendiz lingualiza em sua postagem, argumentando que, em vez de 

empregar o verbo no infinitivo, deveria ter usado o present continuous. Isto pode conduzir a 

duas interpretações, a primeira é a de que ela desconhece a regra e, como encontrou na 

reformulação o verbo na forma -ing, associou esta forma ao present continuous, ou seja, 

argumentou que depois de uma preposição deveria ter empregado o present continuous. A 

segunda possibilidade é a de que ela tenha tido uma percepção com consciência em relação ao 

emprego da forma correta, mas em vez de se referir à forma -ing como gerúndio, tenha se 

referido à essa forma como present continuous. “I was wrong when I used the verb "be" without 

the "to" before, without be in the right way of the infinitive, then I should used in present 

continuous”. Nesta análise levaremos em consideração a segunda hipótese. Na terceira etapa 

ela exemplifica o uso do “be” com o acréscimo do ‘-ing” e explica que é o que deveria ter usado 

após o emprego da preposição about: “…and I should have written "being" after the preposition 

about” 

 O sexto erro, onde o emprego correto seria ...sell to the Devil em vez de ...sell for the 

Devil, a aprendiz argumenta na segunda etapa que depois do verbo sell deveria empregar a 

preposição to, “I was wrong using the "for" after "sells", because after "sell" always have to 

use the "to”. Na terceira etapa ela explica que utilizou a preposição errada: “In the end I also 

used a wrong preposition: "for the Devil". 

 

A seguir apresentamos os quadros que exemplificam a 2ª e a 3ª etapas do excerto 2: 
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Quadro 4 - Resumo do tratamento de erros do excerto 2 Ms. Everdeen – Intermediário 

 

Erro Tipo Comentário da 2ª etapa (blog)  Comentário da 3ªetapa (chat-room) 

1. 

finished 

Emprego do ‘simple past’ 

depois da expressão ‘finally’ 

There is mistake in somethings, 

like:- I was wrong using the verb 
"finish" in the past and finish the 

sentence with "talk" in the present;- 

Ms. Everdeen: There are some. Just lack 

of attention, but there are mistakes. I 
didn't use the correct tenses. I started 

with "finished"  

2. are 

talking 

Emprego do ‘present 

coninuous’ depois do ‘simple 

past’ 

There is mistake in somethings, 

like:- I was wrong using the verb 

"finish" in the past and finish the 

sentence with "talk" in the present;- 

Mrs. Everdeen: “…" and the correct 

would be "were talking" 

3. gives 

to 

Emprego do infinitivo com a 

preposição ‘to’ depois do 
verbo ‘give’ 

- I was wrong using the "to" after of 

"gives" when isn't necessary;  

Ms. Everdeen: "I used the preposition 

'to' after the verb "to give" and there's no 
preposition after this verb.   

4. 

sugestion 

Grafia errada da palavra 
‘suggestion’  

Não comentou Ms. Everdeen: “.  I mistyped 
"suggestion" it's double g” 

5. about 

be 

Emprego do verbo ‘to be’ sem 
‘-ing’ depois de preposição 

I was wrong when I used the verb 
"be" without the "to" before, without 

be in the right way of the infinitive, 

then I should used in present 

continuous 

Ms. Everdeen: “…and I should have 
written "being" after the preposition 

about” 

 

6. sells  

for 

Emprego da preposição ‘for’ 

depois do verbo ‘sell’ 

I was wrong using the "for" after 

"sells", because after "sell" always 
have to use the "to 

Ms. Everdeen: “In the end I also used a 

wrong preposition: "for the Devil". 

    

Quadro 5 -  Resumo dos resultados dos erros de Ms. Everdeen (Intermediário-alto) entre a 2ª e 

a 3ª etapas 

 

Etapas 2ª Etapa 3ª Etapa 

Erros Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido  Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido 

1. finished   X   X 

2. are talking   X   X 

3. gives to   X   X 

4. sugestion X     X 

5. about be   X   X 

6. sells  for  X    X 

 

 

4.1.2.3 Resumo dos erros de Ms. Everdeen (Intermediário)  

Ms. Everdeen também cometeu erros, pois lingualizou. Segundo Swain (2006b), 

lingualizar a respeito da língua é uma das maneiras através das quais aprendemos uma segunda 

língua em um nível avançado. Isso indica que uma maior proficiência resulta em um maior 

número de tentativas, por isso mais erros e com eles mais oportunidades de percepção. Segundo 

Swain (1985), perceber é tomar “consciência de um estímulo através da memória de curto 

prazo”. Dois seis erros que Ms. Everdeen cometeu na segunda etapa, não comentou apenas 1, 

comentou sem resolver apenas 1 e resolveu 4, mostrando percepção dos desvios e consciência 
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em relação as regras, mas observamos que não foi pela colaboração no diálogo. Na terceira 

etapa, a do diálogo colaborativo, resolveu todos os erros, mas não pelo benefício de ter sido 

andaimada por um parceiro mais proficiente, mas pela lingualização que desenvolveu também 

no chat-room. Seu parceiro no diálogo colaborativo foi Mr. Tério de nível pré-intermediário, 

um pouco abaixo do nível de Ms. Everdeen. Podemos observar que Mr. Tério não colaborou 

com Ms. Everdeen, ou seja, Ms. Everdeen não se envolveu em negociações, não se engajou na 

solução de problemas para construir seu conhecimento, mas também lingualizou no chat-

room,o que nos leva a crer que tanto os ambientes virtuais, tanto o blog como o chat-room 

favorecem a lingualização. 

 

       4.1.3 PARTICIPANTE LAILA - Excerto 3    

 

A aluna de pseudônimo Laila produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado B, teceu 

comentários no blog reproduzidos em C e não dialogou no chat-room. 

 

A. Laila 14 de novembro de 2012 10:45 

Henry tries to convince Dorian to pose for the picture he is amazed by her beauty and want to stay forever young, 

leading to make a pact with the devil. 

 

B. Mediator 22 de novembro de 2012 08:16 

Henry tries to convince Dorian to pose for the picture. Dorian is amazed by the beauty of the picture and wants to stay 

forever young, leading to make a pact with the Devil. 

 

C. Languaging 22 de novembro de 2012 10:11 

Lacked a bit of consistency in placement of words, incorrect use of the verb he And not used this simple in the third 

person as if he must. 

 

D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40 Não houve comentário 

  

 Dos 4 erros cometidos por Laila um erro não foi comentado nem na 2ª nem na 3ª etapa;  

2 foram comentados sem solução na segunda etapa e não comentados a terceira etapa e 1 foi 

erro foi resolvidos sem solução na segunda etapa, mas não foi comentados na 3ª etapa. 

 

      4.1.3.1 Erro não comentado: Erro 1 

 

 Apenas um dos quarto erros cometidos por Laila, que consistiu na falta de pontuação, 

não foi comentado nem na 2ª nem na 3ª etapa. Laila aparenta não tê-lo percebido e não o 

justifica.  

 

 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352832354684#c9048017962909148138
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353600984204#c4664205220848959074
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353607889614#c3486937368296569112
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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     4.1.3.2 Erros comentados sem solução na 2ª etapa, não comentados na 3ª etapa: Erros 2 e 3 

 

       Os erros 2 e 3, foram ambos comentados na segunda etapa, mas não foram resolvidos 

ou sequer comentados na terceira etapa.  

  O primeiro deles, o erro 2, consiste no uso do pronome pessoal em vez do nome próprio, 

não deixando claro a quem o pronome se refere. Na segunda frase, propõe-se, através da 

reformulação corretiva, o emprego do nome próprio Dorian, para que ficasse mais claro a quem 

o pronome he se referia, se seria a Dorian ou a Henry. Ela diz que fez um emprego incorreto, 

mas não manifestou consciência da importância de deixar claro a quem he se referia. O erro 3 

foi o emprego do pronome possessivo feminino quando o sujeito é masculino. Ela usa um 

pronome demonstrativo feminino her, deixando, mais uma vez, a dúvida a respeito do quê 

Dorian teria ficado surpreso, se com a sua própria beleza ou com a da pintura. De qualquer 

forma, sua beleza estaria sendo exposta ou representada através da pintura, portanto, cabe a 

reformulação by its beauty. 

 

       4.1.3.3 Erro resolvido a segunda etapa não comentado na terceira: Erro 4 

 

 Apenas no quarto e último erro, a aprendiz manifesta percepção na reformulação 

oferecida, quando diz que em Dorian is amazed by the beauty of the picture and want... ela 

deveria ter empregado o verbo want na terceira pessoa do singular, ou seja acrescentando um 

s: “not used this simple in the third person as if he must.”. No entanto, não postou qualquer 

comentário em relação a isso no diálogo colaborativo, que se deu na terceira etapa. 

 

A seguir apresentamos os quadros que exemplificam a 2ª e a 3ª etapa do excerto 3: 

 

Quadro 6 - Resumo do tratamento de erros do excerto 3 - laila – Iniciante 

 

Erro Tipo Comentário da 2ª etapa (blog)  Comentário da 3ªetapa (chat-room) 

1.    "." Falta de pontuação. Não comentou Não comentou 

2. he Uso do pronome pessoal 

em vez do nome próprio 

não deixando claro a quem 
o pronome se refere 

incorrect use of the verb he Não comentou 

3. her Uso do pronome 

possessivo feminino 

quando o sujeito é 

masculino 

Lacked a bit of consistency in 

placement of words 

Não comentou 

4. want Emprego do verbo ‘want’ 

o ‘s’ de terceira pessoa do 
singular 

not used this simple in the third 

person as if he must. 

Não comentou 
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Quadro 7. Resumo dos resultados dos erros de Laila (Iniciante) entre a 2ª e a 3ª etapas 

 

Etapas 2ª Etapa 3ª Etapa 

Etapas 2ª Etapa 3ª Etapa Resolvido  Não comentado Comentado sem 

resolução 

Resolvido 

1.    "." X   X   

2. he  X  X   

3. her  X  X   

4. wants   X X   

       

 4.1.3.4  Resumo dos erros de Laila (Iniciante)  

Laila produziu pouco, por isso na sua produção cometeu apenas 4 erros. De acordo com 

Swain (2000, p. 97), a importância da produção para a aprendizagem seria a de que a produção 

empurra o aprendiz a processar a linguagem mais profundamente, com mais esforço mental, do 

que ao processar o insumo. Como seu nível de proficiência era muito baixo, Laila demonstrou 

dificuldade em processar a linguagem, pois lhe faltava insumo. Ela não tinha conhecimento de 

vocabulário suficiente para produzir. Segundo Krashen (1985, p. 4), “todos os aprendizes de 

segunda língua precisam, para ter sucesso na aquisição de uma segunda língua, de exposição a 

insumo compreensível”. Como ela não trazia muita bagagem e não foi capaz de produzir, 

lingualizou pouco. Tanto a exposição ao insumo quanto o estímulo à produção podem provocar 

a percepção de um erro ou uma discrepância. Laila só foi capa de perceber 2 de seus erros.  Para 

se desenvolver a segunda língua duas coisas são importantes: perceber o insumo e perceber 

como resultado de produzir na língua-alvo. Para se resolver um problema linguístico, primeiro 

seria necessário percebe-lo. Laila só foi capaz de resolver um dos seus erros na segunda etapa 

e através do pouco que conseguiu lingualizar. Não participou do diálogo colaborativo, por isso 

não temos como comparar estes dados com os da terceira etapa.   

 

       4.1.4  PARTICIPANTE DEUSA - Excerto 4   

 

  A aluna de pseudônimo Deusa produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado B, teceu 

comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Ms. Gabriela tecendo 

comentários reproduzidos em D. 

 

A. Deusa14 de novembro de 2012 10:47 Henry tries to convince Dorian to pose for the painting, dazzled 

by the beauty of his own painting and arouses the desire to be young forever and that he makes a pact with 

the devil for that, from then on his life was not the same. 

 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352832428291#c5687217122450742028
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B. Mediator22 de novembro de 2012 08:17 

Henry tries to convince Laura to pose for the painting. Dazzled by the beauty of his own painting he arouses 

the desire of being young forever and makes a pact with the demon. From then on his life is not the same. 

 

C. Languaging 22 de novembro de 2012 10:41 

With some errors in spelling, the placements of the verbs correctly made the text stay implied as: "and 

arouses the desire" the correct is "and arouses the desire". have used the third person singular, and correctly 

pontuation. 

 

D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

Não houve comentário 

 

 

      4.1.4.1 Erros não comentados 

 

 Todos os 6 erros cometidos por Deusa não foram comentados nem na 2ª nem na 3ª etapa. 

 Não foi possível observar um único episódio de percepção por parte dessa aprendiz 

durante a etapa de lingualização. Ela diz que cometeu erros de ortografia e de colocação verbal. 

Diz também que empregou corretamente a terceira pessoa do singular "and arouses the desire" 

não reformulado, porque, segunda ela, não havia erro. Talvez ela tenha tentando argumentar a 

respeito do emprego da terceira pessoa do singular para demonstrar algum conhecimento a 

respeito da forma uma vez que ela não conseguiu lingualizar a respeito de nenhuma das outras 

reformulações feitas. Ao final, ela ainda menciona que utilizou a pontuação corretamente; no 

entanto, observamos dois erros relacionados à falta de pontuação. 

 

       4.1.4.2 Resumo dos erros de Deusa (Pré-Intermediário) 

 

Deusa cometeu seis erros. No entanto não comentou nem resolver qualquer erro nem na 

segunda nem na terceira etapa. Não sabemos se houve algum nível mesmo que mínimo de 

percepção, pois não lingualizou.  A parceira de Deusa no diálogo colaborativo foi Ms. Gabriela, 

aprendiz de nível intermediário-alto, que percebe e sinaliza os erros de Deusa, mesmo com a 

colaboração, Deusa não desenvolve diálogo, concordando ou discordando das sugestões de Ms. 

Gabriela. Na terceira etapa, Mrs. Gabriela percebe e comenta os erros de Deusa, mas Deusa só 

responde “very good, I see” e “That’s it!”, ou seja, ela aceita que errou, acredita em Ms. Gabriela 

talvez por sentir que a colega é mais proficiente que ela, mas em momento algum ela comenta, 

justificando o que errou, por que errou ou qual seria o certo. Aceita a opinião da colega e ainda 

se desculpa.  

Quando Ms. Gabriela pergunta a Deusa o que ela achou do seu texto, ela responde que 

há erros gramaticais, mas não comenta quais seriam eles e nem oferece motivos ou sugestões. 

Ms. Gabriela ainda tenta desenvolver uma conversa e diz que a maioria dos erros que cometeu 

foi porque não prestou atenção e acaba encurtando a conversa talvez por perceber que a colega 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353601058091#c255599811713881023
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609682637#c2976225395725228654
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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não estava preparada para desenvolver sua argumentação nem a respeito dos erros de Ms. 

Gabriela, nem a respeito dos seus próprios erros.   

 

      4.1.5 PARTICIPANTE LIZZY WRIGHT -  Excerto 5  

 

     A aluna de pseudônimo Lizzy Wright produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado 

B, teceu comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Cookie tecendo 

comentários reproduzidos em D. 

 

A. Lizzy Wright14 de novembro de 2012 10:47 

Henry appreciates Basil's painting and thinks it is so life-like but Basil says that is better than real life 

because in the painting people stay beautiful forever, but it doesn't heppens in real life. Doria thinks about 

nail his soul to the Devil's altar with a perspective of being beautiful and well foreer, so Henry asks him 

if he really would do this. He says he would. Dorian says Kelso blames him because of Dorian mother's 

death. Dorian says it is a good painting but Henry was talking about really ugliness. The photographer asks 

Mr. Gray If he can take his picture.  

 

B.Mediator22 de novembro de 2012 08:18 

Henry appreciates Basil painting and thinks it is life-like but Basil says that it is better than real life because 

in the painting people keep beautiful forever, but it doesn’t happen in real life. Dorian thinks about nailing 

his soul to the Devil’s altar with a perspective of being handsome and healthy forever, so Henry asks him 

if he would really do this. He says he would. Dorian says his uncle Kelso blames him because of his 

mother’s death. Dorian says it is a good painting but Henry was talking about real ugliness. The 

photographer asks Mr. Gray if he can take a picture. 

 

C. Languaging22 de novembro de 2012 10:52 

I agree. In the first line I forgot to put "it" before "is". I get wrong in the second line putting stay instead of 

keep, because keep means continuate. In the third line I forgot the -ing on the verb nail. In the forth line I 

used beautiful (for woman) instead of handsome (for man) and instead of putting healthy I used well, but I 

can't see what is wrong in using well. In the Fifth line I changed "really would do this" with "would really 

do this" I changed the order because I used the answers model instead of the asker model. n the last line i 

used his instead of a (one). 

 

D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

Lizzy Wright:” I think that in my text I forgot to out an "it" (subject) before "is"… “There's no sentence 

without subject” … Lizzy Wright: “I get wrong in the second line putting stay instead of keep, because 

keep means continuate.” … Lizzy Wright: “In the third line I forgot the -ing on the verb nail” Lizzy 

Wright. In the forth line I used beautiful (for woman) instead of handsome (for man)… Lizzy Wright: “In 

the Fifth line I changed "really would do this" with "would really do this" I changed “really would do this” 

with “would really do this” I changed the word order.” … Lizzy Wright: “In the last line I used his instead 

of a (one).” 

  

 Dos 11 erros cometidos por Lizzy Wright 4 não foram comentados nem na 2ª nem na 3ª 

etapas;  2 erros foram comentados sem solução na segunda etapa e resolvidos na terceira, 1 foi 

resolvido na segunda etapa, mas não foi comentado na 3ª e 4 foram resolvidos em ambas as 

etapas. 

 

 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352832446261#c4944333741882678255
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353601103459#c1590209513325833809
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353610364632#c7949423157542993608
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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      4.1.5.1  Erros não comentados na 2ª e na 3ª etapas: Erros 1, 4, 8 e 10 

 

O primeiro erro cometido por Lizzy Wright é o uso do so. Em vez de so ela poderia ter 

usado um advérbio como very ou really, mas ela não faz qualquer menção a esta supressão. 

Não há comentários a respeito deste erro nem na segunda nem na terceira etapa. 

O segundo erro não comentado por Lizzy em nenhuma das duas etapas, foi o erro 4, o 

emprego do verbo happen, primeiro com um erro ortográfico, depois com um s de terceira 

pessoa após o auxiliar na negativa na terceira pessoa que é o doesn't, o qual ela não comenta 

nem no blog nem o chat-room. 

O próximo foi o erro 8, um erro de ortografia: falta um v na palavra forever, 

possivelmente por considerar um deslize irrelevante não tenha comentado em qualquer etapa. 

 O último foi o erro 10, que consiste na troca da forma possessiva Dorian's mother por 

his mother. A forma possessiva (’s) deveria estar em ‘Dorian’ que é o possuidor e não em 

‘mother’ A aluna aparentemente não o percebe, pois não justifica.   

 

      4.1.5.2 Erros comentados sem solução na 2ª etapa, resolvido na terceira etapa: Erros 2 e 9 

 

O primeiro erro sem solução na segunda etapa, mas resolvido na terceira é o erro 2: uma 

frase iniciada pelo verbo to be, sem o pronome it antes do verbo. Ela diz que concorda que 

deveria ter usado it, mas não explica o porquê. In the first line I forgot to put "it" before "is”. 

Na terceira etapa ela explica que esqueceu de empregar o it e que não há frase sem sujeito. 

Lizzy Wright: “I think that in my text I forgot to out an "it" (subject) before "is"… “There's no 

sentence without subject”. 

O segundo é o erro 9. O uso do advérbio antes do auxiliar, o que configura o uso 

incorreto da ordem das palavras. Ela empregou: Henry asks him if he really would do this. Para 

passar a frase original para o discurso indireto, a coisa se daria assim: Henry asks: Would you 

really do this?→ Henry asked if he would really do that. Ela argumenta a ocorrência do erro na 

redação de sua postagem, alegando ter feito isso por ter usado um modelo de resposta na qual 

a posição do advérbio estaria correta, em vez de um modelo de pergunta na qual o advérbio 

teria que vir depois de would . “In the Fifth line I changed "really would do this" with "would 

really do this" I changed the order because I used the answers model instead of the asker 

model”. Na terceira etapa ela repete a mesma explicação.  
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      4.1.5.3  Erro resolvido na segunda etapa e não comentado na terceira etapa: Erro 7 

 

O sétimo erro cometido por Lizzzy Wright é o uso do advérbio well. Na reformulação, 

o termo healthy foi empregado, uma vez que qualquer ferimento assim como os sinais de idade 

que apareciam no corpo no Dorian eram transferidos para o retrato, mas a aprendiz não 

concorda com a reformulação. Ela quis realmente dizer “bem” e acredita que este termo é o 

mais adequado para o que deseja exprimir. “...and instead of putting healthy I used well, but I 

can't see what is wrong in using well.”. Na Terceira etapa não voltar a comentar este erro.

  

      4.1.5.4 Erros resolvidos na 2ª etapa e na 3ª etapa: Erros 3,  5,  6  e  11 

 

 O terceiro erro consiste apenas na escolha de um verbo mais adequado keep no lugar de 

stay “in the painting people stay beautiful forever”.  Aqui, ela concorda e argumenta de maneira 

satisfatória, fazendo-se entender: “I get wrong in the second line putting stay instead of keep, 

because keep means continuate”. 

 O quinto erro é a falta do emprego da terminação-ing em um verbo que vem depois da 

preposição about. Ela diz que esqueceu, mas também não explica porque a forma –ing deveria 

ter sido empregada “In the third line I forgot the -ing on the verb nail”. Como essa aluna tem 

um nível relativamente alto de proficiência e por não ser este um conhecimento muito 

complexo, é possível que ela domine a regra, mas tenha realmente esquecido de acrescentar o 

-ing, pois, logo em seguida, ela faz o emprego do verbo to be com a forma -ing corretamente 

depois da preposição of. Na terceira etapa ela insiste na mesma explicação: Lizzy Wright: “In 

the third line I forgot the -ing on the verb nail”. 

 O sexto erro é o emprego do termo beautiful em vez de handsome, o qual ela percebe e 

argumenta que deveria ter feito o emprego de um adjetivo masculino para a beleza de Dorian e 

dá absolutamente a mesma explicação na terceira etapa:  Lizzy Wright. “In the forth line I used 

beautiful (for woman) instead of handsome (for man)” 

 O décimo consiste na troca da forma possessiva Dorian mother’s por his mother’s. A 

forma possessiva (’s) deveria estar em ‘Dorian’ que é o possuidor e não em ‘mother’ A aluna 

não o percebe, consequentemente, não justifica.   

O décimo primeiro é o emprego desse ‘his’ não deixa claro a pessoa de quem o fotógrafo 

pede para tirar a foto. Embora fosse possível compreendesse o pedido “Can I take your 

picture?” “Posso tirar a sua foto?”, seria mais comunicativo e mais natural pedir: “Can I take a 

picture of yours?” “Posso tirar uma foto sua ou simplesmente “Can I take a picture?” “Posso 
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tirar uma foto?”, “In the last line i used his instead of a (one).” Lizzy Wright: “In the last line 

I used his instead of a (one).”   

 

A seguir apresentamos os quadros que exemplificam as 2ª e 3ª etapas do excerto 5: 

 

Quadro 8 - Resumo do tratamento de erros do excerto 5 – Lizzy Wright – Intermediário  
 

Erro Tipo Comentário da 2ª etapa (blog)  Comentário da 3ªetapa (chat-room) 
  1. so Emprego de ‘so’ em vez de 

‘very’  

Não comentou Não comentou 

  2. is Frase iniciada pelo verbo ‘to be’ In the first line I forgot to put "it" before 

"is” 

Lizzy Wright: I think that in my text I 

forgot to out an "it" (subject) before "is"… 

“There's no sentence without subject” 

  3. stay Emprego errado do verbo ‘stay’  

no sentido de ficar. 

I get wrong in the second line putting stay 

instead of keep, because keep means 

continuate 

Lizzy Wright: “I get wrong in the second 

line putting stay instead of keep, because 

keep means continuate.” 

  4. doesn't  

   heppens 

Grafia errada do verbo ‘happen’ 

além do acréscimo de um ‘s’ de 

3ª pessoa do singular logo após 

o auxilias ‘doesn’t’ 

Não comentou Não comentou 

  5. about nail Emprego do verbo ‘nail’ sem 

‘ing’ após a preposição ‘about’ 

. In the third line I forgot the -ing on the 

verb nail 

Lizzy Wright: In the third line I forgot the 

-ing on the verb nail 

  6. beautiful Emprego de uma expressão 

feminina para Dorian 

. In the forth line I used beautiful (for 

woman) instead of handsome (for man) 

Lizzy Wright. In the forth line I used 

beautiful (for woman) instead of handsome 

(for man) 

  7.well Emprego de ‘well’ quando a 

intenção seria dizer bem de 

saúde ‘healthy’ 

and instead of putting healthy I used well, 

but I can't see what is wrong in using 

well. 

Não comentou 

  8.foreer Grafia errada da palavra 

‘forever’ 

Não comentou Não comentou 

  9. really 

 would do 

Emprego do intensificador antes 

do auxiliar 

In the Fifth line I changed "really would 

do this" with "would really do this" I 

changed the order because I used the 

answers model instead of the asker model 

Lizzy Wright:” In the Fifth line I changed 

"really would do this" with "would really do 

this" I changed “really would do this” with 

“would really do this” I changed the word 

order. 

  10. Dorian’s 

mother's 

A forma possessiva (’s) deveria 

estar em ‘Dorian’ que é o 

possuidor e não em ‘mother’  

Não comentou Não comentou 

  11. his O emprego desse ‘his’ não deixa 

claro a pessoa de quem o 

fotógrafo pede para tirar a foto. 

in the last line i used his instead of a 

(one). 

Lizzy Wright: “In the last line I used his 

instead of a (one). In  
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Quadro 9 - Resumo dos resultados dos erros de Lizzy Wright (Intermediário) entre a 2ª e a 3ª 

etapas 

Etapas 2ª Etapa 3ª Etapa 

Erros Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido  Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido 

1. so X   X   

2. is  X    X 

3. stay   X   X 

4. doesn't heppens X   X   

5. about nail   X   X 

6. beautiful   X   X 

7.well   X X   

8.forever X   X   

9. really would do  X    X 

10. D. mother's X   X   

11. his   X   X 

 

 

4.1.5.5  Resumo dos erros de Lizzy Wright (Intermediário) 

 

Lizzy Wright, aprendiz de nível intermediário, cometeu onze erros ao desenvolver sua 

produção linguística dentro das oportunidades que lhe foram geradas no blog nesta segunda 

etapa. Errou bastante, pois produziu bastante, à isso podemos atribuir a inferência de que 

produziu bastante por ser aluna de nível intermediário. Dos 11 erros que cometeu, na segunda 

etapa, não comentou 4, o que nos leva a crer que não houve percepção, simplesmente não tomou 

consciência desses 4 erros, essa tomada de consciência seria segundo Schmidt (1990, p.139) e 

Schmidt e Frota (1996) “a condição necessária para a conversão de insumo em insumo 

absorvido para a aprendizagem”. Lizzy Wright comentou 2 erros que caíram foram de sua 

interlíngua, comentou, percebeu mas não resolveu. Através de sua lingualização, resolveu 5 dos 

11 erros que cometeu. A lingualização ocorreu no blog de forma que Lizzy Wright conseguisse 

ultrapassar suas dificuldades linguísticas. Swain (2006b, p. 151) argumenta que, através da 

lingualização, podemos observar aprendizes interpretando dados linguísticos e chegando a um 

entendimento de um material que anteriormente foi bem menos entendido 

Já na terceira etapa não comentou 5 erros, dentre estes os quais os erros 1, 2 e 9, que já 

haviam sido comentados e resolvidos na segunda etapa. Continuou com o mesmo nível de 

resolução, o que corresponde a 5 erros corrigidos, sendo que, destes, o 3º, o 6º e o 11º que já 

haviam sido comentados na etapa anterior. Ela voltou a comentar, não comentou dois que havia 
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resolvido na segunda etapa, inferimos que não deu importância à eles uma vez que foram 

resolvidos de maneira clara e satisfatória. Resolveu três erros que havia apenas comentado na 

segunda etapa. Isso é um indício de melhoria na sua interlíngua. Lizzy Wright se beneficiou 

dos processos de lingualização tanto no blog como o chat-room. Seu parceiro na terceira etapa, 

foi Cookie, de nível pré-intermediário. Ele não colabora muito com ela no diálogo colaborativo. 

Ela lingualiza e resolve seus problemas, ele repete algumas coisas que ela lingualizou e depois 

diz que está perfeito. Cookie não lingualiza a respeito da sua produção nem colabora com Lyzzy 

Wright para a percepção dela. 

 

       4.1.6 PARTICIPANTE LENNON 3- Excerto 6 

 

     O aluno de pseudônimo Lennon produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado B, 

teceu comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Dixon tecendo 

comentários reproduzidos em D. 

 

A. lennon 14 de novembro de 2012 10:50 Dorian, Basil and Henry are talking about the paiting of dorian. 

When dorian said that he will nail his soul to the devil. Henry ask if he will and he said yes .then they just 

talk about the paiting again and dorian talk about his uncle. In the end they have the conclusion that the 

paiting are good and fine. 

 

B. Mediator 22 de novembro de 2012 08:19  

Dorian, Basil and Henry were talking about the painting of Dorian, when Dorian said that he would nail his 

soul to the Devil. Henry asked if he would really do that and he said that he would. Then they talk about the 

painting again Dorian talks about his uncle. In the end, they agree that the picture is good and fine. 

 

C. Languaging 22 de novembro de 2012 11:00 

Messed up in conjugação of the verbs that was the case I used will go right would be would ask that deveriae 

was in this and would be asked in the past Made some mistakes graphics that dorian was the case that was as 

tiny being that the right would be Dorian in upper case. I made the mistake of using are the right would be is 

because of the subject. 

 

D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

Dixon: here "are talking" is "were" becouse it's in the past. And here in the word paiting, the correct is 

painting.” … Dixon: and just here too.” …  lennon: “yes. And the correct text is: Dorian, Basil and Henry 

were talking the paiting of Dorian.” … Dixon: “…And here in the word paiting, the correct is painting.” … 

lennon: “…yes. And the correct text is: Dorian, Basil and Henry were talking…” … lennon: nail his soul to 

the devil. henry asks if he will and he says yes” 

 

  

 Lennon cometeu 11 erros dos quais 4 não foram comentados em nenhuma das etapas; 1 

não foi comentado na segunda etapa, mas foi resolvido na 3ª. Outro foi comentado na segunda 

etapa, mas não foi comentado na terceira. 2 erros foram comentados sem solução na segunda 

etapa e foram resolvidos na terceira. 2 erros foram resolvidos na segunda etapa, mas não foram 

                                                             
3O aluno de pseudônimo Lennon digitou o seu pseudônimo com letra minúscula “lennon”, aparecendo portanto em vários trechos 

com letra minúscula. 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352832625582#c6285019105636898101
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353601146199#c3758245973938672779
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353610817900#c6589023436272238405
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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comentados na 3ª e por fim 1 erro que foi resolvido na segunda etapa, foi apenas comentado 

sem solução na terceira etapa.  

 

      4.1.6.1 Erros não comentado na 2ª etapa e na 3ª etapa: Erros 5, 8, 9, e 10 

 

 O quinto erro que Lennon comete em seu texto, consiste na grafia de um substantivo 

próprio com letra minúscula, não comentando no blog nem no chat-room.  

 O oitavo erro, consiste no emprego de uma forma não usual na língua inglesa. O 

aprendiz não lingualiza a respeito da opção que fez por he said yes em vez de he said 

equivalente a “ele disse que sim”; “he said yes” em vez de “he said that he would”.  

 Vamos considerar como o nono erro o emprego do verbo talk depois de Dorian, ou seja, 

na terceira pessoa do singular, sem o acréscimo do s. Embora a reformulação esteja feita, o 

aprendiz não a comenta. Permitindo-nos a inferência de que desconhece a regra.  

 O décimo erro é a troca de they have the conclusion por they agree, Para o qual também 

parece não ter havido percepção.  

 

      4.1.6.2 Erro não comentado na segunda etapa resolvido na terceira: Erro 2 

 

 O segundo erro cometido por Lennon é a palavra painting grafada sem um n. Ele não 

comenta na segunda etapa, mas resolve na terceira:  Dixon: “…And here in the word paiting, 

the correct is painting.”.  

 

      4.1.6.3 Erro comentado na segunda etapa não comentados na terceira: Erro 6 

 

Lennon emprega o verbo ‘ask’ no presente enquanto os verbos anteriores estão no 

passado and would be asked in the past. O aprendiz não teceu comentarios a respeito desta 

reformulação em nenhuma das duas etapas. 

 

   4.1.6.4 Erros comentados sem solução na 2ª etapa, resolvidos na terceira etapa: Erros 1 e 3 

 

 O primeiro erro desse tipo de Lennon foi o emprego do present continuous em vez do 

past continuous. Na segunda etapa, o aprendiz percebe que cometeu um erro de conjugação, 

mas não argumenta: “Messed up in conjugação of the verbs”; no entanto, logo em seguida, 

argumenta a respeito de um erro do mesmo tipo, nos levando a crer que há percepção. Na 
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terceira etapa ele explica: Dixon: here "are talking" is "were" becouse it's in the past. And here 

in the word paiting, the correct is painting.  Dixon: and just here too.  lennon: yes. And the 

correct text is: Dorian, Basil and Henry were talking the paiting of Dorian.  

 O terceiro erro por Lennon cometido é o emprego do nome próprio Dorian com letra 

minúscula. Como esse erro é reincidente logo em seguida, o consideramos um único episódio. 

Na segunda etapa lennon diz: “...some mistakes graphics that dorian was the case that was as 

tiny being that the right would be Dorian in upper case”. Na Terceira etapa volta a corrigir: 

lennon: “…yes. And the correct text is: Dorian, Basil and Henry were talking…” 

 

      4.1.6.5 Resolvidos na segunda etapa e não comentados na terceira etapa: Erros 7 e 11 

 

 O sétimo erro está relacionado ao emprego errado do discurso indireto, quando o 

aprendiz emprega o verbo introdutor ask no presente e não no passado. Ele percebe, diz que 

deveria usar o passado, mas não explica o porquê. Assim, também podemos mencionar duas 

hipóteses: a primeira é a de que ele tenha compreendido que precisava ter mantido uma 

sequência lógica no passado, desde o início, sem fazer a ligação de que isso está intimamente 

ligado ao uso do discurso indireto; a outra é a de que ele conheça a regra do discurso indireto, 

mas tenha resvalado, pois seu vocabulário não é o suficiente em LE para lingualizar a respeito.  

 O último erro, o décimo primeiro é o uso do verbo to be no plural, depois do sujeito 

singular the picture. Nesse caso, o aprendiz cita a ocorrência, concorda e explica que deveria 

ter usado is por causa do sujeito, ficando subentendido que o sujeito é singular, por isso o verbo 

também deveria estar no singular. “I made the mistake of using are the right would be is because 

of the subject.” Não faz comentários na terceira etapa. 

 

      4.1.6.6 Erro resolvidos na segunda e comentado na terceira: Erro 4 

 

 O quarto episódio que é o emprego errado de will depois do verbo said em vez de would 

e para explicar isso o aprendiz utiliza uma tradução do que gostaria de dizer, ou seja, “deveria”, 

sugerindo uma percepção consciente, embora não lingualizada: “Messed up in conjugação of 

the verbs that was the case I used will go right would be would”. Na terceira etapa lança nova 

sugestão: lennon: “… nail his soul to the devil. henry asks if he will and he says yes” 

 

A seguir apresentamos os quadros que exemplificam a 2ª e a 3ª etapas do excerto 6: 
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Quadro 10- Resumo do tratamento de erros do excerto 6 – Lennon – Iniciante 

 

Erro Tipo Comentário da 2ª etapa (blog)  Comentário da 3ªetapa (chat-room) 

1. are Emprego do presente em 

vez o passado 

Messed up in conjugação of the 

verbs 

Dixon: here "are talking" is "were" 

becouse it's in the past. And here in the 
word paiting, the correct is painting.  

Dixon: and just here too.  lennon: yes. 

And the correct text is: Dorian, Basil 

and Henry were talking the paiting of 
Dorian. 

 
2. paiting Grafia errada da palavra 

‘painting’ 
Não comentou Dixon: “…And here in the word 

paiting, the correct is painting.” 
3. dorian Grafia de substantivo 

próprio com letra 

minúscula 

some mistakes graphics that 

dorian was the case that was as 

tiny being that the right would be 

Dorian in upper case 

lennon: “…yes. And the correct text is: 

Dorian, Basil and Henry were 

talking…” 

4. will Emprego de ‘will’ depois 

do verbo ‘said’ no passado 
Messed up in conjugação of the 

verbs that was the case I used 

will go right would be would  

lennon: nail his soul to the devil. henry 

asks if he will and he says yes 
 

5. Henry Grafia de substantivo 

próprio com letra 
minúscula 

Não comentou Não comentou 

6. ask Emprego do verbo ‘ask’ 
no presente enquanto os 

verbos anteriores estão no 

passado 

and would be asked in the past Não comentou 

7. will Emprego do auxiliar ‘will’ 

enquanto os verbos 

anteriores estão no 
passado  

Messed up in conjugação of the 

verbs that was the case I used 

will go right would be would 

Não comentou 

8.yes Emprego de uma forma 
não usual na língua inglesa 

equivalente a “ele disse 

que sim”; “he said yes” 

Não comentou Não comentou 

9. talk Emprego do verbo ‘talk’ 

sem o ‘s’ de terceira 

pessoa do singular após o 
nome próprio Dorian 

Não comentou Não comentou 

10. have... Uso inadequado de ‘have’ 
depois de ‘conclusion’ o 

ideal seria ‘come’ 

 Não comentou Não comentou 

11. are Emprego do verbo ‘to be’ 

no plural quando o sujeito 

é singular ‘painting’ 

I made the mistake of using are 

the right would be is because of 

the subject. 

Não comentou 
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Quadro 11 - Resumo dos resultados dos erros de lennon (Iniciante) entre a 2ª e a 3ª etapas 

Etapas 2ª Etapa 3ª Etapa 

Erro Não comentado Comentado sem 

resolução 

Resolvido  Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido 

1. are  X    X 

2. paiting X     X 

3. dorian  X    X 

4. will   X  X  

5. Henry X   X   

6. ask  X  X   

7. will   X X   

8.yes X   X   

9. talk X   X   

10. have... X   X   

11. are   X X   

     

  4.1.6.7 Resumo dos erros de lennon (Iniciante) 

 

Lennon, aprendiz de nível iniciante, produziu pouco e cometeu onze erros, dentre os 

quais, na segunda etapa não comentou 5, comentou 3 e resolveu 3. Embora tenha lingualizado 

pouco, demonstrou ter um pouco mais de bagagem para produzir 11 erros dentro de um trecho 

pequeno. Em seu artigo de 2009, Swain demonstra que há uma relação entre a qualidade e a 

quantidade de lingualização e desempenho. Percebeu mais da metade dos erros que cometeu e 

resolveu quase um terço dos seus erros.  

Na segunda etapa não comentou 7, percebeu 1 e resolveu 3. Dois dos erros que lennon 

resolveu na segunda etapa, foram novamente resolvidos na terceira. Dois dos erros que lennon 

havia apenas percebido na segunda etapa, conseguiu resolver na terceira. Um dos erros que ele 

não havia comentado na segunda etapa, resolveu na terceira. Isso demonstra que que Lennon 

muito se beneficiou dos dois ambientes virtuais, do blog e do chat-room. No caso dele os 

ambientes favoreceram a lingualização. Sua parceira no diálogo colaborativo foi Dixon, 

aprendiz de nível intermediário. Segundo resultados de pesquisa de Vidal (2004), dados 

sugerem que as negociações desenvolvidas no diálogo colaborativo levaram os aprendizes a 

desenvolver sua interlíngua; e neste caso Dixon muito contribui para os processos de percepção 

e melhoria da interlíngua de Lennon.  

Foi a primeira dupla onde pudemos observar uma situação de construto de andaime. 

Andaime é um termo que se refere a uma “situação onde um participante mais competente pode 
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criar condições de ajuda na qual o novato pode participar, e ampliar suas habilidades correntes 

para níveis mais altos de competência. (DONATO, 1994 p. 51).  

Dixon lingualizou a respeito da sua produção e a respeito da produção de lennon, 

interagiu socialmente com ele. Incentivou a participação do parceiro, colaborou para a sua 

aprendizagem, para a construção do seu conhecimento e para a melhoria da sua interlíngua.  

 

 

       4.1.7 PARTICIPANTES DIXON - Excerto 7 
 

     O aluno de pseudônimo Dixon produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado B, 

teceu comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Lennon tecendo 

comentários reproduzidos em D. 

 
A. Dixon14 de novembro de 2012 10:50  

In this test, there are a conversation when, Dorian, Basil and Henry talk about the paiting. So, Henry said it's the best 
thing that Basil have done. And they're talking when Dorian said that perhaps he should nail his soul to the Devil... 

Then Hanry said he probably won't liked this life but ask him anyway, and Dorian answer "yes". Then they started talk 

again about the paiting. And Dorian talk about Kelso, his uncle, telling to averybody how He didn't care to look at him. 

He blamed him for his mother, for her death. And, at last, they just confirm the painting are fine.  
 

 

B. Mediator22 de novembro de 2012 08:19 
In this text, there is a conversation where Dorian, Basil and Henry talk about the painting. Henry said that it was the 

best thing Basil had done. They were talking when Dorian said that perhaps he would nail his soul to the Devil… Then 

Harry thought he probably didn’t like his life but asked him anyway if he would really do that and Dorian answered 

that he would. Then they started talking about the painting again and Dorian talked about Kelso, his uncle, telling 
everybody that he didn’t care to look at him. His uncle blamed him for his mother, for her death. And at last they just 

agree the painting is fine. 

 

C. Languaging22 de novembro de 2012 11:06 
I agree with the correction, becouse I messed up the placement of the verb tense with key words in the text, as an 

example: on the first line put "there is" when the right is "there are" becouse is in the plural. Grammatical error as in 

"test" when the correct is "text"; "Paiting" on the front line and the correct way is "to painting"; in the second line the 

error to the use of indirect speech it is "said that" and the use of the verb in the past "was" rather than "it is". In the 
second line, the use of "have" it's placed wrong, the correct is had, as well as in the past, the subject is in 2nd person: 

he. The use of "are" in the second row is wrong because it is "were" it is past. In the third line the "should" is wrong 

because it is "would". On the third line the use of verb "said" it's wrong too because in the past becomes "throught". 

The use of the 3rd line "won't" it's wrong because it is wise to use the auxiliary "did". In addition, in the fourth line of 
the paragraph, the comma takes the end of the sentence, leaving it incomplete and with little direction, where it should 

have been completed in the right way: "... asked him anyway if he would really do that...". The "answer" should be in 

the past again, becoming "answered" and the full fine "would" be answered that "he would" and in the past according 

to the person. In the fifth line the word "talk" must be in the gerund because it is in action ... In the penultimate line the 
use of "to" is wrong. And in the last lines the "He" use to refer to his Uncle and is wrong because it causes double 

entendre. 

 

D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

Dixon: “ I made a mistake in the first line of the text  when I wrote "test". Just a grammar mistake.” lennon: “ yes. And 

you wrote "paiting", Dixon “yeah. the correct is painting another grammar mistake.” … lennon: yeah, yeah. And here: 

"they're talking about "and "he should", it should be in the past, like this: "they were talking" and "he would". Dixon: 

“yes. And here also in this part. "Then Hanry said "the correct is "thought", because it is in the past.” lennon: “the 
whole text contains verbal time mistakes...” … Dixon: “Yeah. Here: "won't liked" the correct is "didn't like" 9in the 

past - did)” … “Dixon: “and then: "ask", should be asked (becouse it's a verbal tense in the past).” … Dixon: “hey, 

here: if he would really do that and Dorian answered that he would. Then they started talking about the painting again 

and Dorian talked about Kelso.” … Dixon: “Then they started talking about the painting again and Dorian talked about 
Kelso.” … Dixon: And at last they just agree the painting is fine. 

 

 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352832630577#c624963401635528849
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353601183000#c4511474265987063598
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353611201180#c2464059300446974128
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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 Dixon cometeu 17 erros dentre os quais 3 não foram comentados nem na 2ª nem na 3ª 

etapas; 1 não foi comentado na segunda etapa, mas foi resolvido na 3ª;  2 dos seus erros foram 

comentados sem solução na segunda etapa e novamente não foram comentados a terceira etapa. 

1 erro foi comentado sem solução na segunda e na terceira etapa; 4 erros foram comentados 

sem solução na segunda etapa, mas foram resolvidos na terceira etapa; 3 erros que foram 

resolvidos na segunda etapa, não foram comentados na 3ª etapa; e 3 erros foram resolvidos em 

ambas, na 2ª e na 3ª etapas. 

 

      4.1.7.1 Erros não comentados na 2ª na 3ª etapas: Erros 3, 5 e  17 

 

 Dixon não comenta três dos erros que cometeu em nenhuma das etapas. O primeiro 

destes foi o terceiro erro que consistiu no emprego do pronome when, reformulado para where. 

 O segundo destes é o erro 5 que consistiu no emprego desnecessário de so e, por último, 

o verbo be no plural quando o sujeito é singular. 

 

      4.1.7.2 Erro não comentado na segunda etapa resolvido na terceira: Erro 14 

 

 Dixon grafou erroneamente a palavra ‘painting. Não teceu comentários na segunda 

etapa, mas na terceira, embora não tenha comentado, reescreveu corretamente, por isso 

consideramos este erro como resolvido: “And at last they just agree the painting is fine.” 

 

       4.1.7.3 Erros comentados sem solução na 2ª etapa, não comentados na terceira: Erros 6 e 15 

 O sexto erro cometido por Dixon, está relacionado ao emprego incorreto do discurso 

indireto: uma vez usado o verbo introdutor said, ela teria que ter usado was junto com a 

construção had done. A primeira impressão leva a crer que há percepção em relação ao erro e 

à regra, porque ela menciona que deveria ter usado had, mas é possível que ela não tenha 

compreendido bem o porquê. Ela sabe que had é o passado de have, e viu na reformulação 

aparecia o had, onde ela havia empregado have. É possível inferir portanto que a aluna tenha 

desenvolvido seu comentário argumentando que ali caberia um passado. É, também, possível 

que ela não tenha entendido esse passado com consequência de um verbo introdutor já no 

passado, iniciando um discurso indireto. 

 O décimo quinto erro que Dixon cometeu, está relacionado ao emprego da preposição 

‘to’ depois do verbo ‘tell’ ... Ela postou no blog o seguite comentário: “In the penultimate line 
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the use of "to" is wrong”, Já na Terceira etapa, no chat-room, não postou qualquer comentário 

em relação à isso. 

 

       4.1.7.4  Erro comentado sem solução em ambas, na 2ª e na 3ª etapas: Erro 13 

 

 Um dos 17 erros que Dixon cometeu, o décimo terceiro erro, consistiu no emprego do 

verbo talk sem ing depois do verbo start: “In the fifth line the word "talk" must be in the gerund 

because it is in action”. Dixon não comentou esse erro em nenhuma das duas etapas, mas no 

diálogo colaborativo recebeu um comentário de Nixon. “Then they started talking about the 

painting again and Dorian talked about Kelso.” 

 

      4.1.7.5 Erros comentados sem solução na 2ª etapa resolvidos na 3ª: Erros 8, 9 e 11 

 

 O oitavo erro é o emprego do auxiliar should (deveria vender a alma dele) em vez de 

would (se ele venderia sua alma). Ela aceita a correção, mas não percebe por que errou. 

 O nono consiste no emprego incorreto do verbo said. Harry não disse: “mas pensou que 

Dorian não gostava da própria vida, de toda forma perguntou para ele...”. Dixon argumenta que 

isso está errado, porque o passado do verbo said seria thought. Nesse ponto, não há qualquer 

percepção. O erro foi semântico e de interpretação. Tanto said como thought estão no passado. 

Ela ainda comete outro erro ortográfico na postagem, escrevendo through (através) em vez de 

thought (pensou). 

 O décimo primeiro erro é a resposta à pergunta em questão: “yes” reformulada como 

“that he would”. Ela diz que ele respondeu he world, no passado, de acordo com a pessoa, mas 

não diz que pessoa e porquê. 

 

4.1.7.6 Resolvidos na segunda e não comentados na terceira: Erros 2, 7 e 16 

 

 O segundo está no emprego do there are que deveria ser there is. O aprendiz percebeu, 

concordou e explicou corretamente que a reformulação ocorreu por motivo de plural. 

 O sétimo erro foi o emprego do verbo to be no presente; aqui já ficou registrado para 

Dixon, se é que não o estava antes, que ela deveria seguir ou ter seguido toda uma sequência 

lógica de pensamento no passado 
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4.1.7.7  Resolvidos na segunda e na terceira: Erros 1, 4, 10 e 12   

 

 O primeiro erro foi ortográfico, o uso de test em vez de text. Ele concorda com a 

reformulação e parece perceber. “Grammatical error as in "test" when the correct is "text". “I 

made a mistake in the first line of the text when I wrote "test". Just a grammar mistake”. 

 O quarto é um erro de ortografia, falta um n em painting. A aluna percebe, menciona e 

inclusive cita o exemplo de um outro desvio ortográfico como o seu, para justificar, mas o 

chama de erro gramatical. Seria possível que ela conhecesse a grafia correta da palavra, mas 

tivesse se enganado no momento de digitar. O fato de que ela repete essa palavra com o mesmo 

erro, mais adiante, leva a crer que foi um desvio consciente, ou seja, ela realmente desconhecia 

a grafia correta da palavra. 

 

A seguir apresentamos os quadros que exemplificam 2ª e a 3ª etapa do excerto 7: 
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Quadro 12- Resumo do tratamento de erros do excerto 7 – Dixon – Intermediário 

 

Erro Tipo Comentário da 2ª etapa (blog)  Comentário da 3ªetapa (chat-room) 
1. test Grafia errada da palavra 

texto: ‘text’   

Grammatical error as in "test" when the 

correct is "text" 

Dixon: I made a mistake in the first line of 

the text  when I wrote "test". Just a grammar 

mistake. 

2. there are ‘There is’ deve vir no singular 

concordando com ‘a 

conversation’ 

I agree with the correction, becouse I 

messed up the placement of the verb 

tense with key words in the text, as an 

example: on the first line put "there is" 

when the right is "there are" becouse is in 

the plural 

Não comentou 

3. when Emprego do pronome relativo 

inadequado, ‘when’ em vez de 

‘in which’  

Não comentou Não comentou 

4. painting Grafia errada da palavra 

‘painting’ 

Paiting" on the front line and the correct 

way is "to painting 

lennon: yes. And you wrote "paiting", 

Dixon yeah. the correct is painting another 

grammar mistake.  

 

5. so Emprego desnecessário do 

marcador ‘So’ 

Não comentou Não comentou 

6. have done Emprego de ‘present perfect’ 

depois no verbo ‘said’ 

introdutor do discurso 

indireto o passado  

"; in the second line the error to the use 

of indirect speech it is "said that" and the 

use of the verb in the past "was" rather 

than "it is" 

Não comentou 

7. to be Emprego do ‘to be’ no 

presente enquanto os verbos 

que vinham antes e depois 

estavam no passado 

The use of "are" in the second row is 

wrong because it is "were" it is past. 

Não comentou 

8. should Emprego do auxiliar 

inadequado ‘should do’, 

‘deveria fazer’ e vez de 

‘would do’ para perguntar se 

ele o faria  

In the third line the "should" is wrong 

because it is "would" 

lennon: yeah, yeah. And here: "they're 

talking about "and "he should", it should be 

in the past, like this: "they were talking" and 

"he would". 

9. said Emprego inadequado do 

verbo ‘say’ no passado e vez 

de ‘think’ no passado 

On the third line the use of verb "said" it's 

wrong too because in the past becomes 

"throught". 

Dixon: yes. And here also in this part. 

"Then Henry said "the correct is "thought", 

because it is in the past. lennon: the whole 

text contains verbal time mistakes... 

 

  10. won't liked O auxiliar usado para o 

passado é ‘didn’t’ e não 

‘won’t’ e nesse caso o verbo 

‘like’ viria no infinitivo sem o 

acréscimo do ‘d’ 

The use of the 3rd line "won't" it's wrong 

because it is wise to use the auxiliary 

"did". 

Dixon: Yeah. Here: "won't liked" the 

correct is "didn't like" 9in the past - did)  

11. ask Emprego do verbo ‘ask’ no 

presente enquanto os 

anteriores estavam no 

passado. 

where it should have been completed in 

the right way: "... asked him anyway if he 

would really do that...".  

Dixon: “and then: "ask", should be asked 

(becouse it's a verbal tense in the past).” 

 

12. answer Emprego do verbo ‘answer’ 

no presente enquanto os 

anteriores estavam no 

passado. 

The "answer" should be in the past again, 

becoming "answered" and the full fine 

"would" be answered that "he would" and 

in the past according to the person 

Dixon: “hey, here: if he would really do that 

and Dorian answered that he would. Then 

they started talking about the painting again 

and Dorian talked about Kelso.” 

 

13.  talk Emprego do verbo ‘talk’ sem 

‘ing’ depois do verbo ‘start’ 

In the fifth line the word "talk" must be 

in the gerund because it is in action .. 

Dixon: “Then they started talking about the 

painting again and Dorian talked about 

Kelso.” 

 

14. painting Grafia errada da palavra 

‘painting’ 

Não comentou Dixon: And at last they just agree the 

painting is fine 

 

15. tell to Emprego da preposição ‘to’ 

depois do verbo ‘tell’ 

... In the penultimate line the use of "to" 

is wrong 

Não comentou 

16. he Uso do pronome pessoal de 

forma a não deixar claro a 

quem ‘He’ se refere. 

And in the last lines the "He" use to refer 

to his Uncle and is wrong because it 

causes double entendre 

Não comentou 

17. to be Emprego do verbo ‘to be’ no 

plural depois do sujeito 

‘painting’ que é singular. 

Não comentou Não comentou 
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Quadro 13 - Resumo dos resultados dos erros de Dixon (Intermediário) entre a 2ª e a 3ª etapa 

Etapas 2ª Etapa 3ª Etapa 

Erro Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido  Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido 

1. test   X   X 

2. there are   X X   

3. when X   X    

4. painting   X   X 

5. so X   X   

6. had done  X  X   

7. to be   X X   

8. should  X    X 

9. said  X    X 

  10. won't liked   X   X 

11. asked if  X    X 

12. answer   X   X 

13.  talk  X   X  

14. painting X     X 

15. tell to  X  X   

16. he   X X   

17. to be X   X   

      

 4.1.7.8 Resumo dos erros de Dixon (Intermediário)  

 

Dixon cometeu 17 erros dos quais, na segunda etapa, seis foram comentados e 4 

resolvidos, ou seja, percebeu mais da metade dos erros que cometeu. Ao mencionar o fato de 

que Dixon resolveu 4 erros, podemos dizer que ela absorveu insumo. Insumo absorvido se 

refere “ao insumo que se torna parte do processo de aprendizagem”. (SWAIN 1985, p.249). Os 

7 erros restantes não foram mencionados, por é viável por isso a hipótese de que não houve 

percepção. “Os aprendizes podem não apenas perceber a forma da língua-alvo, mas perceber 

que é diferente na interlíngua deles” (Schmidt e Frota, 1986). 

Na terceira etapa, Dixon não comentou dois erros dos quais um também não havia 

comentado na segunda etapa, ou seja, neste caso nem percebeu o buraco nem conquistou 

melhoria na sua interlíngua. Comentou um erro, ou seja, houve percepção, mas não lingualizou, 

a respeito do mesmo em prol de que fosse resolvido.  

Na terceira etapa Dixon resolveu 8 erros dentre os quais 3 já haviam sido resolvidos na 

segunda etapa. Dois dos erros que cometeu apenas foram percebidos, e três, que não haviam 

sido mencionados na segunda etapa também não foram na terceira. Dois dos erros que havia 
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percebido na segunda etapa, não comentou na terceira. Podemos observar um aumento 

considerável no seu índice de resolução. Isso indica que Dixon se beneficiou da lingualização 

dentro do blog e do chat-room. Seu índice de resolução foi maior que o dobro de uma etapa 

para a outra. O parceiro de Dixon foi lennon de nível iniciante, que apesar de menos proficiente 

interagiu, colaborou, e pelo que tudo indica os dois juntos construíram andaimes e ambos se 

beneficiaram dos processos de lingualização tanto no blog quanto no chat-room. 

  

       4.1.8 PARTICIPANTES MR. TÉRIO - Excerto 8 

   

     O aluno de pseudônimo Mr. Tério produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado B, 

teceu comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Ms. Everdeen 

tecendo comentários reproduzidos em D. 

 
A. Mr. Tério14 de novembro de 2012 10:50 

When Basil finished the dorian's picture, Henry makes a sugestion for Dorian, saying that he be can young, 

helthy and handsome forever. For he get it Dorian need soldyour soul forDevil and Dorian thinks it  __  a 

good idea and accepts this offer. Dorian showsyour picture for the people 

 

B. Mediator 22 de novembro de 2012 08:20 

When Basil finished Dorian’s picture, Henry made Dorian a suggestion, saying that he could be young, 

healthy and handsome forever. In order to get it Dorian needed to sell his soul to the Devil and Dorian 

thought that it was a good idea and accepted his offer. Dorian showed his picture to the people. 

 

C. Languaging22 de novembro de 2012 10:36 

I was wrong in some aspects, for exemple: - I used the verb "sell" in the past when was the infinitive. - I 

used "the" before Dorian's picture wrong because this "the" dont is. 

- I used "...be can young" when was "could be young" this changed the meaning of the prhase. 

 

D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

Não Comentou 

 
 

 Mr. Tério cometeu 13 erros. Dentre eles 10 não foram comentados na 2ª e na 3ª etapas 

e 3 erros foram comentados sem solução na segunda etapa e não foram comentados a terceira 

etapa.  

 

      4.1.8.1 Erros não comentados na 2ª na 3ª etapas: Erros 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 

 

 O erro 2, é o uso do make no presente, uma vez que a primeira oração está no passado. 

O erro 4 é um erro ortográfico, helthy em vez de healthy. O erro 5 é o emprego do for he get it 

em vez de to get it. O erro 7 é o emprego do artigo definido the antes de Devil, por tratar-se de 

uma coisa única e definida. Não percebeu nem comentou. O erro 8 é o uso do verbo think que 

deveria vir no passado. O erro 9, a ausência do verbo que deveria ser o to be e que deveria vir 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352832641308#c3103589789673175152
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353601231794#c6305031366871136992
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609398430#c2242614007690302816
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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no passado. O erro 10 consiste no uso do verbo accept que, também, deveria vir no passado. O 

erro 11 é o uso do verbo show na terceira pessoa do singular, quando deveria seguir o tempo 

empregado no texto, que é o passado. O erro 12 é o emprego de um pronome possessivo de 

segunda pessoa para se referir à pintura de Dorian, ou seja, dele his. O erro 13 é o emprego da 

preposição for, em lugar de to.  

 

      4.1.8.2 Erros comentados sem solução na 2ª etapa, não comentados na terceira: Erros 1, 3 e 6 

 

 O primeiro erro foi o uso do artigo definido the antes do nome próprio Dorian Gray. Na 

segunda etapa ele diz estar errado porque não devia usar o artigo, mas não voltou a comentar 

na terceira.  

 O erro 3 é emprego de be can young em vez de could be young. Ele concorda com a 

correção e diz que isso mudou o significado da frase.  

 O erro 6 foi o uso do verbo sold no passado, depois de need no presente. Ele explica que 

deveria ter usado no infinitivo, mas também não sabemos se ele tinha consciência de que need 

deveria vir no passado e, logo em seguida, o sell no infinitivo. 

 

A seguir apresentamos os quadros que exemplificam 2ª e a 3ª etapa do excerto 8:  
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Quadro 14 - Resumo do tratamento de erros do excerto 8 – Mr. Tério - Pré-Intermediário 

 

Erro Tipo Comentário da 2ª etapa (blog)  Comentário da 3ªetapa (chat-room) 

1. the Uso do artigo definido 

antes de substantivo 

próprio 

I used "the" before Dorian's 

picture wrong because this "the" 

dont is. 

Não comentou 

2. makes Uso do verbo ‘makes’ no 

presente após o uso de 

outros verbos no passado 

Não comentou Não comentou 

3. can Emprego do ‘can’ no 

presente após o uso de 

outros verbos no passado 

I used "...be can young" when 

was "could be young" this 

changed the meaning of the 

prhase 

Não comentou 

4. helthy Grafia errada da palavra 

“healthy’ 

 Não comentou 

5. For Emprego da preposição 

‘for’ após o vebo ‘sell’ no 

passado 

- I used the verb "sell" in the past 

when was the infinitive 

Não comentou 

6. need Emprego do verbo ‘need’ o 

presente após o uso de 

outros no passado 

Não comentou Não comentou 

7. the Falta do artigo definido 

antes de ‘Devil’ 

Não comentou Não comentou 

8. thinks Emprego do verbo ‘think’ 

no presente após o uso de 

outros verbos o passado. 

Não comentou Não comentou 

9. it (is) Falta do verb ‘to be’ depois 

do pronome ‘it’ 

Não comentou Não comentou 

10. accepts Emprego do verbo ‘accept’ 

no presente após o uso de 

outros verbos no passado 

Não comentou Não comentou 

11. shows Emprego do verbo ‘show’ 

no presente após o uso de 

outros no passado 

Não comentou Não comentou 

12. your Emprego do pronome 

possessivo de segunda 

pessoa ‘your’ para Dorian 

‘He’. 

Não comentou Não comentou 

13. for Emprego da proposição 

‘for’ depois do verbo 

‘show’. 

Não comentou Não comentou 
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Quadro 15 - Resumo dos resultados dos erros de Mr. Tério (Pré-Intermediário) entre a 2ª e a 

3ª etapa 

Etapas 2ª Etapa 3ª Etapa 

Erro Não 

comentado 

Comentado 

sem resolução 

Resolvido  Não 

comentado 

Comentado 

sem resolução 

Resolvido 

1. the  X  X   

2. makes X   X   

3. can  X  X   

4. helthy X   X   

5. For X   X   

6. need  X  X   

7. the X   X   

8. thinks X   X   

9. it (is) X   X   

10. accepts X   X   

11. shows X   X   

12. your X   X   

13. for X   X   

 

      4.1.8.3 Resumos dos erros de Mr. Tério (Pré-Intermediário) 

 

Mr. Tério, de nível pré-intermediário, em um texto curtíssimo que produziu cometeu 13 

erros, dos quais, na segunda etapa, comentou somente 3. Não percebeu 10 dos seus 13 erros. 

Talvez não tenha levado a pesquisa com a devida seriedade. A percepção requer atenção focal 

por parte do leitor e a falta de consciência de Mr. Tério não condiz com seu nível de 

proficiência.  Não resolveu nenhum, dos seus 13 erros 

Na terceira etapa não comentou erro algum. Mr. Tério pouco se beneficiou da 

lingualização na segunda etapa e nada do diálogo colaborativo na terceira. Sua parceira foi Ms. 

Everdeen, de nível intermediário, com quem Mr. Tério em nada colaborou, por isso Ms. 

Everdeen não pode se beneficiar da interação. Ms. Everdeen ainda tentou investir no construto 

do andaime chamando Mr. Tério a interagir. Lingualizou a respeito dos erros de Mr. Tério, que 

apenas agradeceu.  
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       4.1.9 PARTICIPANTE STEFAN -  Excerto 9 

 

     O aluno de pseudônimo Stefan produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado B, 

teceu comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Punja tecendo 

comentários reproduzidos em D. 

 

A. Stefan14 de novembro de 2012 10:51 

they talk about likea dorian´s picture was perfect and if he accept become young forever in return his soul 

after this scene a group of people congratulate  ___ the picture 

 

B. Mediator22 de novembro de 2012 08:21 

They talked about how Dorian’s picture, that it was perfect and if he accepted to be young forever in 

return of his soul. After this scene a group of people congratulate him for his picture. 

 

C. Languaging22 de novembro de 2012 10:14 

I agree with the correction, since the beginning of the text I used the wrong article, I forgot to use'' That it'' 

and inverted word order. 

 

D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

Stefan: “They asked about how Dorian's picture, that it was perfect” … Stefan: “...and if he accepted to 

be young forever in return of his soul.” … Stefan: “congratulate him for his picture”. 

 

Dos 10 erros cometidos por Stefan 9 erros não foram comentados na 2ª etapa; mas foram 

comentados na 3ª etapa sem solução. 1 erro foi resolvidos na segunda etapa, no entanto foi   

comentados sem solução na terceira etapa.  

      

 4.1.9.1 Erros não comentados na segunda etapa, comentados sem solução na terceira  

 

 Stefan parece não ter muito vocabulário para lingualizar a respeito dos seus erros. Ele 

diz que concorda com a correção, desde o começo do texto, mas não comenta ter empregado o 

verbo talk no presente quando deveria tê-lo feito no passado. Não comenta a reformulação do 

emprego de like por how. Diz ter usado o artigo errado e esquecido de usar that it4. O aprendiz 

não comenta a maior parte das reformulações oferecidas e, consequentemente, também não 

justifica. No final, Stefan diz ter invertido a ordem das palavras, quando, na realidade, errou em 

usar accept no presente e o segundo verbo no infinitivo, sem to, quando o verbo assim o requer. 

No final, a sentença ainda fica incompleta. Para isto, inferiu-se que ele teria dito: “o parabeniza 

pelo retrato dele” acrescentando him e trocando the por his. Observa-se que o texto de Stefan 

tem apenas uma frase. Não há vírgula, ponto ou emprego de letra maiúscula. Pelo histórico do 

aluno, por sua frequência, assiduidade e participação, não se acredita que tenha feito a tarefa 

                                                             
4 Uma sugestão mais adequada para a reformulação para este trecho ficaria assim: They talked about how perfect 

Dorian's picture was and asked Dorian if he would accept to be young forever in return of his soul. Embora a opção oferecida 

tenha sido essa, acreditamos que isso não influencie a análise, pois o resultado é que não houve percepção.  

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352832709540#c8740845736854648162
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353601274970#c8568517912686544940
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353608087615#c3654685763176083115
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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com descuido, mas por não ser, também, muito proficiente na língua materna. Embora o teste 

o tenha nivelado como básico, por sua produção poderia ser classificado como iniciante.    

 

      4.1.9.2 Resolvidos na segunda e comentados na terceira:  Erro 2 

  

Uso do artigo indefinido antes de ‘Dorian’s picture’, quando a mesma não 

representava algo indefinido. “I agree with the correction, since the beginning of the text I 

used the wrong article” Na Terceira etapa Stefan: They asked about how Dorian's picture, 

that it was perfect. 

A seguir apresentamos os quadros que exemplificam 2ª e a 3ª etapa do excerto 9:  

 

Quadro 16 - Resumo do tratamento de erros do excerto 9 – Stefan – Básico 

 

Erro Tipo Comentário da 2ª etapa (blog)  Comentário da 3ªetapa (chat-room) 

1. they Letra minúscula no início 

da frase. 

Não comentou Não comentou 

2. a Uso do artigo indefinido 
antes de ‘Dorian’s 

picture’, quando a mesma 

não representava algo 

indefinido 

I agree with the correction, since the 
beginning of the text I used the 

wrong article 

Stefan: They asked about how 

Dorian's picture, that it was 

perfect 

3. talk Uso do verbo ‘to talk’ no 

presente para falar de uma 
ação passada 

Não comentou Stefan: They asked about how 

Dorian's picture, that it was perfect 

4. like Uso do código errado para 
falar de ‘como’ ou 

‘quanto’ o retrato era 

perfeito 

Não comentou Stefan: They asked about how 

Dorian's picture, that it was perfect 

5. dorian's Nome próprio grafado 

com letra minúscula 

Não comentou Stefan: They asked about how 

Dorian's picture, that it was 

perfect 
6. accept Verbo ‘accept’ empregado 

no presente depois de um 

verbo introdutor do 
discurso indireto no 

passado. 

Não comentou Stefan: “...and if he accepted to be 

young forever in return of his 

soul.” 

7. become Emprego do verbo 

‘become’ depois do verbo 

‘accept’ sem a preposição 

‘to’ 

Não comentou Stefan: “...and if he accepted to be 

young forever in return of his 

soul.” 

8. ...his Falta o pronome 

possessivo ‘his’ antes do 
substantivo ‘picture’ 

Não comentou Stefan: congratulate him for his 

picture 

9. him Falta do pronome pessoal 
‘him’ para indicar quem o 

grupo de pessoas 

parabeniza 

Não comentou Stefan: congratulate him for his 

picture 

10. for Falta da preposição ‘for’ 

depois do verbo 
‘congratulate’. 

Não comentou Stefan: congratulate him for his 

picture 
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Quadro 17 - Resumo dos resultados dos erros de Stefan (Básico) entre a 2ª e a 3ª etapa 

 

Etapas 2ª Etapa 3ª Etapa 

Erro Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido  Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido 

1. they X    X  

2. a   X  X  

3. talk X    X  

4. like X    X  

5. dorian's X    X  

6. accept X    X  

7. become X    X  

8. ...his X    X  

9. him X    X  

10. for X    X  

 

      4.1.9.3  Resumo dos erros de Stefan (Básico) 

 

Stefan, aprendiz de nível básico, na segunda etapa, cometeu 10 erros. Resolveu apenas 

1, deixando os outros 9 sem qualquer comentário. O que reforça a nossa ideia de que o nível de 

proficiência influi na quantidade da produção e que a quantidade de produção influi no número 

de erros que permitirão a lingualização e os episódios de percepção. Curiosamente, na terceira 

etapa não comentou ou lingualizou a respeito de seus erros, mas ofereceu uma reformulação 

corretiva do que produziu na primeira etapa. Sem dúvida Stefan conseguiu perceber nesta 

terceira etapa os seus erros, provavelmente por ter se lembrado da minha reformulação 

corretiva. Consideramos a sua reformulação corretiva como erros comentados, pois não foi 

possível precisar se ficaram resolvidos. Não há implicação de que a lacuna tenha sido 

preenchida com uma forma da língua-alvo, apenas uma reformulação foi oferecida da mesma 

forma como eles havia recebido; sem qualquer argumento ou lingualização O parceiro de 

Stefan, foi Punja, aprendiz de nível pré-intermediário, um pouco mais proficiente que ele. 

Punja, cujos dados foram descartados, não colaborou muito com Stefan, que se beneficiou nas 

duas etapas da lingualização, mas não da sociointeração.    
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      4.1.10 PARTICIPANTE MS.SMITH - Excerto 11 

 

     A aluna de pseudônimo Mrs. Smith produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado 

B, teceu comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Bionda tecendo 

comentários reproduzidos em D. 

 

A. Mrs. Smith14 de novembro de 2012 10:58 

In this scene of the movie, Basil painted a Dorian Gray's portrait. He is showing his work for the men. 

Henry said that the picture could be the same, always, but Dorian, not. And, for a moment, Mr. Grays thinks 

how could be amazingbe young forever. And so, he nails his soul to the Devil's altar, although the fact that 

______the things that not lasting are the most precious. And, after that, Dorian started into a pleasure's life 

forgeting the consequences. 
 

B. Mediator22 de novembro de 2012 08:22 

In this scene of the movie, Basil painted a Dorian Grays’s portrait. He was showing the men his work. 

Henry said that the picture could always be the same, but Dorian said that it wouldn’t and for a moment 

Mr. Gray thought about how amazing being young forever could be. Then he nails his soul to the Devil’s 

altar although the thought the things that did not last were the most precious ones. After that, Dorian started 

into a pleasure’s life forgetting about the consequences. 
 

C. Languaging 22 de novembro de 2012 10:52 

The past simple would be used, the present wouldn't, because the text become with the past, and in the 

moment that the present there was a rupture in the sense. There was some inversions that weren't necesary 

in the begin of text, and brought some confusion. In the end, lacked the word: thought and it brought 

confusion too, because was difficult understand that the thought "things that did not last were the most 

precious ones" was it. 

 

D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

 

 Dos nove erros cometidos por Ms. Smith 4 erros não foram comentados na 2ª e na 3ª 

etapas; 3 erros foram comentados sem solução na segunda etapa e não foram comentados na 

terceira; 2 erros foram resolvidos na segunda etapa, mas não comentados na 3ª etapa. 

 

      4.1.10.1 Erros não comentado na 2ª e na 3ª etapas: Erros 4, 5, 6 e 9  

 

 Ms. Smith não menciona o erro 4, a reformulação de ...but Dorian, not para but Dorian 

said that it wouldn't. Há duas possibilidades, a primeira é de que tudo tenha passado 

despercebido por Ms. Smith; a outra é que ela não concorde, mas não tenha argumentos para 

lingualizar e, por isso, dê preferência aos outros episódios. 

  Também não é mencionado o erro 5, a inversão da ordem das palavras em how could 

be amazing... Nem o erro 6 que consistiu na troca de and, so... por then... 

 Ainda há a ocorrência de um nono erro, dessa vez ortográfico, que ela nem percebe nem 

explica: o emprego de dois t no verbo forget ao colocá-lo na forma –ing por ser a sílaba tônica 

a mesma onde ocorre o final consoante-vogal-consoante. 

 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352833084539#c402177492365812299
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353601339868#c4723369878868344978
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353610328322#c1328680653717296066
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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      4.1.10.2 Erros comentados sem solução na 2ª etapa, não comentados terceira: Erros 2, 7 e 8 

 

 Também percebeu o segundo erro que é o emprego correto da ordem das palavras. Não 

explica quais foram, mas é muito possível que tenha percebido os dois. 

 O sétimo erro, consiste na opção de um termo não muito adequado para a situação, ‘the 

fact’. he nails his soul to the Devil's altar, although the fact that ______the things that not 

lasting are the most precious”. Para o qual eu sugeri: “Then he nails his soul to the Devil’s 

altar although the thought the things that did not last were the most precious ones”. 

Mrs. Smith percebe e diz ter faltado colocar a palavra thought, ela empregou the fact that... e 

alegou que isso acabou gerando um pouco de confusão. O que nos permite inferir que ela 

percebeu e concorda em não ser feito um emprego adequado, mas não fica claro se ela entendeu 

o porquê. “ No oitavo erro, Ms. Smith diz que o certo seria things that did not last were the 

most precious ones, mas não explica o porquê. 

 

      4.1.10.3 Erros resolvidos na segunda etapa e não comentados na terceira: Erros 1 e 3   

 

 O primeiro erro foi percebido e explicado. Não poderia começar empregando o passado 

e depois continuar a redigir no presente. 

 Segue-se o terceiro episódio showing his work for the man e the picture could be the 

same, always. Ainda comenta que isso trouxe alguma confusão. 

 

A seguir apresentamos os quadros que exemplificam 2ª e a 3ª etapa do excerto 10: 
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Quadro 18 - Resumo do tratamento de erros do excerto 11 - Ms. Smith – Intermediário 

 

Erro Tipo Comentário da 2ª etapa (blog)  Comentário da 3ªetapa (chat-room) 

1. is Emprego do verno ‘to be’ 

no presente quando outros 
foram usados no passado 

anteriormente  

The past simple would be used, the 

present wouldn't, because the text 
become with the past, and in the 

moment that the present there was a 

rupture in the sense. 

Não Comentou 

2. for the man Erro na ordem das 

palavras 

There was some inversions that 

weren't necessary in the begin of 

text, and brought some confusion 

Não Comentou 

3. Always Erro na colocação do 

advérbio de frequência 
‘always’ 

There was some inversions that 

weren't necessary in the begin of 
text, and brought some confusion 

Não Comentou 

4. not Emprego de uma forma ‘ 
disse que não....” que não 

é usual na língua inglesa  

Não comentou Não Comentou 

5. how could Erro na ordem das 

palavras. 

Não comentou Não Comentou 

6. And so Emprego do marcador 

inadequado. 

Não comentou Não Comentou 

7.  the fact  Uso do marcador 

inadequado.  

 Não Comentou 

8. not lasting Depois do pronome 

relativo ‘that’ devemos 

empregar ‘don’t last’ 

because was difficult understand 

that the thought "things that did not 

last were the most precious ones" 

was it. 

Não Comentou 

9. forget Grafia errada de 

‘forgetting’ e falta da 
preposição ‘about’ depois 

de ‘forgettig’ 

Não comentou Não Comentou 

 

 

 

Quadro 19 - Resumo dos resultados dos erros de Mrs. Smith (Intermediário) entre a 2ª e a 3ª 

etapas 

 

Etapas 2ª Etapa 3ª Etapa 

Erro Não 

comentado 

Comentado 

sem resolução 

Resolvido  Não 

comentado 

Comentado 

sem resolução 

Resolvido 

1. is   X X   

2. for the man  X  X   

3. Always   X X   

4. not X   X   

5. how could X   X   

6. And so X   X   

7.  the fact   X  X   

8. things...  X  X   

9. forget X   X   
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      4.1.10.4  Resumo dos erros de Ms. Smith (Intermediário) 

 

Mrs. Smith de nível intermediário, cometeu 9 erros, dos quais 4 não foram comentados 

nem da 2ª nem na 3ª etapa, 3 foram comentados sem solução na segunda etapa e não foram 

comentados na terceira e 2 foram resolvidos na segunda etapa, mas não foram mencionados na 

terceira. 

Na segunda etapa percebeu 3, na terceira etapa resolveu 2 deixando os 4 restantes sem 

menção. Isso indica que, na segunda e na terceira etapa etapa, ela se beneficiou da lingualização. 

Também é possível inferir que um erro que já havia sido resolvido na segunda etapa não tenha 

recebido a devida atenção na terceira devido ao nível um pouco mais alto de proficiência de 

Ms. Smith.   

Na terceira etapa, Mrs. Smith lingualiza bastante a respeito da produção de Bionda, 

também de nível intermediário, o que indica que ela tem um alto nível de percepção, ou seja, 

percebeu mais em relação à produção da sua parceira que da sua própria produção, isso pode 

estar associado ao seu nível de atenção. Ela demonstrou grande capacidade para lingualizar e 

andaimar sua parceira tornando-a capaz de realizar contando com o seu apoio. Na segunda 

etapa, no entanto, Mrs. Smith não fez comentários específicos a respeito da sua própria 

produção, apenas diz que usou muitos verbos de forma incorreta, mas sem explicar que forma 

incorreta seria essa e sem lançar soluções para as mesmas. Mrs.Smith muito colaborou para a 

melhoria da interlíngua de Bionda, mas não aproveitou a oportunidade de receber a colaboração 

da sua parceira para ser andaimada também. Swain e Lapkin (1998) demonstraram que a 

mediação do outro também ocorre entre alunos de competência equivalente que trabalham em 

pares. O trabalho colaborativo propicia o andaime entre pares com conhecimento homogêneo 

ou heterogêneo, o que pode ser fundamental para o desenvolvimento linguístico dos aprendizes 

que o utilizam. Mrs. Smith, cuja parceira tinha o mesmo nível de proficiência que ela poderia 

ter absorvido mais insumo, aproveitando a chance de melhorar sua interlíngua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 4.1.11 PARTICIPANTE BIONDA - Excerto 12 

  

     A aluna de pseudônimo Bionda produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado B, 

teceu comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Mrs. Smith e teceu 

comentários reproduzidos em D. 

 

A. Bionda14 de novembro de 2012 11:01 

Henry aprecciated the Basil's painting. Dorian was impressionated with the picture and says how much it 

is real, but Henry tell to Dorian that is better than life, the painting always look like that, but the real Dorian 

will not. So Mr. Gray thinks about selling his self soul and then he will… beautiful and young forever. A 

lady tell to Basil that he have captured something quite exquisite, and he answers her: "just painted what I 

saw." The lady complete your thought saying how muchis original the eyes and the lips of the painting…. 

Dorian agree with her. And the photographer interrupted them to take a picture. 

 

B. Mediator 22 de novembro de 2012 08:22 

Henry appreciated Basil’s painting. Dorian was impressed with the picture and commented how real it was, 

but Henry told Dorian that it was better than life. The painting would always look like that, but real Dorian 

would not. So Mr. Gray thought about selling his self soul to the Devil in return he would be handsome and 

young forever. A lady told Basil that he had captured something quite exquisite, and he answered her: “I 

just painted what I saw”. The lady completed her thought saying how original the eyes and the lips in the 

picture were. Dorian agreed with her and the photographer interrupted them to take a picture. 

 

C. Languaging22 de novembro de 2012 11:09 

Unnecessary use of "the" at the beginning of the first line, "The" is not used before nouns. I erred the verb 

impressionated (correct form), impressed (wrong form). I used verbs in the present, but they should be use 

in the past, because I started the sentence in the past: "says" (replaced to "commented"), "tell" ("told"), "is" 

("was"), think (thought), have (had), answers (answered), agree (agreed). I forgot to say who would "buy" 

Dorian's soul: "the Devil" and to use "would" to indicate possibility and "I" ("I just painted..."). Confusion 

between pronouns "your" and "her" (right: "her" refers to Lady's thought). Misuse of "how much". 

 

D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

“Bionda: Henry apreciated Basil's painting not the Basil's paiting” … Dorian was impressionated with the 

picture” … Mrs. Smith:  “I think it's impressed”  Bionda: “Ok, I think too” … Bionda: “…and say how 

much it is real” Mr. Smith: The action happened in the past, so tat's what is needed, not the prsent.Bionda: 

The action happened in the past so the verb should be in the past (thought).It's incorrect and unnecessary to 

repeat the verb "to be". Mr. Smith: “So, we can say that Dorian was impressionated with the picture and 

said how much it is real (...)”  Mr. Smith: For example, "Dorian was impressed with the picture and says 

how much it is real (...) the sentence begins in the past but later the present is used…” Bionda: “The action 

happened in the past so the verb should be in the past (thought).It's incorrect and unnecessary to repeat the 

verb "to be". Mr. Smith: “So, that would br "the paiting will always look like that, but the real Dorian 

would not.   real Dorian. “ … It's incorrect and unnecessary to repeat the verb "to be".” … Mrs. Smith 

“And the word 'beautiful' isn't appropriate, it's better to use 'handsome' because it's referring to a man and 

because, besides, 'beuatiful' is not used do often to refer to people.” Bionda: I agree with your correction.” 

… Mrs. Smith: "The lady complete your thought saying how much is original the eyes and the lips "the 

word 'complete' isn't in the past omg you forgot that! LOL” Bionda: “ So the right would be 'completed'” 

… Mrs. Smith: “and in "how much original the eyes and the lips "the verb to be is in the present form and 

it should be in the past”… Bionda: so, the correct form is 'was'. 
 

 

 Biondas cometeu 24 erros. Apenas 1 erro não foi comentado nem na 2ª nem na 3ª etapas. 

Um erro não foi comentado na segunda etapa, mas foi resolvido na 3ª; 2 erros foram comentados 

sem solução na segunda etapa e foram resolvidos na terceira; 3 erros foram resolvidos na 

segunda etapa, mas não comentados na 3ª; 7 erros foram resolvidos na 2ª e na 3ª etapas. 

 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352833272496#c6324138965907834904
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353601375468#c8809418709831979920
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353611393323#c7653148865293771830
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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      4.1.11.1 Erros não comentados na 2ª e na 3ª etapa: Erros 10 e 13 

 

  Bionda não comentou dois de seus erros nem no blog nem no chat-room. Um deles foi 

o décimo erro que consistiu na falta do verbo ‘to be’ depois do auxiliar ‘will’: “and then he 

will… beautiful and young forever”.  

 O outro erro foi o décimo terceiro que consistiu no emprego do verbo ‘tell’ no presente 

quando outros verbos que vieram antes foram empregados no passado. Não comentou em 

nenhuma das duas etapas. 

 

      4.1.11.2  Erro não comentado na segunda etapa resolvido na terceira: Erro 12   

  

 Um dos erros de Bionda foi o emprego do verbo ‘think’ no presente quando outros 

verbos foram empregados no passado anteriormente: “I used verbs in the present, but they 

should be use in the past think (thought)”. Na Terceira etapa: “The action happened in the past 

so the verb should be in the past (thought).It's incorrect and unnecessary to repeat the verb "to 

be". 

 

      4.1.11.3 Erros comentados sem solução no blog etapa resolvidos no chat-room: Erros 3 e 4 

 

 O terceiro erro de Bionda está relacionado ao uso do tempo verbal e da ordem das 

palavras. Sugere-se “commented how real it was” em vez de “how much it was real” como ela 

escreveu no blog. A aluna comenta o emprego do passado incorreto e justifica que, se começou 

empregando o passado deveria ter continuado assim, mas não menciona o emprego errado da 

ordem das palavras. Comenta, também, a troca de says por commented, mas não justifica. 

Talvez ela tenha atentado apenas para a questão do tempo verbal e não da adequação. Já na 

terceira etapa, Mrs. Smith comenta, mas Bionda não desenvolve, apenas comenta a troca de 

says por commented. “…and say how much it is real” Mr. Smith: The action happened in the 

past, so that's what is needed, not the present. Bionda: The action happened in the past so the 

verb should be in the past (thought). It's incorrect and unnecessary to repeat the verb "to be". 
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      4.1.11.4 Erros resolvidos na segunda e não comentados na terceira: Erros 9 e 15 

 

 O nono erro não é, também, uma correção, mas sim uma adequação. Sugere-se dizer 

“para quem ele pensaria em vender sua alma”. Ela comenta, concorda e explica 

satisfatoriamente: “I forgot to say who would "buy" Dorian's soul: "the Devil" 

  

 O décimo quinto, o décimo sexto e o décimo sétimo episódios são o emprego dos verbos 

have, answer e agree no presente, quando deveriam vir no passado. Ela percebe e explica 

satisfatoriamente, mas apenas no blog. Podemos inferir que talvez por já ter resolvido isso no 

blog, não tenha dado tanta importância à essa correção no chat-room. É possível inferir que 

Bionda tenha se preocupado mais com as outras reformulações que ela deixou passar sem 

perceber. 

 

      4.1.11.5 Erros resolvidos na segunda e na terceira etapas: Erros 1, 2, 5, 6, 7 e 8  

 

 Alguns erros cometidos por Bionda, foram comentados e resolvidos em ambas 1ª e 2ª 

etapas. Lingualizou tanto no blog como chat-room. O primeiro desse tipo foi também o primeiro 

por ela cometido, consistiu no emprego do artigo definido antes do nome próprio ‘Basil’. Houve 

percepção e explicação satisfatória a respeito do episódio no blog: “Unnecessary use of "the" 

at the beginning of the first line, "The" is not used before nouns. Na Terceira etapa, Bionda 

volta a comentar comparando a forma incorreta que havia empregado com a forma correta que 

deveria ter usado resolvendo então esse erro: “Henry apreciated Basil's painting not the Basil's 

paiting”. 

 

 Outro erro que Bionda cometeu e conseguiu resolver nas duas etapas, foi o erro 2. Ela 

usou a palavra impressionated, um erro muito típico em derivação de palavras. Assim como em 

fascine/fascinar→fascinated/fascinado, Bionda, que domina a regra de derivação, a partir da 

palavra impression/impressão criou a palavra impressionated/impressionado, associando-a à 

regra na qual o sufixo -ado corresponderia a -ated. Há percepção, tanto em relação ao erro, 

quanto em relação ao fato de que a interlíngua do aprendiz cai perto da língua alvo, mas há uma 

lacuna, que seria associar a outra regra a qual, provavelmente, ela também conhece, a derivação 

de adjetivos a partir de verbos. Como interest/interessar que com acréscimo de ed ficaria 

interested/interessado, essa se aplicaria à impress/impressionar que, também com acréscimo, 

ficaria impressed. Ela também percebe e lingualiza explicando, de maneira satisfatória, “I erred 
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the verb impressionated (correct form), impressed (wrong form).” E na terceira etapa Mrs. 

Smith comenta a respeito do empregoo de impressionated em vez de impressed e Bionda 

concorda. Bionda: “Henry apreciated Basil's painting not the Basil's paiting. Dorian was 

impressionated with the picture …” Mrs. Smith: I think it's impressed Bionda: Ok, I think too. 

Neste diálogo, Mrs. Smith colaborou, no mínimo, para que Bionda lembrasse disso. 

 

 A aprendiz ainda resolve uma série de erros relativos ao uso dos tempos verbais, que 

correspondem aos erros 5,6,7,8 e 10. O emprego dos verbos is, look, will not, think, will e tell 

uma vez que deveriam estar no passado, ela os cita logo depois com clareza explica que não se 

deve iniciar com um tempo verbal e continuar com outro. : “ "is" ("was"), r. Smith: For 

example, "Dorian was impressed with the picture and says how much it is real (...) the sentence 

begins in the past but later the present is used… Bionda: The action happened in the past so 

the verb should be in the past (thought).It's incorrect and unnecessary to repeat the verb "to 

be". Emprego do verbo look no futuro ‘will look’ quando deveria ser empregado na segunda 

condicional ‘would look’ Mr. Smith: So, that would be "the paiting will always look like that, 

but the real Dorian would not.   real Dorian.  Emprego do verbo ‘think’ no presente quando 

outros verbos foram empregados no passado anteriormente: “I used verbs in the present, but 

they should be use in the past think (thought)” na terceira etapa volta a comentar: Bionda: The 

action happened in the past so the verb should be in the past (thought).It's incorrect and 

unnecessary to repeat the verb "to be". 

 

A seguir apresentamos os quadros que exemplificam 2ª e a 3ª etapa do excerto 12: 
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Quadro 20- Resumo do tratamento de erros do excerto 12 – Bionda- Intermediário 

 

Erro Tipo Comentário da 2ª etapa (blog)  Comentário da 3ªetapa (chat-room) 
1. The Emprego do artigo definido antes do 

nome próprio ‘Basil’ 

Unnecessary use of "the" at the beginning of 

the first line, "The" is not used before nouns 

Bionda: Henry apreciated Basil's painting not the 

Basil's paiting 

2. impressionated Emprego de um grafema errado para 

‘impressed’ 

I erred the verb impressionated (correct 

form), impressed (wrong form). 

Bionda: “Henry apreciated Basil's painting not 

the Basil's paiting. Dorian was impressionated 

with the picture …” Mrs. Smith: I think it's 

impressed Bionda: Ok, I think too 

3. it was real Emprego do verbo ‘to be’ no presente 

quando outros foram empregados no 

passado anteriormente   

I used verbs in the present, but they should 

be use in the past, because I started the 

sentence in the past 

Bionda: “…and say how much it is real” Mr. 

Smith: The action happened in the past, so tat's 

what is needed, not the prsent. Bionda: The 

action happened in the past so the verb should be 

in the past (thought).It's incorrect and 

unnecessary to repeat the verb "be". 

4. says Emprego inadequado do verbo ‘say’ "says"(replaced to "commented"), Mr. Smith: So, we can say that Dorian was 

impressionated with the picture and said how 

much it is real (...) 

5. is Emprego do verbo ‘to be’ no presente 

quando outros foram empregados no 

passado anteriormente   

"is" ("was"), Mr. Smith: For example, "Dorian was impressed 

with the picture and says how much it is real (...) 

the sentence begins in the past but later the 

present is used… Bionda: The action happened 

in the past so the verb should be in the past 

(thought).It's incorrect and unnecessary to repeat 

the verb "be". 

6. look Emprego do verbo look no futuro ‘will 

look’ quando deveria se empregado na 

segunda condicional ‘would look’ 

Não comentou Mr. Smith: So, that would br "the paiting will 

always look like that, but the real Dorian would 

not.   real Dorian. 

7. will not Emprego do ‘will’ em lugar do ‘would’ and to use "would" to indicate possibility  Não comentou 

8. think Emprego do verbo ‘think’ no presente 

quando outros verbos foram 

empregados no passado anteriormente 

I used verbs in the present, but they should 

be use in the past think (thought), 

Bionda: The action happened in the past so the 

verb should be in the past (thought).It's incorrect 

and unnecessary to repeat the verb "to be". 

 

  9. to the Devil Falta do objeto direto I forgot to say who would "buy" Dorian's 

soul: "the Devil" 

Não comentou 

10.be Falta do verbo ‘to be’ depois do 

auxiliar ‘will’ 

Não comentou Não comentou 

11.beautiful Emprego de um adjetivo feminino para 

Dorian 

Não comentou Mrs. Smith And the word 'beautiful' isn't 

appropriate, it's better to use 'handsome' because 

it's referring to a man and because, besides, 

'beuatiful' is not used do often to refer to people. 

Bionda: I agree with your correction 

12. tell Emprego do verbo ‘tell’ no presente 

quando outros verbos que vieram antes 

foram empregados no passado. 

"tell" ("told"), Não comentou 

13. tell to Emprego da preposição ‘to’ depois do 

verbo ‘tell’ 

Não comentou Não comentou 

14. have Emprego do verbo ‘to have’ no 

presente quando outros foram 

empregados no passado anteriormente   

have (had) Não comentou 

15. answer Emprego do verbo ‘to answer’ no 

presente quando outros foram 

empregados no passado anteriormente   

answers (answered) Não comentou 

16. agree Emprego do verbo ‘to agree’’ no 

presente quando outros foram 

empregados no passado anteriormente   

agree (agreed). Não comentou 

17. I Frase iniciada sem o sujeito ‘I’ and "I" ("I just painted..."). Não comentou 

18.complete Emprego do verbo ‘to complete’ no 

presente quando outros foram 

empregados no passado anteriormente   

I used verbs in the present, but they should 

be use in the past 

Mrs. Smith: "The lady complete your thought 

saying how much is original the eyes and the lips 

"the word 'complete' isn't in the past omg you 

forgot that! LOL Bionda: So the right would be 

'completed' 

19. your Emprego do pronome possessivo de 

segunda pessoa ‘your’ quando o 

sujeito era feminino ‘The lady’ 

Confusion between pronouns "your" and 

"her" (right: "her" refers to Lady's thought) 

Não comentou 

20.  Uso desnecessário do ‘much’ depois de 

‘how’ para dizer o quanto. 
Misuse of "how much". 

 

Não comentou 

21. is original Erro na ordem das palavras e verbo ‘to 

be’ empregado no presente quando 

outros foram empregados no passado 

anteriormente. 

Não comentou Mrs. Smith: and in "how much original the eyes 

and the lips "the verb to be is in the present form 

and it should be in the past Bionda: so, the correct 

form is 'was' 

 

22.to be Emprego do verbo ‘to be’ no presente 

no discurso indireto quando o verbo 

introdutor estava no passado. 

Não comentou Não comentou 

23.agree Emprego do verbo ‘to agree’’ no 

presente quando outros foram 

empregados no passado anteriormente   

Não comentou Não comentou 
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Quadro 21 - Resumo dos resultados dos erros de Bionda (Intermediário) entre a 2ª e a 3ª 

etapas  

Etapas 2ª Etapa 3ª Etapa 

Erro Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido  Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido 

1. The   X   X 

2. impressionated   X   X 

3. it was real  X    X 

4. says  X    X 

5. is   X   X 

6. look   X   X 

7. will not   X   X 

8. think   X   X 

   9. to the Devil   X X   

10.be X   X   

11.beautiful X     X 

12. tell   X X   

13. tell to X   X   

14. have   X X   

15. answer   X X   

16. agree   X X   

17. I  X  X   

18.complete   X   X 

19. your   X   X 

20. how much  X   X  

21. is original X    X  

22.to be X   X   

23.agree X   X   

       

 

      4.1.11.6  Resumo dos erros de Bionda (Intermediário) 

Bionda, de nível intermediário, foi uma das aprendizes que mais produziu mostrando 

que p blog e o chat-room podem constituir ambientes adequados para o ensino-aprendizagem 

de língua estrangeira viabilizando a produção compreensível. A produção compreensível 

“...estende o repertório linguístico do aprendiz na sua tentativa de construir precisa e 

apropriadamente a mensagem desejada.”(SWAIN, 1985, p.252; tradução da autora). Bionda 

cometeu ao todo 24 erros em sua produção, não comentou 6, percebeu 4 e resolveu 14, ou seja, 

percebeu 18 dos seus 24 erros. Segundo Schmidt e Frota (1986) Aqueles que percebem mais 

aprendem mais. Já na terceira etapa, não comentou 10, percebeu apenas 1, mas resolveu 13.  
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Dentre os 24 erros que cometeu, 9 já haviam sido solucionados na primeira etapa. 4 

haviam apenas sido comentados e na terceira etapas foram resolvidos. 5 que já haviam sido 

resolvidos na segunda etapa provavelmente não receberam a atenção devida e passaram 

despercebidos na terceira etapa não sendo comentados. Na terceira etapa, a aprendiz resolveu 

problemas que não havia comentado na segunda etapa e resolveu outros que apenas havia 

percebido. Quanto aos que resolveu na segunda etapa e não mencionou na terceira, acreditamos 

que tenha sido por descuido ou por não valorizar, pois lingualizou satisfatoriamente a respeito 

dos mesmos na etapa anterior. Isso nos leva a inferir que houve melhoria na sua interlíngua e 

que Bionda se beneficiou do processo de lingualização dentro do blog. A parceira de Bionda 

foi Ms. Smith, também de nível intermediário. Podemos observar que Bionda se beneficiou da 

lingualizaçpão tanto no blog quanto no chat-room e que ela e sua parceira discutiram mais a 

respeito da produção de Bionda do que de Ms. Smith. Dessa forma, Bionda também se 

beneficiou da interação durante o diálogo “no qual os falantes estão engajados na solução de 

problemas e na construção do conhecimento” (Swain, 2000, p. 102), ou seja o diálogo 

colaborativo. Mrs. Smith comenta bastante sobre o texto de Bionda, ou seja, “criou condições 

para que Bionda ampliasse suas condições para níveis mais altos de competência (Donato, 

1994, p.41), entanto ambas.  

Swain e Lapkin (1998) demonstraram que o trabalho colaborativo propicia o andaime 

entre pares com conhecimento homogêneo ou heterogêneo e embora Ms. Smith e Bionda sejam 

aprendizes com mesmo nível de proficiência em Língua Inglesa, ambas não comentam muito 

sobre o texto de Mrs. Smith tirando dela a oportunidade de estabelecer essas trocas 

socioculturais. 

  

4.1.12 PARTICIPANTE COOKIE  - Excerto 13 

 

     O aluno de pseudônimo Cookie produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado B, 

teceu comentários no blog reproduzidos em C, dialogou no chat-room com Lizzy Wright 

tecendo comentários reproduzidos em D. 

 
A. Cookie 14 de novembro de 2012 11:26 

Henry suggested to Dorian for stay young forever, but for this, Dorian need a due with the devil. And 

without afraid, he accepts ___. The ladies looks to the art and they thought the paint ___ almost perfect, 

because Dorian is so handsome, and praise the painter. 

 

B. Mediator 22 de novembro de 2012 08:23 

Henry suggested Dorian to keep young forever, but for his, Dorian needed a pact with the Devil. And 

without fear, he accepts it. The ladies look at the art and think the painting is almost perfect, because Dorian 

is so handsome and praise the painter. 

 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1352834819943#c614591236162709907
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353601414393#c5234338988161732766
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C. Languaging22 de novembro de 2012 10:23 

I agree with all the fixes. I changed some words, for example: "to" for the "for"; "due" for the "pact" and 

"afraid" for the "fear". I equivocated in some words, for example: Ladies looks (look) and "...but for this" 

(his).I changed the past tense for the present. I forgot to put the word "it" after the word "accepts". And I 

cofused the articles too. 

 

D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

Cookie: In my text I changed some words, for example: "to" in place of "for", " and "afraid" instead of 

"fear". I equivocated in some words for example. … Cookie: In my text I changed some words, for example: 

"to" in place of "for", " and "afraid" instead of "fear". I equivocated in some words for example. … Cookie: 

In my text I changed some words, for example: "to" in place of "for", " and "afraid" instead of "fear". I 

equivocated in some words for example… Lizzy Wright: you should use "fear" because it is an intense 

feeling that won't have no consequence I think. Cookie: I agree ;) … Cookie: Ladies looks (look) and "... 

but for this" (his). I changed the past tense for the present. I forgot to put the word "it" after the word 

"accepts". 

Cookie: Ladies looks (look) and "... but for this" (his). I changed the past tense for the present. I forgot to 

put the word "it" after the word "accepts". 
 

 

 Dos erros produzidos por Cookie 8 não foram comentados na 2ª e na 3ª etapas; 4 erros 

que não foram comentados na 2ª etapa foram comentados na 3ª, mas sem solução e 1 erro não 

comentado na segunda etapa foi resolvido na 3ª etapa.  

 

      4.1.12.1 Erros não comentado na 2ª e na 3ª etapas: Erros 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12 e 13 

 

 Cookie não comentou 8 erros do total de seus 13 erros cometidos. São erros que 

envolvem regência verbal como o erro 1: emprego da preposição to depois do verbo suggest. O 

terceiro erro não consiste em uma correção, mas uma adequação. Sugerimos a troca do verbo 

stay pelo verbo keep, ou seja, de “ficar” para “manter-se”. O quarto erro não comentado por 

Cookie nem no blog nem no chat-room é o uso de uma vírgula em vez de um ponto final. O 

quinto erro ´´e o emprego do verbo need depois de Dorian sem o s de terceira pessoa do 

singular. O sétimo erro é um erro ortográfico, o emprego de Devil com letra minúscula. O 

décimo primeiro erro é o emprego do verbo thought, uma vez que, desde o início do texto, 

Cookie vem empregando o simple present para se referir a algo que já aconteceu. Ele percebeu 

que usou o simple past e que deveria ter usado o simple present. Pode ser que conheça a regra 

e tenha resvalado, pois fez, nesse sentido, o emprego correto com outros verbos; pode ser que 

tenha inferido o erro ao observar a reformulação, mas não disse que, quando iniciamos um texto 

em um determinado tempo, devemos continuar com ele. O décimo segundo erro é o emprego 

de paint para se referir à pintura em vez de painting. Não percebe nem justifica. O décimo 

terceiro erro é a falta do verbo be em they think the painting is almost perfect.      

 

 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353608622902#c7503147770803167902
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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      4.1.12.2 Erros não comentado na 2ª etapa, comentado sem solução na 3ª: Erros 2, 6, 8 e 9 

 

 O segundo erro está relacionado ao emprego da preposição for no lugar de ‘to’ depois 

do verbo ‘suggest’. Não comentou na segunda etapa, mas na terceira sim:  Cookie: In my text I 

changed some words, for example: "to" in place of "for", " and "afraid" instead of "fear". I 

equivocated in some words for example. 

 

 O sexto e o oitavo são os empregos de due em lugar de pact e afraid em lugar de fear. 

Ele menciona, mas não justifica na segunda etapa, mas na terceira diz: Cookie: “In my text I 

changed some words, for example: "to" in place of "for", " and "afraid" instead of "fear". I 

equivocated in some words for example.” 

 O nono é a falta do objeto indireto na oração depois do verbo ‘accept’. Não comentou 

na segunda etapa, mas na terceira sim: Cookie: Ladies looks (look) and "... but for this" (his). I 

changed the past tense for the present. I forgot to put the word "it" after the word "accepts". 

 

      4.1.12.3 Erros não comentado na segunda etapa resolvidos na terceira: Erro 10 

  

 O décimo erro é o uso do s de terceira pessoa do singular depois de the ladies que é uma 

forma plural. Cookie: Ladies looks (look) and "... but for this" (his). I changed the past tense 

for the present. I forgot to put the word "it" after the word "accepts". 

 

A seguir apresentamos os quadros que exemplificam 2ª e a 3ª etapa do excerto 13: 
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Quadro 22- Resumo do tratamento de erros do excerto 13 – Cookie – Pré-Intermediário 

 

Erro Tipo Comentário da 2ª etapa (blog)  Comentário da 3ªetapa (chat-room) 

1. suggest to Emprego da preposição 

‘to’ depois do verbo 
‘suggest’ 

Não comentou Não comentou 

2. for stay Emprego da preposição 
‘for’ em vez de ‘to’ depois 

do verbo ‘suggest’  

Não comentou Cookie: In my text I changed some 
words, for example: "to" in place of 

"for", " and "afraid" instead of "fear". 

I equivocated in some words for 

example. 
 

3. stay Escolha de um verbo 
menos adequado para 

significar ‘ficar’ 

Não comentou Não comentou 

4. vírgula Emprego de vírgula no 

lugar de ponto final. 

Não comentou Não comentou 

5. need Conjugação do verbo 

‘need’ sem ‘s’ de terceira 

pessoa do singular após o 

sujeito ‘Dorian’. 

Não comentou Não comentou 

6. due Emprego de ‘due’(dívida) 

em vez de ‘pact’ (pacto) 

Não comentou Cookie: In my text I changed some 

words, for example: "to" in place of 
"for", " and "afraid" instead of "fear". 

I equivocated in some words for 

example. 

7. devil Letra minúscula para 

nome próprio. 

Não comentou Não comentou 

8. afraid Emprego de ‘afraid’ 

(medroso) e vez de ‘fear’ 

(medo/temor) 

Não comentou Cookie: In my text I changed some 

words, for example: "to" in place of 

"for", " and "afraid" instead of "fear". 
I equivocated in some words for 

example… Lizzy Wright: you should 

use "fear" because it is an intense 

feeling that won't have no 
consequence I think. Cookie: I agree ;) 

9. accepts it Falta do pronome pessoal 
objetivo depois do verbo 

‘accept’. 

Não comentou Cookie: Ladies looks (look) and "... 
but for this" (his). I changed the past 

tense for the present. I forgot to put the 

word "it" after the word "accepts". 

  10. look Conjugação do verbo 

‘look’ com ‘s’ de terceira 

pessoa do singular depois 
do sujeito plural ‘the 

ladies’. 

Não comentou Cookie: Ladies looks (look) and "... 

but for this" (his). I changed the past 

tense for the present. I forgot to put 
the word "it" after the word "accepts". 

11.thought Emprego do verbo no 

plural uma vez que vem 

usando o presente desde o 

início do texto para se 
referir a algo que já 

aconteceu. 

Não comentou Não comentou 

12. paint Emprego de ‘paint’ para se 

referir à pintura em vez de 

‘painting’ 

Não comentou Não comentou 

13. is Falta do verbo ‘to be’ para 

dizer que a pintura ‘é’ 
quase perfeita. 

Não comentou Não comentou 
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Quadro 23 - Resumo dos resultados dos erros de Cookie (Pré- Intermediário) entre a 2ª e a 3ª 

etapas 

Etapas 2ª Etapa 3ª Etapa 

Erro Não 

comentado 

Comentado sem 

resolução 

Resolvido  Não comentado Comentado sem 

resolução 

Resolvido 

1. suggest to X   X   

2. for stay X    X  

3. stay X   X   

4. vírgula X   X   

5. need X   X   

6. due X    X  

7. devil X   X   

8. afraid X    X  

9. accepts it X    X  

  10. look X     X 

11.thought X   X   

12. paint X   X   

13. is X   X   

 

      4.1.12.4 Resumo dos erros de Cookie (Pré- Intermediário) 

 

Cookie (Pré-Intermediário) na segunda etapa, no blog, cometeu 13 erros, mas não 

comentou a respeito de nenhum deles. O que nos leva a crer que não levou com a seriedade e 

responsabilidade devida a pesquisa. Já na terceira etapa não comentou 7 erros, mas pareceu 

estar um pouco mais focado, pois percebeu 4 erros e resolveu 2. Sua parceira no diálogo 

colaborativo foi Lizzy Wright, de nível Intermediário. Neste caso também podemos observar 

que Lizzy Wright pouco contribuiu colaborativamente e que Cookie se beneficiou do processo 

de lingualização que desenvolveu o levando a perceber 3 erros e resolver 1. 

       

      4.1.13 PARTICIPANTE KAMILO - Excerto 15 

 

     O aluno de pseudônimo Kamilo produziu o texto A. Recebeu o texto reformulado B, 

teceu comentários no blog reproduzidos em C, mas não dialogou no chat-room. 

 

A. Kamilo 14 de novembro de 2012 10:10 
Henry tells Dorian that the image is not very good in the city and that eternal youth is not so good. Dorian 

says he prefers being new to look at him and see old and would sell his soul to the devil.The ladies look at 

the painting and admire the painting of Dorian which was perfect because he... 
 

B. Mediator 22 de novembro de 2012 10:46 

Henry tells Dorian that his image is not very good in the city and that eternal youth is not so good. Dorian 

says he prefers being young to look and see himlself old and that he would sell his soul to the Devil. The 

ladies look at the paiting and admire the painting of Dorian which is perfect because he is handsome. 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609992224#c7405822698894221993
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C. Languaging22 de novembro de 2012 11:02 

I agree with the correction because the verbs I used in the beginning were not being used properly due to 

weather and concordance. 

 

D. Diálogo colaborativo 2 de abril de 2013 10:40  

 

 

 Nenhum dos 5 erros de Kamilo foram comentados nem na 2ª nem na 3ª etapa. 

 

O primeiro erro consiste no emprego do adjetivo new que é usado para se referir à idade 

dos objetos em vez de young para se referir a idade das pessoas. O segundo é um erro de 

colocação, em vez de ... look at him and see old... eu sugiro look and see himself old. O terceiro 

é o emprego do verbo auxiliar would sem um sujeito no início da frase:would sell, em lugar de 

he would sell. O quarto é um erro de ortografia, Devil escrito com letra minúscula. O quinto e 

último é uma frase deixada incompleta; sugere-se um final, inferindo o que o aprendiz gostaria 

de dizer. O comentário postado por Kamilo levou à seguinte hipótese: por sentir-se menos 

proficiente que os colegas, Kamilo deve ter sido muito cuidadoso em redigir o texto e, 

provavelmente, consultou a transcrição do filme para compor as suas ideias. Sua produção foi 

muito curta, com poucos episódios relacionados à língua, consequentemente, poucos erros, 

percebidos ou justificados. Pelo comentário que postou na etapa da lingualização, observamos 

que também não produziu muitos protocolos verbais, talvez por um esforço imenso em não 

errar. O objetivo era o de que produzisse ao máximo para que se pudesse analisar seus erros e 

testar a melhoria em sua interlíngua na última etapa. Tentei incentivar-lhe a produção 

inutilmente. Talvez tenha havido apenas um episódio de percepção, quando ele mencionou ter 

errado a concordância, mas como ele não relaciona esse comentário especificamente ao 

segundo episódio, não se pode ter certeza. Ele apenas, brevemente, diz que concorda com a 

correção, porque os verbos que usou no início não foram empregados adequadamente, devido 

ao tempo e à concordância. Isso não faz sentido, pois seus erros não estão relacionados aos 

verbos. Outra surpresa é que, na lingualização, ele emprega weather que é um termo usado para 

se referir à condição climática enquanto o termo time teria sido muito mais fácil, por fazer parte 

do seu vocabulário iniciante. Aparentemente, ele assimilou esse vocábulo e acabou fazendo uso 

do mesmo, para se referir a tempo verbal.       

 

      4.1.13.1 Resumo dos erros de Kamilo (Iniciante) 

Kamilo cometeu 5 erros dos quais não comentou nem resolveu nenhum. Também não 

participou da segunda etapa. 

http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353610921034#c1086358572700244668
http://projpesqestlinguff.blogspot.com/2012/11/transcript-of-film-basil.html?showComment=1353609987874#c6745973991651705611
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 Tabela 1 - Descrição dos dados obtidos entre a segunda e a terceira etapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2ª Etapa 3ª Etapa 

Aprendizes Total de 

Erros 

Erros não 

comentados 

Comentados 

sem solução 

Erros 

Resolvidos 

Erros não 

comentados 

Comentado 

sem solução 

Erros 

Resolvidos 

1. Jen  
(Intermediaries Alto) 

9 5  1  3 0 0 9 

2. Mrs. Everdeen 

(Intermediário) 

6 1  1 4 0 0 6 

3. laila (Iniciante) 4 1 2  1 4 0 0 

4. Deusa  

(Pré-Intermediário) 

6 6  0 0 6 0 0 

5. Lizzy Wright  
(Intermediário) 

11 4  2 5 6 0 5 

6. lennon 
 (Iniciante) 

11 5 3  3 7 1 3 

7. Dixon 
 (Intermediário) 

17 4 7 6 8 1 8 

8. Mr. Tério  

(Pré-intermediário) 

13 10  3 0 13 0 0 

9. Stefan  
(Básico) 

10 9  0 1 0 10 0 

10. Mary 
 (Básico) 

       

11. Mrs. Smith 
(Intermediário) 

9 4  3 2 9 0 0 

12. Bionda  
(Intermediário) 

23 6  4 13  10 2 11 

13. Cookie  

(Pré-Intermediário) 

13 13 0 0  8 4 1 

14. Punja  

(Pré-Intermediário) 

       

15. Kamilo 
(Iniciante) 

5 5  0 0     

16. Ms. Gabriela 
(Intermediário alto) 
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    4.2 RESUMO DA ANÁLISE 

 

 Os dados desta pesquisa indicam que os ambientes virtuais, mais especificamente o blog 

e o chat-room permitem a produção dos aprendizes, a lingualização e a percepção dos intervalos 

e lacunas na interlíngua do aprendiz, favorecendo levantamento e teste de hipóteses. Esse 

processo leva o aluno, algumas vezes, a solucionar problemas linguísticos, promovendo a 

absorção de insumo e a melhoria da interlíngua, estabelecendo assim um processo de ensino-

aprendizagem. Por outras vezes o processo apenas o faz perceber discrepâncias entre o seu 

conhecimento e o insumo que ainda não incorporou, mas do qual precisa para a sua produção, 

ou seja, o aluno passa a notas as lacunas na sua interlíngua. 

 Ao verificarmos a interação entre o nível de aproveitamento e de proficiência dos 

aprendizes, podemos observar que aqueles de menor nível de proficiência tiveram uma 

dificuldade maior para lingualizar em segunda língua. É possível que eles tenham percebido 

certos erros, mas não tenham tido vocabulário suficiente para lingualizar, mas também é 

possível que não tenham sido proficientes o suficiente para perceber seus erros. Isso nos 

dificultou precisar seus níveis de percepção, embora suspeitemos que sejam baixos. 

Kamilo e Laila, os dois aprendizes classificados como iniciantes, cometeram poucos 

erros, justamente porque lingualizaram muito pouco. Laila apenas comentou um erro dos quatro 

que cometeu, e Kamilo na segunda etapa cometeu cinco erros, mas não comentou nenhum deles 

e, infelizmente, não dispomos dos dados da terceira etapa para os compararmos. 

Stefan, classificado como de nível básico, apesar de ter lingualizado pouco, cometeu 10 

erros, dos quais apenas comentou e resolveu um. Podemos observar, no entanto, que na etapa 

do diálogo colaborativo, embora não tenha conseguido resolver erro algum, foi capaz de 

comentar cinco dos seus dez erros. Isso poderia indicar um aumento na sua percepção devido à 

lingualização, já que a sociointeração entre alunos de nível iniciante, básico e pré-intermediário 

foi muito restrita.  

Mr. Tério e Cookie, ambos de nível pré-intermediário, cometeram 13 erros cada, sendo 

que destes, na segunda etapa, Mr. Tério apenas comentou 3, e, na terceira etapa, não comentou 

nem resolveu qualquer um deles. Já Cookie, que não havia comentado nem resolvido qualquer 

um dos seus 13 erros, na terceira etapa comentou 4 e resolveu 2.  

Os dados obtidos a respeito dos alunos de nível intermediário, foram os mais variados. 

Bionda foi a aluna que mais lingualizou e cometeu 25 erros, dos quais na primeira etapa apenas 

não percebeu 6, comentou 4 e resolveu 15. Na terceira etapa não comentou 12, percebeu 1 e 

resolveu 12.  



104 

Dixon na segunda etapa cometeu 17, não comentou 6, percebeu 7 e resolveu 4, já na 

terceira etapa não comentou 7, mas resolveu 10.  

Mrs. Smith cometeu 9 erros na segunda etapa. Não comentou 4, percebeu 3 e resolveu 

2. Já na terceira etapa não comentou apenas 1, não resolveu 8.  

Lizzy Wright cometeu dez erros, dois quais não percebeu 4, comentou 4 e resolveu 2. 

Já na terceira etapa não percebeu 5 e resolveu 5. 

Jen cujo nível é Intermediário alto, na segunda etapa cometeu 9 erros, não comentou 3, 

percebeu e comentou 1 e resolveu 5. Na terceira etapa, resolveu os nove. 

 Os dados desta pesquisa sugerem, portanto que, quanto maior for o nível de proficiência 

do aprendiz, mais ele se beneficiará dos processos de ensino-aprendizagem que envolvem o uso 

da lingualização, dentro do blog e do chat-room, especialmente a reformulação corretiva. 

Quanto mais for capaz de produzir, mais erros poderá cometer dentre os quais alguns por deslize 

outros por falta de conhecimento. Os alunos mais proficientes produziram mais, por isso 

cometeram mais erros. Os aprendizes Bionda (intermediário) 25 erros, Cookie (pré-

intermediário) 13 erros, Mr. Tério (pré-intermediário) 13 erros, Dixon (intermediário) 17 erros, 

este aprendizes lingualizaram mais e mostraram possuir vocabulário e desenvoltura para 

desenvolver análises e comparações em busca de soluções. Os alunos Jen de nível 

intermediário-alto e Mrs. Everdeen de nível intermediário, tiveram o maior índice de resolução 

de problemas tanto na segunda como na terceira etapa, chegando na terceira etapa com 100% 

de resolução. 

Três alunos de nível pré-intermediário: Deusa, Mr. Tério, e Cookie resolveram apenas 

1 dos erros que cometeram, os outros erros permaneceram na terceira etapa sem percepção e 

sem resolução. 

 Os alunos de nível iniciante e básico, foram os que menos lingualizaram, talvez por isso 

tenham sido os que menos cometeram erros ao mesmo tempo os que menos apresentaram 

percepção ou prontidão para solucionar seus problemas, tanto no blog como no chat-room. 

A lingualização ocorreu e foi eficaz em ambas as etapas, embora não tenha se 

desenvolvido conforme esperávamos na terceira etapa, pois nesta houve muito pouca 

colaboração entre os parceiros no diálogo. Alguns lingualizaram solitariamente como no blog, 

mas poucos foram os momentos em que a participação ou a colaboração do parceiro 

contribuiram para a solução de problemas. 
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Jen, cujo nível é intermediário-alto, na segunda etapa cometeu 9 erros, não comentou 5, 

percebeu e comentou 1 e resolveu 3. Na terceira etapa resolveu os nove, ou seja, a aluna 

praticamente dobrou seu nível de resolução de uma etapa para a outra. 

Nesta pesquisa em particular, o que parece ter beneficiado o aprendiz, foi a lingualização 

a respeito dos seus erros, não a colaboração em si. Ao voltar a lingualizar a respeito dos erros 

na terceira etapa, alguns aprendizes, como Jen, Lizzy Wright, Dixon e Bionda, perceberam 

erros e lingualizaram a respeito de erros que não haviam comentado ou lingualizado da primeira 

vez e, em alguns poucos momentos, como no diálogo entre Dixon e Lennon e entre Bionda e 

Ms. Gabriela a colaboração de um dos dois ou de ambos os parceiros os ajudou a apenas 

perceber intervalos; outras vezes a perceber e resolver problemas linguísticos, houveram 

situações em especial nas quais o parceiro mais proficiente foi capaz de conduzir, transportar o 

colega através de andaimes.   

 Há possíveis motivos pelos quais a colaboração não tenha acontecido de forma 

satisfatória. Primeiro porque talvez eu devesse ter escolhido os pares, isso se deu de forma 

natural. A medida que os aprendizes iam adentrando o laboratório e eu disse que naquele dia o 

trabalho seria em duplas, então os pares foram se formando aleatoriamente. Isso resultou na 

formação de duplas entre alunos de diferentes níveis de proficiência como: Ms. Gabriela 

(intermediário-alto) e Deusa (pré-tntermediário), Dixon (intermediário) e lennon (iniciante), 

Jen (intermediário-alto) e Mary (básico), Lizzy Wright (intermediário) e Cookie (pré-

intermediário), Mr. Everdeen (intermediário) e Mr. Tério (pré-pntermediário), Punja (pré-

intermediário) e Stefan (básico). Embora isso pudesse ter propiciado o andaimento, a 

discrepância de algumas duplas acabou fazendo com que o mais proficiente andaimasse o 

menos proficiente sem a chance de ser também andaimado por ele. Em alguns casos o aprendiz 

mais proficiente se beneficiou da lingualização ao refletir novamente sobre o assunto 

relacionado à forma resolvendo o seu problema na solidão da lingualização, ou seja, fora da 

socionteração.  

Todos os alunos se beneficiaram do processo da lingualização, alguns perceberam erros 

na segunda etapa que não perceberam na terceira e vice-versa; alguns não comentaram, na 

terceira etapa, erros que já haviam resolvido na segunda etapa de forma satisfatória e 

esclarecedora, é possível inferir que por isso não tenham recebido a devida importância não 

voltando a ser comentados na terceira etapa, por isso ainda assim foram considerados como 

erros resolvidos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, teve como objetivo investigar se os ambientes virtuais, mais 

especificamente o blog e o chat-room permitem a produção dos aprendizes, a lingualização e a 

percepção dos intervalos e lacunas na interlíngua do aprendiz, oportunizando levantamento e 

teste de hipóteses, levando-o, algumas vezes, a solucionar problemas linguísticos, ou seja, a 

absorção de insumo e melhoria da interlíngua estabelecendo assim um processo de ensino-

aprendizagem, e por outras vezes apenas a perceber discrepância entre o seu conhecimento e o 

insumo que ainda não incorporou, mas que precisa para a sua produção, ou seja, lacunas na sua 

interlíngua. 

As perguntas de pesquisa foram direcionadas à investigação das novas tecnologias de 

informação e comunicação, mas especificamente ao blog e ao chat-room para o ensino-

aprendizagem da forma em L2. Analisei as produções em um blog e interações em um chat-

room de alunos de variados e fiz uma análise de erros traçando uma trajetória para a solução de 

problemas linguísticos relacionados a forma através da lingualização tanto individual como em 

atividade comunicativa trabalhando colaborativamente.  

A tarefa consistia em narrar um trecho de um filme transcrito no blog para em uma 

segunda etapa, após receber uma reformulação corretiva dos seus originais, cada aluno postar 

comentários no próprio blog a respeito dos erros que cometeram comparando seus originais 

com as reformulações. Em uma terceira etapa, no chat-room, eles deveriam dialogar 

colaborativamente, ou seja, deveriam voltar a lingualizar a respeito de seus próprios erros assim 

como dos erros de seus colegas na tentativa de perceberam mais discrepâncias. 

Ao lingualizar tanto no blog como no chat-room, os aprendizes ao mesmo tempo que 

produziam na língua-alvo, refletiam sobre seus erros e construíam seu conhecimento, ou apenas 

percebiam o “intervalo” ou discrepância.  

 Podemos observar que os aprendizes de menor nível de proficiência tiveram uma 

dificuldade maior de lingualizar em segunda língua. É possível que eles tenham percebido 

certos erros, mas não tenham tido vocabulário suficiente para lingualizar; mas também é 

possível que não tenham sido proficientes o suficiente para perceber seus erros. Isso nos 

dificultou precisar seus níveis de percepção, embora suspeitemos que sejam baixos. 

Fez-se, também, uma análise entre nível de aproveitamento associado ao nível de 

proficiência, ou seja, verificamos se a incidência de percepção estaria associada ao nível de 

proficiência do aprendiz. Os dados desta pesquisa também sugerem que, quanto maior for o 

nível de proficiência do aprendiz, mais ele se beneficiará dos processos de ensino-aprendizagem 
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que envolvem o uso da lingualização, dentro do blog e do chat-room, especialmente a 

reformulação corretiva, pois quanto maior for a capacidade de lingualizar, mais erros poderá 

cometer dentre os quais alguns por deslize outros por falta de conhecimento. Os alunos mais 

proficientes produziram mais, por isso cometeram mais erros e consequentemente 

lingualizaram mais e perceberam mais. 

Os alunos de nível iniciante e básico, foram os que menos lingualizaram, talvez por isso 

tenham os sido os que menos cometeram erros ao mesmo tempo os que menos apresentaram 

percepção ou prontidão para solucionar seus problemas, tanto no blog como no chat-room. 

A lingualização foi eficaz nas duas etapas, embora não tenha se desenvolvido conforme 

esperávamos na terceira, pois houve muito pouca colaboração entre os parceiros no diálogo, 

por isso poucos itens foram negociados dentro da ZPD. Poucos foram os momentos em que a 

participação ou a colaboração do parceiro contribuiu para a solução de problemas. 

A nossa expectativa era a de que a terceira etapa fosse um aprofundamento da segunda. 

Esperávamos que após serem expostos a reformulação de suas produções e da oportunidade de 

lingualizar no blog, os aprendizes fossem capazes de, no chat-room, em interação com um 

aprendiz mais ou menos proficiente, terminar de resolver os erros que não haviam sido 

resolvidos. Esperávamos que andaimados conseguissem lingualizar a respeito daquilo que 

haviam apenas comentado a fim de esclarecer a dificuldade linguística ou preenchessem 

buracos ou lacunas; e, que sozinhos ou através da colaboração do parceiro, fossem capazes de 

percebessem os erros que haviam passado despercebidos e que lingualizando em interação 

fossem capazes de resolver, mas isso aconteceu poucas vezes.    

Nesta pesquisa em particular, o que beneficiou o aprendiz, foi a lingualização a respeito 

dos seus erros, não a colaboração em si. Ao voltar a lingualizar a respeito dos erros na terceira 

etapa, alguns aprendizes como Jen, Lizzy Wright, Dixon e Bionda perceberam erros e 

lingualizaram a respeito de erros que não haviam comentado ou lingualizado da primeira vez e, 

em alguns poucos momentos, como no diálogo de Dixon e lennon, Bionda e Ms. Gabriela a 

colaboração de um dos dois ou dos parceiros os ajudou a apenas perceber intervalos; outras 

vezes a perceber e resolver problemas linguísticos, especialmente quando o parceiro era mais 

proficiente e foi capaz de conduzir, transportar o colega através de andaimes.   

 Há possíveis motivos pelos quais a colaboração não tenha acontecido de forma 

satisfatória. Primeiro, porque talvez eu devesse ter escolhido os pares. Em vez disso, a formação 

dos pares se deu de forma natural aleatória. A medida que os aprendizes iam adentrando o 
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laboratório os pares foram se formando aleatoriamente. Isso resultou na formação das seguintes 

duplas: Ms. Smith (intermediário) e Bionda (intermediário), Ms. Gabriela (intermediário-alto) 

e Deusa (pré-Intermediário), Dixon (intermediário) e lennon (iniciante), Jen (intermediário-

alto) e Mary (básico), Lizzy Wright (intermediário) e Cookie (pré-intermediário), Mr. Everdeen 

(intermediário) e Mr. Tério (pré-intermediário), Punja (pré-intermediário) e Stefan (básico).  

Embora algumas dessas diferenças de proficiência não fossem tão discrepantes, em uma dupla 

muito desequilibrada, teríamos um participante que seria muito ajudado e outro que seria muito 

pouco. Talvez a baixa proficiência de um deles, tenha desestimulado a participação do outro, 

neste caso a pesquisadora poderia ter tentado intervir ou incentivar de alguma forma. 

“Aponto a participação do professor durante o diálogo colaborativo como elemento 

minimizador de tais ocorrências. Assim, seria interessante observar o comportamento 

dos alunos com a presença do professor durante o diálogo colaborativo, mais 

especificamente o grau de envolvimento desses alunos na solução de problemas” 

Sébora (2010, p.80)               

Conclui-se então, através da análise qualitativa de erros sugerido por esta pesquisa, que 

lingualização poderá contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dentro dos ambientes 

virtuais, tanto como o blog tanto como no chat-room. Os motivos que nos levaram a esta 

conclusão foram: 1) alguns aprendizes perceberam erros na segunda etapa, embora alguns não 

tenham conseguido resolver; 2) alguns aprendizes perceberam erros na segunda etapa e através 

da lingualizam e por processos de comparação, analogia, teste de hipóteses conseguiram ainda 

no blog resolver seus problemas linguísticos, 3) alguns alunos que não perceberam seus erros 

na segunda etapa, conseguiram percebê-los na terceira embora nem todos tenham conseguido 

resolver os erros que perceberam, pois havia buracos ou lacunas em suas interlínguas, 4) alguns 

alunos que não haviam percebido seus erros na segunda etapa, ou que haviam apenas percebido, 

lingualizaram na terceira etapa comunicativamente ou não, mas conseguiram resolver seus 

problemas linguísticos; 5) Alguns aprendizes não comentaram na terceira etapa, erros que já 

haviam resolvido a segunda, mas acreditamos que não tenham dado a devida atenção à estes 

por já terem mencionado anteriormente e quando lingualizados e resolvidos com clareza, os 

demos por resolvidos.  

Com base nos resultados desta pesquisa, pode-se concluir que o uso do blog e do chat-

room: 

1) São dois novos gêneros, ou seja, gêneros digitais onde a língua acontece, por isso propiciam 

a produção e a lingualização; 
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2) A lingualização dentro do blog e do chat-room acontece de forma natural, como nos gêneros 

tradicionais, mas conta com um ambiente diferente, o ambiente virtual que sofre a influência 

de várias tensões e tendências, como a rapidez no emprego da linguagem, as apropriações, as 

abreviações, o uso do internetês, uma interação silenciosa durante as atividades comunicativas 

que não é feita olhando nos olhos ou através da fala, mas sim através do computador e por isso 

o emprego de recursos para suprir essa “distância”.   

Nem todos os alunos se beneficiaram do diálogo colaborativo, talvez pela forma como 

tenha sido conduzido, mesmo assim se beneficiaram do processo de lingualização que 

desenvolveram no chat-room durante o diálogo colaborativo. Alguns dados foram descartados. 

Os dados desta pesquisa também nos levam a crer que os aprendizes tem mais facilidade 

de perceber os erros relacionados a tempo verbal, preposição, concordância, artigo, ou seja, 

relacionados à forma ou à gramática, pois apesar das exceções e discrepâncias, em via de regras 

seguem uma lógica que pode ser usada pelo aprendiz para resolver um problema linguístico por 

analogia desde que não haja buracos na sua interlíngua. O mesmo não acontece com os erros 

ortográficos (de soletração ou vocabulário) ou morfológicos. Para que o aprendiz resolva um 

problema desse tipo ele precisa ter exposição insumo, conhecimento, ou ter cometido o erro por 

deslize, caso contrário não tem como adivinhar. Portanto não podemos dizer que a percepção 

estaria relacionada ao tipo de erro. O aluno pode perceber que há a lacuna, mas não conseguir 

resolver. Podemos inferir que a resolução está, de fato, relacionada ao tipo de erro.  

Este estudo é importante por mostrar que é possível se utilizar as novas TICS, os novos 

gêneros digitais como ferramenta para promover o processo de ensino aprendizagem da forma 

em LE aperfeiçoando a interlíngua do aprendiz em ambiente virtual. Também é importante 

pelas situações que trouxe à tona, de sucesso e de fragilidade suscitando novas possibilidades 

para futuras pesquisas.     

Os resultados desta pesquisa sugerem a necessidade de um aprofundamento da mesma 

ou de novas pesquisas a respeito não apenas do blog e do chat-room como ambientes propícios 

à lingualização para o ensino aprendizagem da forma, mas também de outros outros gêneros 

digitais como o e-mail, ou redes sociais como What’s App?, Skype ... utilizando as ferramentas 

que essas redes sociais nos disponibilizam, especialmente os gêneros ou as redes que nos 

proporcionam a possibilidade de trabalharmos com a lingualização em colaboração dentro da 

ZPD.   
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APÊNDICE A - Tarefa referente à 1ª etapa 

 

 

Instrução: Reconte este breve excerto do filme com as suas próprias palavras. 

 

HENRY: Well, Basil..... it's quite the best thing you've done. You'll be the talk of the town. 

Both of you. Speak up, boy. You'll hurt his feelings. 

DORIAN: Is that really how I look?  It’s just so..... life-like. 

HENRY: Better than life. He'll always look like that. You, Mr. Gray, I’m afraid will not. In 

time, Mother Nature will come a very poor second to Father Basil. 

BASIL: Some things are precious for not lasting. 

HENRY: Poppycock. We wither and scar because the gods are cruel and hateful. 

DORIAN: Perhaps I should nail my soul to the Devil's altar. 

HENRY: And remain as you are? Fair trade. 

BASIL: How about another gin instead? 

HENRY: All that hocus-pocus, endless conjurations, books bound in infant skin, pentacles of 

fire, drinking the blood of virgins. Dorian wouldn't really barter his soul. Would you, Dorian? 

Would you? 

DORIAN: Yes. 

(Gasps and applause) 

LADY: Oh, you really have captured something quite exquisite, Basil. 

BASIL: I’ve never known a subject so unaffected. The brush just seemed to dance and I just 

painted what I saw. 

DORIAN: Kelso will turn in his grave. He didn't care to look at me. He blamed me for my 

mother, for her death. 

HENRY: There are no limits to the ugliness of old men. 

LADY: Lips! And his eyes! Almost a match for the original. 

HENRY: I'm afraid you must have to get used to being looked at. 

DORIAN: Well, it's a fine painting. 

HENRY: I don't mean the painting. 
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APÊNDICE B - Tarefa referente à 2ª etapa 

 

Instrução: Faça a postagem de comentários no blog, concordando ou rejeitando a reformulação 

oferecida pelo mediador argumentando as suas opiniões. 
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APÊNDICE C - Tarefa referente à 3ª etapa 

 

Instrução: Converse com o seu colega no chat-room a respeito das escolhas linguísticas que 

vocês fizeram durante a recontagem do trecho do filme e comentem a respeito das 

reformulações que receberam.  
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APÊNDICE D - Análise de erros  

 

 Para responder à pergunta de pesquisa, primeiro resolvemos relacionar 

quantitativamente a ocorrência dos episódios relacionados à língua dos alunos (1ª etapa) e 

observar o número de aplicações corretas e incorretas. A tabela 1 abaixo mostra o número de 

ocorrência de segmentos do texto de cada aluno, em que se fazem necessárias a indicação da 

forma correta e a quantidade de acertos e erros relacionados a essas. 
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ANEXO I – Página Principal do Blog 
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ANEXO II – Transcrição dos Diálogos Colaborativos no chat-room 

 

1. Diálogo colaborativo entre Mrs. Smith (Intermediário) e Bionda (Intermediário): 

Convite realizado. Aguarde a resposta de Mrs. Smith. (Pronto podemos conversar.) 

(10:53:12) Bionda: Henry apreciated Basil's painting not the Basil's paiting. Dorian was impressionated with the 

picture and say how much it is real  

(10:55:40) Mrs. Smith: I think it's impressed 

(10:56:32) Bionda: Ok, I think too. ...but Henry tells to Dorian that it is better than life, because the paiting always 

look like that,. but the real Dorian will not. real Dorian would not.  

(10:57:16) Mr. Smith: For example, "Dorian was impressed with the picture and says how much it is real (...) the 

sentence begins in the past but later the present is used. 

(11:04:03) Mr. Smith: The action happened in the past, so tat's what is needed, not the prsent. 

(11:04:40) Bionda: The action happened in the past so the verb should be in the past (thought).It's incorrect and 

unnecessary to repeat the verb "to be". 

(11:06:01) Mr. Smith: So, we can say that Dorian was impressionated with the picture and said how much it is 

real (...) "the sentence begins with the past! is not necessary to use the corrcet form of future, in thgis case "will".  

(11:06:28) Mr. Smith: So, that would br "the paiting will always look like that, but the real Dorian would not.   

real Dorian. 

(11:07:30) Bionda: In "he nails his soul... "the word "nails" in the middle of the sentence doesn't make sense. It 

can be replaced for "sold"   

(11:10:14) Bionda: In, "And, after that, Dorian started into a pleasure's life forgeting the consequences" the word 

forgeting was writtem in the wrong way and the correct would be (11:14:47) Bionda: "forgetting" 

(11:21:52) Mrs. Smith: In "So Mr. Gray thinks about selling his self soul and then he will be beautiful and young 

forever. "his self soul is not the way to describe it.  

(11:21:56) Mrs. Smith: the correct is "himself" 

(11:21:58) Mrs. Smith And the word 'beautiful' isn't appropriate, it's better to use 'handsome' because it's referring 

to a man and because, besides, 'beuatiful' is not used do often to refer to people. 

(11:23:17) Bionda: I agree with your correction, because I used some verbs in the wrong tense! Beyond that, I 

forgot to use some words like verbs, and I replaced some words. 

 (11:23:35) in the wrong way! =( 

(11:23:59) Mrs. Smith: "The lady complete your thought saying how much is original the eyes and the lips "the 

word 'complete' isn't in the past omg you forgot that! LOL 

(11:24:10) Bionda: So the right would be 'completed' 

(11:24:21) Mrs. Smith: don't forget it in the next time, ok? 

(11:24:23)Mrs. Smith: haha  

(11:25:19) Bionda: hahahaha yes, my darling, I won't forget in the next time =)) 

(11:25:45) Mrs. Smith: and in "how much original the eyes and the lips "the verb to be is in the present form and 

it should be in the past 

(11:26:29) Bionda: so, the correct form is 'was' 

(11:26:41) Mrs. Smith: great! anyway forgetting or not ,I'll remember you! lol=) 

(11:27:15) Bionda: thanks!=)) I replaced in the wrong way many verbs! 

(11:28:36) Mrs. Smith:  I agree with you, cuz I used so many verbs in the wrong form too. 

(11:28:40) Mrs. Smith: that's bad 

(11:29:04) Bionda: =( 

(11:29:21) Mrs. Smith: next time, I'll pay more attention" 

(11:29:39) Bionda: Yes! I will to! 

(11:29:42) Bionda: *too 

(11:30:40) Mrs. Smith: And I used the word 'nails', you're right, make no sense!!!!!!! what was I thnking? 

(11:30:53) Mrs. Smith: LOL  hahahaha I agree with you in it too. The correct word is 'sold' not nails! 

(11:32:22) Mrs. Smith: and I wrote  "forgetting' absolutely wrong it is "forgetting you are right again. 

(11:33:04) Bionda: =)) 

(11:33:43) Bionda: It was so good to talk to you! 

(11:34:01) Bionda: Kisses bye! 

(11:34: 01) Mrs. Smith: Yes, it really was! 

(11:34:10) Mrs. Smith: hope we talk soon again! 

(11:34:11) Mrs. Smith: xoxo 

(11:34:20) Bionda: thanks for the advices! 

(11:34:20) Bionda: =)) 

(11:34:30) Mrs. Smith: you're welcome and thanks too :) 
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(11:34:43) Mrs. Smith: See you, xx 

(11:34:56) Bionda: yes, we talk soon again 

 

2. Diálogo colaborativo entre Ms. Gabriela (Intermediário-alto) e Deusa (Pré-Intermediário): (análise do diálogo 

colaborativo descartado) 

Convite realizado. Aguarde a resposta de Deusa. 

Pronto podemos conversar.  

(11:05:00) Ms. Gabriela: I my opinion you should have used a point after "painting". 

(11:11:34) Ms. Gabriela: in ".;.. the desire to be young... "I think the right sentence is: "... the desire of being 

young..." 

(11:14:00) Deusa: very good, I see. 

(11:14:10) Ms. Gabriela: Then should be: "... and he made a pact with the demon instead of"... and that he makes 

a pact with the devil..." 

(11:14:25) Deusa: That's it! 

(11:17:09) Deusa: it's 

(11:21:02) Deusa: I don't found any errors in my text. 

Deusa sai da sala  

(11:31:18) Ms. Gabriela: ok, but I found some. Don't you agree with the things that IO told you about your text? 

(11:32:14) Deusa: reviewed and fully agree. sorry. 

(11:33:12) Ms. Gabriela: What do you think about the errors in my text? 

(11:34:08) Deusa: grammatical error 

(11:34:42) Ms. Gabriela: Yes, most of them I didn't pay attention 

(11:35:15) Ms. Gabriela: that is why I did a mistake. 

(11:35:42) Deusa: me too 

(11:36:23) Ms. Gabriela: ok, now I have to go. We can talk more about it later. 

(11:36:39) Deusa: ok, bye bye 

(11:36:41) Ms. Gabriela: bye 

(11:36:43) Ms. Gabriela: xxxx 

  

3. Diálogo colaborativo entre Dixon (Intermediário) e Lennon (Iniciante): 

Convite realizado. Aguarde a resposta de Deusa. ( Pronto podemos converser).  

(11:01:50) Dixon: I made a mistake in the first line of the text  when I wrote "test". Just a grammar mistake. 

(11:03:18) lennon: yes. And you wrote "paiting", 

(11:04:12) Dixon yeah. the correct is painting another grammar mistake.  

(11:07:33) Dixon: it's wrong in this part here: "said it's the best thing", it's wrong because it should be in the past, 

like this: "they were talking" and "he would". 

(11:12:46) lennon: yeah, yeah. And here: "they're talking about "and "he should", it should be in the past, like this: 

"they were talking" and "he would". 

(11:14:06) Dixon: yes. And here also in this part. "Then Hanry said "the correct is "thought", because it is in the 

past. 

(11:15:58) lennon: the whole text contains verbal time mistakes... 

(11:19:21) Dixon: Yeah. Here: "won't liked" the correct is "didn't like" 9in the past - did) and then: "ask", should 

be asked (becouse it's a verbal tense in the past). 

(11:21:12) Dixon: hey, here: if he would really do that and Dorian answered that he would. Then they started 

talking about the painting again and Dorian talked about Kelso. 

(11:21:30) Dixon: his uncle, telling everybody that he didn't care to look at him. His uncle blamed him for his 

mother, for her death. And at last they just agree the painting is 

(11:21:42) Dixon: fine 

(11:24:04) lennon: this is the final part of the text, already corrected! It's good now!! 

(11:24:24) Dixon: yes! 

(11:25:06) lennon: this is my text: Dorian, Basil and Henry are talking about the painting of dorian. When dorian 

said that he will nail his soul to the devil. henry ask if he will. 

(11:25:32) lennon: nail his soul to the devil. henry asks if he will and he says yes. then they just talk about the 

painting again and dorian talks about his uncle. 

(11:25:47) lennon: in the end of the day the conclusion that the paiting is fine and good 

(11:26:42) lennon: what do you think: 

(11:28:10) Dixon: here "are talking" is "were" becouse it's in the past. And here in the word paiting, the correct is 

painting. A grammatical mistake. 
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(11:30:02) Dixon: and just here too.  

(11:31:43) lennon: yes. And the correct text is: Dorian, Basil and Henry were talking the paiting of Dorian. 

(11:31:43) lennon: When Dorian said that he will nail his soul to the Devil. Henry ask if he will and he said yes. 

(11:32:17) lennon: Then they just talk about the painting again and dorian talk about his uncle. 

(11:32:29) lennon: In the end they has the conclusion that the painting are good and fine. 

(11:32:37) Dixon: yes, it's perfect now.    

  

4. Diálogo colaborativo entre Jen (Intermediário-alto) e Mary (Básico): 

Convite realizado. Aguarde a resposta de Mary. (Pronto podemos conversar.) 

(11:24:05) Jen: Hello Mary. What do you think of text?  

(11:24:27) Mary: I think that you fault some words and make a wrong punctuation. 

(11:24:40) Mary: I think that at the first line, you used "the" and you couldn't use this, because it isn't necessary 

to refer to Dorian's painting too. 

(11:25:51) Jen: Ok, thanks! I found other mistakes too. For example when I used the word "beautiful" 

(11:27:10) Jen: I couldn't use this because it is a female adjective! I redid my text. Look: The scene shows when 

Basil finished Dorian's painting and Henry told Basil that it was the best thing that he had done. 

(11:28:00) Jen: So, Henry asked Dorian if he would sell his soul to the Devil. Dorian said that he would, because 

he wished to be handsome and young forever. He didn't know that his soul could "stay" ion the picture. 

(11:29:12) Jen: I think my text is correct now.  

(11:31:40) Mary: Whoa! I had not realized these errors, but with all your writing is great. 

(11:31:47) Jen: Thanks! (: I  

(11:32:12) Jen: Now your txte!  

(11:32: 17) Jen: text* 

(11:32:23) Jen: I think that your text has some errors. 

(11:34:46) Jen: For example. at the second line you used the verb "receive" without "s" in the end., but you had 

to do this., because it's in the present. 

((11:35:37) you use "in time", but you should have used the word "when" 

(11:36:47) Mary: I found other errors that you haven't seen. 

(11: 36:53) Mary: and I redid it. 

(11:37:01) Mary: This is my correct text: The movie trailer in "The Portrait of Dorian Gray" is about the moment 

when Dorian Gray receives a portrait painted by Basil, an important painter who wants to offer it to him as a gift. 

But when Henry asks Dorian if he would have the courage 

(11:37:40) Mary: of selling his soul in return for eternal youth, unfortunately he answers that he would. 

(11:37:49) Jen: Ok! That is great! 

(11:37:54) Jen: Ok*!.  

 

5. Diálogo colaborativo entre Lizzy Wright (Intermediário) e Cookie (Pré-Intermediário): 

Convite realizado. Aguarde a resposta de Cookie. 

Pronto podemos conversar.  

(10:56:40) Lizzy Wright: Hey! 

(10:56:47) Cookie: Hey 

(10:58:14) Lizzy Wright: I think that in my text I forgot to out an "it" (subject) before "is". I get wrong in the 

second line putting stay instead of keep, because keep means continuate. 

(10:58:31) Lizzy Wright: There's no sentence without subject. In the third line I forgot the "-ing" on the verb nail. 

In the fourth line I used beautiful (for woman) instead of handsome (for man). In the fifth line I changer "really 

would do this" with "would really do this" I changed the word order. In the last line I used his instead of a (one). 

In  

(11:01:20) Cookie: I agree. You can't start a sentence without a subject. I can't see more things wrong. 

(11:01:25) Cookie: Perfect! 

(11:01:26) Lizzy Wright: your text now 

(11:02:41) Cookie: In my text I changed some words, for example: "to" in place of "for", "due" instead of "pact" 

and "afraid" instead of "fear". I equivocated in some words for example. 

(11:03:02) Cookie: Ladies looks (look) and "... but for this" (his). I changed the past tense for the present. I forgot 

to put the word "it" after the word "accepts". 

(11:03:10) Cookie: And I cofused the articles too. 

(11:03:26) Cookie: confused* 

(11:03:35) Lizzy Wright: You forgot a lot of subjects too!!! 

(11:03:43) Cookie: yes, of course. 
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(11:04:16) Lizzy Wright: you should use "fear" because it is an intense feeling that won't have no consequence I 

think. 

(11:04:41) Cookie: I agree ;) 

(11:04:49) Lizzy Wright: Thanks for your help 

(11:05:04) Lizzy Wright: Kisses! 

(11:05:04) Cookie: you're welcome! 

(11:05:41)  Cookie: kisses* 

 

6. Diálogo colaborativo entre Mrs. Everdeen (Intermediário) e Mr. Terio (Pré-Intermediário): 

Convite realizado. Aguarde a resposta de Mr.Terioo. 

Pronto podemos conversar.  

(11:00:30) Mrs. Everdeen: What can you tell about my text? 

(11:02:34) Mr.Terioo: Mrs. Everdeen, your text is perfect, no mistakes.  

(11:02:36) Mrs. Everdeen: There are some. Just lack of attention, but there are mistakes. I didn't use the correct 

tenses. I started with "finished" and the correct would be "were talking". I used the preposition 'to' after the verb 

"to give" and there's no preposition after this verb.  I mistyped "suggestion" it's double g and I should have written 

"being" after the preposition about. In the end I also used a wrong preposition: "for the Devil".  

(11:02:35) Mr. Terioo: What do you think of my text? 

(11:04:30) Mr. Terioo. You made some mistakes in your correction. 

(11:05:38) Mr. Terioo: Oh, really? What? 

(11:06:34) Mrs. Everdeen: You put the before dorian's picture. No 'the' before possessive and it's Drian. You 

wrote  "Henry makes a sugeestion to Dorian" and it's "Henry made Dorian a suggestion". You put "he be could" 

and it's wrong because the correct form is "could be young" 

(11:07:44) Mr. Tério: Oh really, thank you Mrs. Everdeen. Something else? 

(11:08:19) Mrs. Everdeen: Yes, some verbs are in the past.The rest is perfect! 

(11:09:25) Mr. Tério: Thank you, kisses. 

(11:09:39) Mrs. Everdeen: You're welcome kisses. 

 

7. Diálogo colaborativo entre Punja (Pré-Intermediário) e Stefan (Básico): 

Convite realizado. Aguarde a resposta de Stefan. 

Pronto podemos conversar 

(11:12:19) Stefan: Hi Punjaa 

(11:12:48) Punja: Hi 

(11:12:48) Stefan: Let's talk about my text, right? 

(11:12:53) Punja: ok, then let's talk about mine 

(11:13:12) Stefan: hey talk about like a dorian's picture was perfect and if he accept become young forever in 

return his soul after this scene a group of people congratulate the 

(11:13:27) Stefan: picture 

(11:16:38) Stefan: They asked about how Dorian's picture, that it was perfect and if he accepted to be young 

forever in return of his soul. After this scene a group of people con 

(11:16:51) Stefan: congratulate him for his picture 

(11:17:32) Punja: what do you think is wrong? 

(11:18:45) Stefan: nothing 

(11:18:53) Punja: ok 

(11:21:28) Punja: Thank you. Bye. 

(11:21:34) Stefan: bye. 

Stefan sai da sala  
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ANEXO III -  Common European Framework / Cambridge ESOL Exams 

 

Níveis Common European Framework 

Council of Europe level: 

Cambridge ESOL Exams 

Iniciante 

(0-21 acertos) 

- Cambridge 

YLE (Young learners English) 

Starters 

Basico 

Level 1 

(21-40 acertos) 

A1 Basic Speaker 

Breaking Through or Beginner 

Cambridge English: Movers 

YLE (Young learners English) 

Movers 

Pre-

Intermediate 

Level 2 

(41-60 acertos) 

A2 Basic Speaker 

Way Stage or elementar 

Key: KET (Key English Test) 

Intermediário 

Level 3 

(61-80 acertos) 

B1 Independent Speaker 

Thresold or Intermediate 

Preliminary: PET (Preliminary 

English Test) 

Intermediário 

Alto 

Level 4 

(81-100 acertos) 

B2 Independent Speaker 

Vantage or Upper intermediate 

First: FCE (First Certificate in 

English) 

Avançado 

Level 5 

(101+ acertos) 

C1  Proficient Speaker 

Advanced 

Advanced: CAE (Cambridge 

Advanced Examination) 
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ANEXO IV – Descrição dos Níveis de Referência 

 

 

 

 

 

 


