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RESUMO 

 

Este estudo de caso tem por objetivo investigar de que forma as revisões que os alunos do 
ensino fundamental efetuam em seus textos escritos ao se engajarem em atividades 
colaborativas podem influenciar a revisão individual do texto na língua estrangeira inglês. 
Nosso objetivo foi compreender as estratégias de revisão utilizadas pelos aprendizes durante o 
processo colaborativo, analisar as modificações textuais após as interações com os pares 
observando os fatores afetivos, bem como observar as percepções dos alunos sobre as 
atividades de revisão colaborativa e revisão individual. Seis alunos do nono ano do ensino 
fundamental de uma escola da rede pública estadual participaram deste estudo de caso de 
agosto a dezembro de 2012. Para a coleta de dados, utilizamos os princípios da pesquisa 
qualitativa e, em alguns momentos, recursos quantitativos. Para melhor compreensão do 
processo de aprendizagem, interação e colaboração, este estudo fundamenta-se na teoria 
sociocultural, nas teorias sobre a aprendizagem colaborativa e nos fatores afetivos na 
correção. Os resultados demonstram que a revisão colaborativa promove não somente a 
melhoria na produção textual do aluno mediante o ambiente positivo no qual é possível 
aprender e ensinar o outro, mas também promove o desenvolvimento gradativo da percepção 
de possibilidade da autocorreção. As revisões individuais e colaborativas propiciaram uma 
crescente melhora no nível de preocupação com itens lexicais, de gramática, de organização 
textual e de conteúdo semântico. Ademais, os alunos mudaram a sua percepção sobre a língua 
inglesa e a proposta de reescrita, compreendendo a necessidade de revisão e a importância da 
colaboração no processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Escrita. Revisão. Colaboração. Interação. Teoria Sociocultural.  
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ABSTRACT 

 

This study aims at investigating how the ways the students from the Ensino Fundamental 
review their text productions, when engaged in collaborative tasks, can influence the 
individual text revision in the English language. Our goal was to understand the revision 
strategies used by the learners during the collaborative task, analyze the text changes after the 
peer interactions considering affective factors, as well as examine the students’ perceptions 
about the collaborative and individual revision activities. Six students from the ninth year of 
the Ensino Fundamental of a public state school participated in this study case from August to 
December 2012. In order to collect the data, we made use of qualitative research principles 
and, at some moments, quantitative resources. For a better understanding of the learning, 
interaction and collaboration process, this study is based on the sociocultural theory, on 
theories about collaborative learning and on the affective factors in correction. The results 
show that the collaborative revision does not only promote a student’s text production 
improvement, through the positive atmosphere in which it is possible to learn from and teach 
his/her peer, but also the gradual development of the perception of the possibility of self-
correction. The individual and collaborative reviews fostered a growing improvement in the 
level of preoccupation with lexical items, in terms of grammar, text organization and semantic 
content. Furthermore, these students have changed their awareness about the English language 
and the rewriting approach by understanding the necessity of revising and the importance of 
collaboration in the learning process. 
 
Key-words: Writing. Revision. Collaboration. Interaction. Sociocultural Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ESBOÇO DA PESQUISA 

 

O ato da escrita tem desempenhado um papel importante na vida do homem. A prova 

disso é que a palavra escrita transcende o tempo e o espaço, tornando, assim, o ensino e a 

aprendizagem da escrita uma experiência relevante. Por meio da escrita, trocamos ideias, 

expomos nossos sentimentos, persuadimos e convencemos as pessoas ao nosso redor. O 

pensamento registrado de forma escrita alcança um público maior e pode garantir a 

manutenção de uma língua. Prova disso são os registros que vêm sendo feitos das línguas 

indígenas e de suas culturas, antes passadas oralmente de geração a geração, com o objetivo 

de documentá-las e difundi-las, inclusive aos próprios descendentes. 

O processo de escrita não é simples. Pelo contrário, bastante complexo. É um 

processo composto por diversas fases e modificações até se chegar a um momento em que o 

texto pode ser considerado adequado, uma vez que dificilmente estamos satisfeitos com o 

resultado e sempre achamos que o texto pode ser melhorado.  

É nesse sentido que, desde o início de minha atuação como professora de língua 

inglesa,1tenho refletido sobre a importância da revisão no processo de escrita na vida dos 

meus alunos, e estudar seu papel no processo ensino-aprendizagem é, certamente, resultado 

dessas reflexões.  

Através da minha experiência na rede pública em ministrar a disciplina de língua 

inglesa em duas aulas semanais e com um currículo permeado de conteúdos gramaticais, 

tendo aprendizes, em sua maioria, desmotivados em ingressar nesse processo de 

                                                           
1 Doravante, o termo “língua inglesa” será referido como LI. 
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aprendizagem, me senti instigada a trabalhar com uma habilidade que me permitisse tirar-

lhes do conforto e chamar-lhes a atenção para a língua. Assim, a escrita foi a habilidade que 

mais se adequava ao meu contexto, considerando a grande quantidade de alunos em sala, as 

duas aulas semanais e o conteúdo a ser desenvolvido no curto espaço de tempo. 

Com o intuito de chamar-lhes a atenção aos conteúdos já trabalhados em sala e 

desafiá-los a expressarem-se em outra língua, abordo o processo de escrita, objetivando 

aumentar a consciência do aluno sobre as estratégias que poderiam ser utilizadas para 

desenvolver essa habilidade. Para atingir esse objetivo, me propus a trabalhar com o 

processo de revisão individual e colaborativo, diminuindo, então, a ligação da correção ao 

professor, colocando o aluno no centro desse processo como participante ativo. O aprendiz, 

ao ser conduzido ao processo de ação-reflexão, assume responsabilidades e reconhece a si 

próprio como responsável pelo processo de aprendizagem. Segundo Villas Boas (2000, p. 

134),  

[o] trabalho pedagógico resulta da interação do professor com seus alunos, em sala 
de aula convencional ou em outros espaços. [...] O uso dessa expressão requer o 
entendimento de que o trabalho pedagógico pertence ao professor e aos alunos, 
não cabendo ao primeiro referir-se à “minha aula”, à “minha disciplina”, à “minha 
prova”, etc., excluindo a co-responsabilidade dos alunos: trabalho pedagógico é 
aquele realizado em parceria. 

Esse ‘trabalho pedagógico’ resulta da relação entre professor e aluno, na qual o 

professor compartilha a responsabilidade do ensino e da aprendizagem com seu aluno, 

levando-o a se perceber como agente desse processo. 

Ao relembrar meus anos de prática pedagógica e, com base nos estudos realizados 

por Leffa (1996) e por Figueiredo (2001), percebo que a correção feita pelo professor 

muitas vezes se encerra ao escrever comentários na produção escrita do aprendiz. Com isso, 

observo que eles, muitas vezes, não se sentem parte do processo de aprendizagem. Assim, 

os alunos consideram a nota como “dada” pelo professor e não construída em parceria 

através desse processo de aprendizagem. O texto, por sua vez, é visto como um produto ou 

como um “dom”, e não como um processo que é composto de vários estágios, dos quais faz 

parte a revisão. 2 

Em contrapartida, quando o aluno realiza uma revisão colaborativa, ele tem a 

possibilidade de ser responsável em ajudar seu colega a construir o texto. Dessa forma, ele 

passa a ter um papel de leitor e, assim, junto com seu colega, poder refletir sobre o que 

                                                           
2 As concepções de escrita como produto e escrita como processo serão tratadas mais detalhadamente no capítulo 
teórico. 
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escreveram e tentar sugerir melhorias ao texto do colega (FIGUEIREDO, 2001, 2004, 2005, 

2006; LEFFA, 1988; ROLLINSON, 2005; VICTORI, 1999).  

 
Justificativa 
 

Com base na literatura sobre correção de erros e aprendizagem colaborativa em 

língua estrangeira3 e em segunda língua,4 observamos que a maioria dos estudos enfoca, 

principalmente, a revisão em salas de aula de nível superior ou em salas de aula de escolas 

de idiomas (CARVALHO, 2006; FIGUEIREDO, 2001, 2004, 2005, 2006; 

FRIEDLANDER, 1996; LEFFA, 1996; LIMA, 1996, 2009; REEVE; 1999; ROLLINSON, 

2005). Além disso, poucas pesquisas contrastam a correção colaborativa à correção 

individual, avaliando uma possível influência de uma na outra com a proposta de observar a 

perspectiva da autonomia (veja, por exemplo, FIGUEIREDO, 2005; RODRIGURES, 2006; 

ROLLINSON, 2005). 

Dessa forma, acreditamos ser produtiva a investigação da revisão na habilidade de 

escrita em LE fundamentada na teoria sociointeracionista com a intenção de analisar uma 

turma do Ensino Fundamental da rede pública. Através da minha atuação como monitora de 

inglês e, posteriormente, como professora, tenho observado que muitos aprendizes 

apresentam uma grande dificuldade em redigir em uma LE.  Essa dificuldade tem sido 

constatada mesmo quando as atividades são consideradas de um nível mais elementar para 

aqueles cuja habilidade oral era mais desenvolvida. 

Assim, vejo a necessidade de desenvolver, junto ao aluno, atividades que propiciem 

a oportunidade da escrita em uma LE e que enfatizem a importância da revisão e correção 

dos erros mediante o auxílio de colegas e individualmente, contribuindo para a 

aprendizagem de línguas e para a ação-reflexão nesse processo de aprendizagem.  

Nesse sentido, pretendo observar se a aprendizagem na escrita em LE mediante a 

revisão colaborativa pode auxiliar significativamente a aprendizagem de língua, 

contribuindo para o desenvolvimento de indivíduos mais autônomos. Além disso, a 

habilidade escrita na língua estrangeira não é muito difundida na escola regular, e 

desenvolvê-la aliada à revisão colaborativa, de modo que o aprendiz se veja como parte do 

processo de aprendizagem, contribuirá para o desenvolvimento da autonomia.  

 

 
                                                           
3 Doravante, o termo “língua estrangeira” será referido como LE. 
4 Doravante, o termo “segunda língua” será referido como L2. 
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A pesquisa 

 

O foco desta pesquisa é a análise do processo de revisão de textos em língua 

estrangeira (LE/L2) realizado por 6 alunos do nono ano do Ensino Fundamental de Goiânia – 

GO, mediante três etapas: a correção individual, a correção colaborativa e uma segunda 

correção individual.5 Pretendemos, assim, verificar quais modificações foram realizadas 

durante as três etapas de revisão e compará-las.  

Tendo como suporte a teoria sociocultural de Vygotsky e de seus colaboradores, o 

principal objetivo deste trabalho é verificar como a interação, durante atividades de 

colaboração em pares, pode influenciar a segunda revisão individual do texto em LE/L2, 

contribuindo para uma aprendizagem mais eficaz, levando o aprendiz a ser mais autônomo no 

processo de aprendizagem. Nesta pesquisa, analisamos as estratégias mediadoras utilizadas no 

momento de correção e as modificações realizadas ao longo das revisões. Segue-se um 

esquema que demonstra as etapas da pesquisa para auxiliar a compreensão: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Etapas de revisão do texto ocorridas neste estudo 

 

Os objetivos específicos deste estudo são: 

 

• descrever as revisões que ocorreram em maior intensidade durante o processo 

individual e o processo colaborativo;  

• analisar as modificações textuais realizadas após a interação com os pares 

observando os fatores afetivos; 

• analisar as percepções dos alunos sobre as atividades de revisão colaborativa e a 

revisão individual. 

 

                                                           
5 Os termos teóricos aqui mencionados serão explicados adiante no Capítulo 1. 

Escrita do 
texto na 

LE 

Revisão 
individual/     

reescrita do 
texto 

Revisão 
colaborativa/

reescrita do 
texto 

2ª Revisão 
individual/

reescrita do 
texto 
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Para atingir os objetivos apresentados anteriormente, o presente estudo pretende 

responder às seguintes perguntas: 

 

• Quais as revisões que ocorreram como maior frequência durante a correção 

individual e a correção colaborativa? 

• Em que medida a revisão colaborativa influenciou o aluno no momento da 

segunda revisão individual se comparada à primeira revisão individual? 

• Quais as percepções dos alunos acerca das revisões individuais e colaborativa? 

 

Esta pesquisa foi realizada com o intuito de investigar o processo de revisão individual 

e colaborativa de 6 alunos, pouco experientes com a língua inglesa, do nono ano do Ensino 

Fundamental da rede pública estadual. A pesquisa foi realizada durante o segundo semestre de 

2012, caracterizando-se, portanto, como um estudo de caso (LÜDKE; ANDRÉ; 1986).De 

acordo com Telles (2002), o estudo de caso mostra-se adequado quando pretende-se estudar 

um caso específico, com certos contornos, mas que pode ter certas semelhanças com outros 

casos ou situações. Com o intuito de evitar divergências entre discurso e prática e possibilitar 

a triangulação dos dados (FONSECA, 1999), esta pesquisa contou com diversos tipos de 

instrumentos de coleta de dados, tais como questionários e entrevistas sobre o processo de 

revisão, diários para registros pessoais, textos escritos pelos alunos (primeiras e versões 

subsequentes) e as interações ocorridas durantes as revisões colaborativas. 

 

Organização deste trabalho 

 

 A preocupação que se teve com o assunto discutido nesta dissertação determinou a 

organização das partes desta dissertação. O Capítulo 1 contém o referencial teórico. 

Primeiramente, apresentamos estudos e publicações sobre métodos e abordagens do ensino de 

línguas e sua relação com a escrita, a escrita vista como produto, a escrita vista como 

processo, as modalidades de revisões e os fatores afetivos presentes no processo de 

aprendizagem. Finalizamos este capítulo evidenciando a importância da colaboração e da 

interação no desenvolvimento da autonomia do aprendiz.   

 No Capítulo 2, expomos a orientação metodológica adotada para a realização desta 

pesquisa. Primeiramente, explicitamos os fundamentos do estudo de caso. Em seguida, 

apresentamos o contexto em que este estudo se realizou e seus participantes. Por fim, 
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descrevemos os instrumentos utilizados para a coleta e a geração de dados e a forma como 

foram analisados, ou seja, os critérios e procedimentos empregados na análise de dados. 

No Capítulo 3, apresentamos a análise e a discussão dos dados obtidas ao longo das 

revisões individuais e colaborativas, observando os textos e as interações entre os pares e suas 

considerações à respeito das atividades desenvolvidas ao longo deste estudo.  

 Na seção intitulada “Considerações finais”, retomamos as perguntas de pesquisa e 

trazemos as conclusões e reflexões feitas a partir da análise dos dados. Apresentamos, 

também, algumas implicações dos resultados deste estudo para o ensino de língua inglesa e 

sugestões de futuras pesquisas, além de mencionarmos as limitações deste estudo. 

 Este trabalho inclui, ainda, Referências, Anexos e Apêndices. 

Antes de passarmos ao capítulo que trata do referencial teórico, faz-se necessário 

ressaltar que a maior parte da bibliografia por nós consultada encontra-se em inglês no 

original. Para que a leitura se tornasse mais fluida, optamos por traduzir todas as citações, 

colocando a versão original em rodapé. 

 



CAPÍTULO 1 

 

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Porque as escolas são importantes contextos 

socioculturais, elas, e mais particularmente suas salas 

de aula, são considerados locais fundamentais de 

aprendizagem. Porque a maioria das oportunidades de 

aprendizagem são obtidas por meio da interação face-

a-face, o seu papel é considerado especialmente 

propício para a criação de ambientes eficazes de 

aprendizagem e, finalmente, para o desenvolvimento 

dos alunos individualmente. Pois é no discurso criado 

na interação nessas salas de aula que professores e 

alunos juntos desenvolvem determinado entendimento 

do que constitui a linguagem e a aprendizagem de 

línguas.6 
 

(HALL, 2001, p. 23) 
 
 

 

 

Este capítulo tem por objetivo servir como sustentáculo teórico desta pesquisa e consta 

de quatro partes. Na primeira parte, descrevemos um panorama histórico dos métodos e 

abordagens do ensino de línguas e como esses diferentes métodos e abordagens concebiam a 

escrita. Na segunda, apresentamos alguns estudos que tratam a escrita como um processo. Na 

terceira, discutimos as modalidades de revisão e os fatores afetivos que atuam durante o 

processo de aprendizagem de uma LE. Posteriormente, na quarta e última parte do capítulo

                                                           
6 Nossa tradução de “Because schools are important sociocultural contexts, they, and more particularly their 
classrooms, are considered fundamental sites of learning. Because most learning opportunities are accomplished 
through face-to-face interaction, its role is considered especially consequential to the creation of effectual 
learning environments and ultimately to the shaping of individual learners’ development. For it is in the 
discourse created in the interaction of these classrooms that teachers and students together develop particular 
understanding of what constitutes language and language learning”. 
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teórico, evidenciamos a relevância da colaboração e da interação7 para a construção da 

autonomia no processo de aprendizagem de línguas. 

 

1.1 A escrita como produto 
 

Ao longo do tempo, o ensino e a prática da escrita têm refletido as concepções gerais 

do ensino de línguas estrangeiras. Para tanto, a compreensão do histórico do ensino de 

línguas propicia uma compreensão de como a produção escrita em uma L2 tem sido 

concebida nas diferentes épocas até então. Sendo assim, neste item traçamos um histórico 

do ensino de línguas com a intenção de situar o ensino da escrita nos principais momentos, 

bem como de verificar o papel do aprendiz em cada um desses momentos, obedecendo ao 

objetivo da pesquisa. Desse modo, procuramos verificar de que forma ocorria a interação e 

que importância era creditada a ela para a aprendizagem.  

De acordo com Zamel (1987), até a década de 80 havia uma dedicação à escrita e à 

sua prática em sala de aula, cujo enfoque era: a história, a pesquisa, o ensaio e em como 

esse produto deveria ser; o estilo, o uso do vocabulário, a gramática, e as considerações 

referentes à mecânica da língua.8Preocupavam-se somente em observar se o produto era 

legível, gramaticalmente correto e se seguia as convenções da língua padrão.  

A escrita, concebida como produto, foi influenciada por diversas abordagens9, desde 

o método de Gramática e Tradução até o método Audiolingual, bastante motivada pela 

teoria behaviorista. Havia a concepção de que a imitação do modelo, o estudo de regras e a 

memorização de vocabulário era a forma adequada para ensinar a produção escrita em L2. 

 

1.1.1 O Método de Gramática e Tradução 

 

Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVII (BROWN, 1994; FIGUEIREDO, 2005; 

RIVERS, 1975), o latim e o grego eram as línguas mais difundidas e ensinadas nas “escolas 

de gramática” na Europa. Pensava-se que essas línguas possibilitavam o acesso a níveis 

                                                           
7 Compreende-se por interação “a troca colaborativa de pensamentos, sentimentos, ou ideias entre duas ou mais 
pessoas, resultando em um efeito recíproco” entre os aprendizes (BROWN, 1994, p. 159). Na sala de LE, a 
interação “pressupõe participação, envolvimento pessoal e tomada de iniciativas” (VAN LIER, 1988, p. 91). De 
acordo com Rivers (1996, citado por FIGUEIREDO, 2005), a interação pode ocorrer entre professor e aprendiz, 
entre aprendiz e aprendiz, leitor e texto, falantes nativos e não nativos etc. 
8Mecânica, em relação à escrita, refere-se a “ortografia, uso de apóstrofo, hífens, letras maiúsculas, abreviações e 
números” (RICHARDS et al., 1992, citados por FIGUEIREDO, 2005). 
9 Embora frequentemente sejam feitas distinções entre ‘método’ e ‘abordagem’ (cf. LEFFA, 1988), neste 
trabalho a solução proposta é adotar a terminologia mais utilizada para cada um dos momentos do ensino de 
línguas e, se necessário, fazer a ressalva para cada caso a fim de preservar os objetivos a que me propus. 
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intelectuais mais avançados. Por meio de textos, os aprendizes deveriam memorizar as 

regras gramaticais, as declinações e as conjugações e, assim, a tradução e a prática de 

sentenças eram estudadas. O objetivo dessa metodologia clássica era de que, através da 

compreensão da gramática e da sua função, da interpretação de texto pelo uso do dicionário, 

os aprendizes pudessem ler os textos clássicos na língua dos próprios autores, conferindo 

maior status à escrita em detrimento da oralidade. 

Essa metodologia clássica fundamentou, posteriormente, no século XIX, o método 

de Gramática e Tradução (RIVERS, 1975). Porém, dos textos, o foco se modificou para as 

sentenças, pois elas serviriam de modelo para a aprendizagem. Para tanto, as sentenças eram 

criteriosamente analisadas e estudadas, uma vez que, na escrita, há uma maior observância 

das regras e da forma. Os alunos deveriam, então, traduzir da língua-alvo para a língua 

materna e vice-versa, mostrando o seu sucesso como aprendiz de língua mediante essa 

prática. Aprendiam, portanto, a segunda língua através da primeira (LEFFA, 1988). O 

objetivo aqui era a memorização das regras, a resolução de exercícios sem alguma 

expressão de criatividade, apesar do uso da escrita. Nesse contexto, a interação entre 

colegas e entre professores e alunos era mínima. Logo, a afetividade era bastante reduzida. 

Para tanto, três passos foram considerados essenciais para a aprendizagem de outra língua 

nesse método, lembrando que, por ser dedutivo, ele parte da regra para o exemplo:   

 

a) a memorização prévia de uma lista de palavras; 

b) a compreensão das regras relevantes para formar frases por meio dessas regras; e 

c) exercícios de tradução e versão. 

 

Por meio desse método, acreditava-se que a cultura do aprendiz seria amplamente 

enriquecida através do sucesso na leitura de clássicos em seus respectivos idiomas, 

desenvolvendo também sua inteligência e capacidade de raciocínio.  

Em resposta a esse método, o “Método Direto” surgiu, como vemos no próximo 

subitem. 

 

1.1.2 O Método Direto 

 

A Abordagem Direta, comumente conhecida como “Método Direto”, é quase tão 

antiga quanto o Método de Gramática e Tradução e surgiu em resposta a este. Evidências 

datam o seu uso no século XIX, e como é lembrado por Leffa (1988), o caso do famoso 
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ensaísta francês, Montaigne que, na década de 1530, aprendeu latim pelo método direto, é 

um exemplo utilizado pelos defensores desse método. 

A primeira escola Berlitz, fundada nos Estados Unidos em 1878, é um exemplo do 

sucesso comercial da abordagem. A oficialização do método direto ocorreu na Bélgica em 

1895, na França em 1902 e na Alemanha em 1902, impondo às escolas públicas o seu uso. 

O princípio do Método Direto é que a L2 é aprendida por ela mesma, através de gravuras, 

mímicas, demonstrações e explicações na língua-alvo, procurando não empregar a tradução, 

levando o aprendiz a “pensar” na língua. De acordo com Larsen-Freeman e Long (1991), 

nesse método os aprendizes entre si e o professor interagiam, mas não havia sinais de 

afetividade. A ênfase aqui era na habilidade oral, precedendo a escrita, que acontece 

mediante pequenos diálogos situacionais sobre a vida diária10 e pequenos trechos de leitura. 

A leitura também é trabalhada para que sejam possíveis os exercícios orais – compreensão 

oral, conversação, pronúncia – e exercícios escritos – principalmente respostas e 

questionários. Pela primeira vez no ensino de línguas, acontece a integração das quatro 

habilidades – compreensão oral, produção oral, leitura e escrita. A língua é aprendida 

indutivamente.  

No Brasil, esse método foi incorporado em 1932 no Colégio Pedro II, por intermédio 

de uma “reforma”, desde a escolha do material adequado até as turmas reduzidas, com cerca 

de quinze a vinte alunos, que passaram por uma criteriosa seleção. O Método Direto teve 

obstáculos para a sua expansão, seja pelas dificuldades dos pré-requisitos linguísticos 

exigidos: fluência oral, ou pelo fato de o professor não possuir a resistência física necessária 

para ficar por horas diárias salientando a fala. O professor, após o entusiasmo inicial, viu-se 

revivendo o método de Gramática e Tradução com enfoque na leitura. 

 Por esses motivos, Brown (1994) acredita que o Método Direto era viável em cursos 

privados, uma vez que a implementação em escolas públicas seria prejudicada por exigir 

recursos financeiros, turmas pequenas, atenção individualizada ao aluno e formação 

especial do professor. Logo, até parte do século XX, esses métodos alternaram entre si, 

convivendo e contribuindo, à sua maneira, para o ensino de L2, como vemos a seguir.  

 

1.1.3 O Método Audiolingual 

 

Os americanos, com a necessidade de ter em seu exército de falantes fluentes na 

língua que pudessem se comunicar, reeditaram o Método Direto e passaram a denominá-lo 

                                                           
10 Esses diálogos eram sobre a rotina, como uma ida ao cinema, uma ida ao banco, o fazer compras etc. 
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método Audiolingual (LEFFA, 1988), tendo por base a teoria behaviorista. Dessa forma, foi 

formada uma equipe que contava com nativos e linguistas para que trabalhassem a LE com 

os aprendizes do exército de forma intensiva, devido à urgência. Com o sucesso do método 

Audiolingual no exército, as universidades se interessaram por ele. 

A teoria behaviorista pressupunha que o processo de aquisição de línguas era 

influenciado pela formação de hábitos e pela imitação (SKINNER, 1957). A escrita, então, 

reforçava ou testava regras gramaticais e incentivava a imitação de modelos, contribuindo, 

assim, para o desenvolvimento da proficiência oral. Entretanto, a escrita só seria 

apresentada ao aprendiz depois de as estruturas haverem sido fixadas oralmente. 

O ensino da escrita ocorre em quatro estágios: familiarização, quando o aprendiz 

compreende a gramática e o vocabulário, geralmente mediante algum texto; escrita 

controlada, quando os aprendizes lidam com estruturas padronizadas, geralmente por meios 

de substituição; escrita guiada, por meio do uso de modelos; escrita livre, fase na qual os 

aprendizes trabalham com padrões organizados por eles mesmos para escrever ensaios e 

outros tipos de textos (HYLAND, 2003,11 citado por LIMA, 2009).  Nos anos 60 e 70, a 

combinação de sentenças e palavras permitia que o aprendiz construísse um texto mais 

aceitável. O objetivo dessa forma controlada de ensino era evitar ao máximo o erro. Em 

contrapartida, a oportunidade de criar e expressar-se, arriscando-se, foi inibida na escrita. 

De acordo com Leffa (1988), o Método Audiolingual seguia algumas premissas: 

 

a) Língua é fala, não escrita: isso implicava que leitura e escrita só eram expostas 

quando os padrões da língua oral estivessem bem automatizados, para que o 

aprendiz tivesse uma pronúncia perfeita; 

b) Língua é um conjunto de hábitos: o behaviorismo de Skinner foi o suporte dessa 

abordagem; assim a língua era vista como um hábito condicionado e era 

adquirido através de estímulo e resposta. O erro deveria ser evitado, caso 

contrário o aprendiz seria condicionado ao erro, internalizando-o; 

c) Ensine a língua, não sobre a língua: o aluno aprendia uma língua pela prática, 

não por meio de explicitações ou explicações de regras; 

d) As línguas são diferentes: o planejador de cursos deveria detectar as diferenças 

entre a primeira e a segunda língua e focar as atividades nessas diferenças, 

evitando que os erros fossem cometidos pela interferência da língua materna. 

                                                           
11 HYLAND, K. Second language writing. New York: Cambridge University Press, 2003. 
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Em relação à prática, as mesmas falhas observadas em outros métodos se 

propagavam: ao interagir com nativos fora do ambiente de sala, os aprendizes não 

conseguiam se comunicar. As aulas eram criticadas por serem cansativas e desestimulantes 

através das inúmeras repetições. A insistência na forma, em detrimento do significado, 

levava os alunos a dizer frases cujo significado não era, às vezes, compreendido.  

Assim, mais uma abordagem que reforçava o produto, a forma, o modelo e que 

ignorava a criatividade do aprendiz em expor-se por intermédio de outra língua entrou em 

declínio.  

A escrita, tratada com um produto, recebeu críticas severas. Por esse motivo, 

estudiosos se sentiram instigados a compreender esse fenômeno e, embasados em pesquisas, 

compreender como ela ocorre.  

 

1.2 A escrita como processo  

 

Devido às críticas direcionadas à teoria behaviorista, e devido às limitações da 

metodologia que concebia a escrita como produto, professores e pesquisadores 

interessaram-se por compreender como ocorre o processo de escrita em uma L2 

(FIGUEIREDO, 2005, 2012).Segundo Zamel (1987), professores e pesquisadores 

perceberam que somente o produto pronto pelo aprendiz não considerava o ato de escrever 

em si e dispuseram-se, portanto, a investigar o processo de composição textual. Esse 

interesse propiciou o uso da Abordagem Comunicativa nas salas de aula de línguas, que 

buscava desenvolver a competência comunicativa dos aprendizes. A importância de saber 

como usar a língua para se comunicar adequadamente nos diferentes ambientes pode ser tão 

ou mais importante do que a competência gramatical. 

 

1.2.1 A Abordagem Comunicativa 

 

De acordo com Leffa (1988), nos Estados Unidos, através de Bloomfield (1933) e 

sua linguística estruturalista e de Chomsky (1969) com a sua gramática gerativo-

transformacional, os linguistas se concentravam no código da língua, analisando-a 

ascendentemente até o nível da frase. Já na Europa, por meio de estudos semânticos e 

sociolinguísticos (LEFFA, 1988) com destaque ao estudo do discurso, os linguistas não 

somente analisavam o texto – oral ou escrito – mas também as circunstâncias em que o texto 
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era produzido e interpretado. Assim, considerava-se a língua como um evento 

comunicativo. 

Mediante essa nova percepção da língua, por volta da década de 1960, a Abordagem 

Comunicativa se revelou como uma nova abordagem, dividindo o espaço com o Método 

Audiolingual. A Abordagem Comunicativa analisava a semântica da língua, enfatizando 

aquilo que se faz através dela. Sua grande preocupação é o uso apropriado da língua, 

adequada à situação em que ocorre o ato da fala e o papel desempenhado pelos 

participantes. Os aprendizes devem, então, utilizar a língua adequadamente para serem 

considerados competentes na comunicação. A ênfase nessa abordagem é a fluência e não a 

correta estrutura. Nessa abordagem, os diálogos artificiais, simplesmente elaborados para 

utilizarem certas formas gramaticais, são refutados. O foco dessa abordagem é a 

comunicação. As formas linguísticas são apresentadas quando relevantes para o 

desenvolvimento da competência comunicativa. O desenvolvimento de uma competência 

estratégica – saber de que forma utilizar a língua para se comunicar – pode ser tão ou mais 

importante do que a competência gramatical (LEFFA, 1988).  

O material usado para a aprendizagem da língua deve ser autêntico, e as situações 

imitam as situações cotidianas e reais, incluindo ruídos que interferem no enunciado. As 

quatro habilidades – compreensão oral, produção oral, leitura e escrita – são apresentadas de 

forma integrada, cada qual com seu espaço e sua relevância para aaprendizagem, e o uso da 

língua materna é permitido, principalmente, no início do processo de aprendizagem. 

A Abordagem Comunicativa defende a aprendizagem centrada no aluno, tanto em 

conteúdo quanto em técnicas ministradas em sala. Assim, o professor torna-se orientador 

nesse processo. O aspecto afetivo é relevante nesta abordagem e técnicas em grupo são 

trabalhadas (LARSEN-FREEMAN, 1986; LEFFA, 1988). Brown (1994) salienta a 

prioridade para a comunicação real e a inserção de aspectos relevantes ao aprendiz, além de 

processos como a troca de informações, a negociação de significados e a interação. 

O tratamento da escrita na Abordagem Comunicativa, conforme nos mostra Larsen-

Freeman (1986), é realizado em um nível de discurso. Assim, as noções de coesão e 

coerência são inseridas, e, além disso, há a tentativa de interação entre o escritor e o leitor, 

preocupando-se com o possível leitor daquela produção. Dessa forma, os alunos poderiam 

se expressar e trabalhar o conteúdo de seus textos, valorizando a sua opinião sobre 

determinado tema. 

 No Quadro 1, podemos observar como a escrita era trabalhada à medida que se 

modificavam os métodos e as abordagens de ensino. 
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Quadro 1 – Resumo dos métodos/abordagens com enfoque na escrita 

 
A ESCRITA COMO... MÉTODO/ABORDAGEM A HABILIDADE ESCRITA 

PRODUTO 

Método Gramática e 

Tradução 

Neste método, o vocabulário e a escrita 
eram enfatizados. A escrita era uma das 
primeiras habilidades desenvolvidas 
através de: 
 
1) composições sobre o tema estudado; 
2) questões sobre um tema trabalhado 
em sala ou um item gramatical 
particular; 
3) tradução de passagens literárias; 
4) atividades com lacunas a serem 
preenchidas com itens gramaticais ou 
itens do novo vocabulário visto. 

Método Direto 

A escrita, neste método, está em 
segundo plano. Ela é desenvolvida 
mediante: 
 
1) exercícios de preenchimento de 
lacunas, sem regras gramaticais 
explícitas; 
2) ditados; 
3) escrita de parágrafo. 

Método Audiolingual 

A escrita é a última etapa da seguinte 
ordem: compreensão oral, produção 
oral, compreensão escrita e produção 
escrita. A escrita é desenvolvida por 
meio de: 
 
1) produção de diálogos já trabalhados; 
2) jogos gramaticais. 

PROCESSO Abordagem Comunicativa 

A habilidade escrita é vista como 
igualmente importante, além de ser 
trabalhada de diversas formas, 
destinando-se à comunicação. Ela é 
trabalhada através de: 
 
1) sentenças embaralhadas; 
2) composições; 
3) perguntas sobre um tema ou texto. 

FONTE: Autora desta dissertação. 
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1.2.2 Como ocorre o processo 

 

No ensino de LE, a habilidade da escrita foi muito destacada no Método de Gramática 

e Tradução. Entretanto,  

[...] seu uso restringia-se à tradução, à resolução dos exercícios propostos e não 
permitia a expressão criativa. Assim, sua finalidade era, basicamente, para traduzir 
ou para responder a perguntas sobre um texto analisado. Em outras situações, os 
alunos escreviam resumos ou redações sobre um tópico determinado pelo professor, 
sempre a partir dos textos lidos e traduzidos. (LIMA, 2009, p. 39) 

Observando a escrita como processo, a ênfase recai primeiramente no conteúdo, nas 

ideias, e, posteriormente, na forma. Na Abordagem Comunicativa, a criatividade poderia 

encontrar oportunidade de se manifestar através das ideias, do conteúdo, da sua organização. 

Entretanto, muitas vezes professores trabalham com a escrita somente por meio de exercícios 

de fixação de gramática e como exercício de vocabulário. A ênfase, então, é na língua e não 

no seu uso, na comunicação (ALMEIDA FILHO, 1993), levando, assim, a escrita a ser 

considerada difícil, desinteressante e desmotivante. Dessa forma, as dificuldades em como 

escrever e por onde começar se instalam na mente dos aprendizes quando solicitados a 

produzirem. 

White e Arndt (1991) construíram um modelo referente ao processo de escrita, 

dividindo esse processo em subprocessos não-lineares: 

 

a) Geração de ideias: quando o escritor, através de sua memória ou de outros textos, 

garimpa ideias sobre as quais têm o propósito de escrever; 

b) Estruturação de ideias: organização das ideias geradas e delimitadas, 

estabelecendo uma ordem para elas no texto; 

c) Rascunho: exposição das ideias por meio de palavras no papel, abrangendo 

palavras, sentenças, parágrafos etc.; 

d) Avaliação: o ato de julgar o que foi escrito, observando se as informações e ideias 

estão adequadas ao texto; 

e) Revisão: verificação do conteúdo e forma, observando se o texto atende às 

expectativas iniciais.  

 

Esse processo, como foi afirmado anteriormente, não é linear e suas etapas podem se 

organizar de diversas formas de acordo com a característica específica de cada escritor, sua 
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experiência e suas leituras.  

Grabe e Kaplan (1996) afirmam que a habilidade escrita não é simplesmente 

adquirida, ela necessita ser ensinada, transmitida, quer seja na escola ou em outro ambiente, e 

envolve treino, instrução, prática, experiência e propósito. O professor, ao fornecer o suporte 

em revisar, pode ajudar os aprendizes a desenvolver suas habilidades, já que ela envolve a 

autorregulação, avaliação, diagnóstico e reflexão. Sobre a concepção da escrita como 

processo, Lima (2009, p. 50) ressalta que 

[a] visão processual da escrita procura privilegiar a participação do aluno, suas 
contribuições ao processo de escrita e, por semelhante modo, permite que o 
professor compartilhe o controle da qualidade dos textos produzidos ao agir como 
mediador de experiências significativas para o aprendiz no processo de 
aprendizagem da escrita. Cresce a importância, também, das atividades realizadas na 
sala de aula de escrita, pois é essencial que elas permitam ao aprendiz descobrir e 
desenvolver suas próprias formas de escrever. 

Confirma-se, assim, o papel fundamental do professor como mediador para ajudar o 

aprendiz a perceber a sua forma de escrever, e compreender, também, que isso requer tempo e 

prática, uma vez que a produção escrita é um processo. Assim, os aprendizes de LE, segundo 

Grabe e Kaplan (1996), necessitam de estratégias para planejar metas pertinentes, 

possibilitando o trabalho com estruturas e palavras de L2, o desenvolvimento adequado de 

informações e argumentos, possibilitando a revisão efetiva e a avaliação adequada da escrita. 

Para eles, as  

[h]abilidades de escrita não são naturalmente adquiridas, devem ser culturalmente (e 
não biologicamente) transmitidas de geração em geração, seja em escolas ou em 
outros ambientes. Embora existam muitas diferenças entre os dois meios de 
comunicação em termos de uso lexical e estrutural, a distinção adquirida / aprendida 
merece atenção especial. A conclusão lógica a tirar dessa distinção é que a escrita é 
uma tecnologia, um conjunto de competências que devem ser praticadas e 
aprendidas com a experiência. Definindo a escrita desta forma, ajuda a explicar por 
que a escrita é uma das habilidades mais complexas e que causam grandes 
problemas para os estudantes; as habilidades necessárias não vêm naturalmente, mas 
são obtidas através de um esforço consciente e de muita prática. Também é muito 
provável que, por essa razão, uma porcentagem de alunos poderá, talvez, nunca 
desenvolver a redação mais sofisticada, transformando a informação em novos 
textos (GRABE; KAPLAN,1996, p. 6).12 

                                                           
12 Nossa tradução de: “Writing abilities are not naturally acquired; they must be culturally (rather than 
biologically) transmitted in every generation, whether in schools or in other assisting environments. While there 
are many distinctions between the two media in terms of lexical and structural use, the acquired/learned 
distinction deserves particular attention. The logical conclusion to draw from this distinction is that writing is a 
technology, a set of skills which must be practiced and learned through experience. Defining writing in this way 
helps to explain why writing of the more complex sorts causes great problems for students; the skills required do 
not come naturally, but rather are gained through conscious effort and much practice. It is also very likely, for 
this reason, that numbers of students may never develop the more sophisticated composing skills which 
transform information into new texts.” 
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A escrita começa a ser encarada como um processo de significação que, para 

acontecer, precisa reconhecer a importância da geração, formulação e refinamento das 

ideias. Para isso, é necessário o comprometimento do aluno, a revisão e a interferência por 

parte do professor ao longo do processo, considerando a existência de um leitor. Assim, o 

processo de escrita passa a ser mais organizado, compreendendo estratégias como a pré-

escrita, a revisão e a reescrita, considerando que se leva tempo para escrever e reescrever, 

revisar, bem comoa necessidade de proporcionar ao aprendiz um feedback durante o 

processo, e não somente ao final. Como afirma Zamel (1987, p. 268), 

em vez de investigar o que os alunos escrevem, professores e pesquisadores estão 
começando a estudar o processo de composição própria. Eles agora estão 
trabalhando sob a suposição de que, antes de saber como ensinar a escrita, é 
preciso primeiro entender como se escreve.13 

Para Zamel (1987), os aprendizes, ao compreenderem que a escrita é um processo, 

podem explorar e descobrir seus pensamentos e ideias e elaborar um texto de melhor 

qualidade, destacando que, ao serem envolvidos nos textos que produzem, os aprendizes 

podem escrever mais e com maior fluência e satisfação. 

Friedlanger (1996) considerava, à princípio, que as atividades relacionadas à escrita 

em L2 baseavam-se em estudos específicos de língua materna, pois, como ressalta o autor, 

ao escrever em qualquer língua, o escritor transfere as habilidades e estratégias de escrita 

desenvolvidas na língua materna (sejam elas boas ou deficitárias), para escrever e formular 

hipóteses sobre a escrita em uma L2. Sobre isso, Raimes (1985) esclarece que, referente à 

aprendizagem da escrita em L1 e L2, principalmente os aprendizes menos proficientes ao 

escreverem em L2 necessitam 

mais de tudo: mais tempo, mais oportunidade de falar, ouvir, ler e escrever a fim 
de dispor do vocabulário de que necessitam para tornar o seu conhecimento prévio 
acessível a eles na L2; mais informações e prática na geração, organização e 
revisão de ideias; mais atenção às opções retóricas acessíveis a eles; mais ênfase 
na revisão da forma e do estilo. (RAIMES, 1985, p. 250) 

A compreensão sobre a complexidade da produção escrita culminou em diversos 

estudos a respeito desse processo, de seu desenvolvimento e da sua aprendizagem em LE. 

Raimes (1983) e White e Arndt (1991) acreditam que a produção escrita em LE permite o 

aprimoramento da capacidade cognitiva do aprendiz, alavancando, dessa forma, o seu 

                                                           
13 Nossa tradução de: “Rather than investigating what students write, teachers and researchers are beginning to 
study the composing process itself. They are now working under the assumption that before we know how to 
teach writing, we must first understand how we write”. 
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raciocínio através do contínuo esforço em ser compreendido na comunicação com o leitor. 

Ademais, a proficiência linguística nessa habilidade não é vista como um pré-requisito para 

se dizer fluente, uma vez que mesmo nativos da língua podem apresentar dificuldades nessa 

habilidade.   

Raimes (1983) ainda afirma que um dos fatores que dificultam a escrita é a sua 

exigência pela objetividade e clareza, pois, na escrita, corre-se o risco de ser mal-

compreendido e mal interpretado sem, contudo, ter alguma forma de explicar-se. Caso isso 

ocorresse na oralidade, por intermédio da expressão ou de possíveis perguntas, seria 

possível verificar se houve algum desentendimento em relação à mensagem, podendo ser 

desfeito no mesmo momento, já que a interação é face a face.  

A capacidade de identificar o contexto, a forma, a estrutura adequada da produção 

escrita, sua necessidade, ou seja, o porquê e o para quê escrever são aspectos fundamentais 

no momento de propor aos aprendizes atividades de escrita. Como afirma Bastos (1996), as 

chances de o aprendiz produzir em seu próprio tempo pode contribuir para que ele trabalhe 

com as informações do seu texto, ampliando seu desejo de obter sucesso na sua 

comunicação, elaborando as suas ideias, organizando-as e avaliando a forma, já que, na 

escrita, a produção deve ser clara e objetiva para a comunicação efetiva com o destinatário.   

Segundo Stern (1983), o aluno, principalmente no início de seus estudos de uma 

segunda língua, se encontra limitado para se expressar. É preciso que o aluno seja 

perseverante para ultrapassar esse sentimento de incapacidade. A prática da escrita, pela 

liberdade que ela pode proporcionar ao aprendiz, pode se tornar um bom instrumento para 

que ele tente se superar, se preciso, consultando dicionários, gramáticas, questionando 

colegas mais proficientes ou o professor, elaborando o seu texto em seu próprio tempo, não 

só nos estágios iniciais, mas durante todo o processo de aprendizagem. Lima (2009) ressalta 

que 

[t]odas essas mudanças conferem lugar de destaque às características pessoais dos 
aprendizes, diante da unicidade de cada texto e de cada escritor. Ressalto, assim, a 
importância da escrita calcada nas especificidades do aprendiz, pois tanto existem 
alunos que preferem modelos mais centrados no produto, em práticas de escrita 
mais controlada até chegar à escrita livre, quanto aqueles que preferem não 
planejar, sob o risco de limitar sua capacidade criativa. Em minha própria 
experiência como aprendiz de língua inglesa, recordo-me de sempre planejar 
previamente, com um levantamento de ideias relacionadas ao tema sobre o qual 
escreveria, a seleção e a organização dessas ideias, e só então proceder à escrita. O 
prazer que sentia nos exercícios de escrita controlada e em ligar, por meio de 
conectivos, frases isoladas oferecidas pelo professor fez parte desse processo e 
alicerçou minha escrita. Noto que até hoje minha forma de escrever ainda retoma 
esses procedimentos, pois minha natureza demanda planejamento e a agenda é 
parte de mim. É preciso lembrar que o texto como produto final é a razão pela qual 
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o escritor passa por todo o processo de escrita e que pode ser relevante, para 
determinados aprendizes, mantê-lo como elemento impulsionador da escrita. (p. 
50) 

Kozikoski (2007) acredita que, por meio do feedback em língua materna, o processo 

da escrita pode ser aprimorado, pois mediante ela há a percepção de quanto fomos 

compreendidos ou não, há o aprimoramento de estratégias para atingir a comunicação, e a 

busca de termos apropriados, expressões e estruturas aceitáveis. E esse caminho pode e deve 

ser percorrido na produção escrita de uma LE.   

Grabe e Kaplan (1996) e Ur (1996) compreendem que a necessidade do 

aprimoramento se torna cada vez mais forte quando a comunicação se mostra agradável e 

inserida num contexto onde o objetivo e o leitor se mostram claros ao escritor, buscando:   

 

a)  permitir aos participantes/aprendizes a oportunidade de escrever de acordo com 

suas possibilidades, revisar sua escrita individualmente e com a ajuda de 

colegas, refletindo sobre ela e, posteriormente, reescrevendo-a;  

b) situar ao aprendiz o contexto, o porquê e o para quê da atividade, mostrando que 

há um sentido real de comunicação e a relevância de se fazer entender;  

c) oportunizar ao participante/aprendiz meios de ultrapassar seus limites na língua;  

d) reforçar a linguagem que poderá ser utilizada durante o processo de pré-escrita e 

planejamento. 

 

Para a presente pesquisa, o produto de qualquer produção escrita será cada vez mais 

significativo quanto mais reflexivo tiver sido o processo do ato de escrever. O produto, de 

acordo com Raimes (1991), é resultado de um processo, e eles se complementam entre si. 

Quando mais elaborado for o processo de organizar e descobrir as ideias que permeiam o 

tema de um texto, mais o produto poderá sofrer mudanças.  

 

1.3 O processo de escrita: da organização das ideias à revisão do texto 

 

O ato de escrever um texto em uma LE não é considerado tarefa simples para muitos 

aprendizes. Nesse processo, tanto a pré-escrita, a escrita e a reescrita se relacionam de 

maneira interdependente (ZAMEL, 1982). Para facilitar esse momento conflituoso (UR, 

1996) através da organização, Victori (1999) seleciona estratégias efetivas utilizadas por 

diversos aprendizes bem-sucedidos no momento da produção. O planejamento de ideias é o 
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conhecimento ligado à manipulação de estratégias de planejamento do conteúdo da 

produção; a organização de ideias é o conhecimento direcionado à manipulação de 

estratégias de organização do conteúdo em um determinado tipo de texto; a avaliação é o 

conhecimento relacionado ao manejo de estratégias de revisão de conteúdo e edição da 

estrutura; e a pesquisa, conhecimento direcionado às estratégias de consultas externas e 

pesquisas. O principal objetivo da abordagem da escrita como processo é ampliar a 

consciência dos alunos sobre as estratégias de composição. 

De acordo com Leffa (1996) e Zamel (1982), os problemas advindos da produção 

textual na LE são caracterizados não tanto pela diferença entre a língua materna, mas 

principalmente pela complexidade, decorrente da falta de domínio linguístico por parte do 

aprendiz. Surge, então, a necessidade de utilizar diversas estratégias para compensar essa 

falta de domínio linguístico, deixando a produção escrita em LE, como afirma o autor, tal 

qual um “campo de provas”, sendo exigidas e testadas com maior severidade do que na 

língua materna. Por conhecer menos a língua, o aprendiz sente mais necessidade de revisar 

sua produção, esforçando-se mais, e além do conhecimento linguístico, partir para o 

conhecimento técnico, como estratégias, formas de revisão, etapas de escrita.  

White e Caminero (1995) também consideram relevante o direcionamento 

sistemático para os alunos ao processo de escrita. Essas autoras sugerem estágios que 

promovam esse processo para que, aos poucos, o aprendiz se familiarize com o processo de 

composição. São eles: no primeiro estágio, os aprendizes devem descobrir e definir as 

ideias; no segundo estágio, eles escrevem os rascunhos; no terceiro, revisam os próprios 

textos; no quarto, recorrem à revisão do colega, assim, nesse estágio, há a troca de 

composições e os alunos devem ler, analisar e sugerir modificações ao texto do colega; e, no 

estágio seguinte, de posse das sugestões, os alunos reelaboram a sua composição. 

Essa correção na escrita pode ser realizada de diversas formas. Hendrickson (1978) 

distingue dois tipos de correção: a direta e a indireta. A correção direta na escrita acontece 

quando há a marcação no texto do aprendiz da forma errada, fornecendo a forma adequada, 

destacando a forma da língua.  Ela ainda pode ser total, quando há a marcação de todos os 

erros, ou parcial, quando alguns erros são escolhidos e corrigidos.  

Na correção indireta, procura-se envolver o aprendiz para que ele possa participar do 

processo ativamente, refletindo sobre o seu texto e aprendendo sobre o processo de escrita. 

A correção indireta pode também ser realizada de forma total, corrigindo todos os erros, ou 

parcial, quando decide corrigir apenas os mais graves na comunicação, os erros sobre um 

conteúdo aprendido recentemente ou ainda erros que estão de acordo com o nível de 



35 

proficiência do aprendiz. Esse tipo de correção pode ser realizado de diversas formas 

(FIGUEIREDO, 2005): pela autocorreção, pela correção com toda a turma, pela conferência 

e pela correção com os pares.  

A autocorreção pode ocorrer de duas formas. Uma delas acontece sem a ajuda 

externa, seja do professor ou do colega, para que o aprendiz, por meio da releitura do seu 

texto, tente corrigir-se. A outra forma de autocorreção ocorre através do direcionamento 

dado pelo professor ou pelo colega, quando o erro é marcado e o aprendiz reflete sobre a 

possível solução.  

A correção com toda a turma também é uma forma interessante de chamar a atenção 

dos alunos aos erros cometidos. O professor seleciona alguns erros observados nas 

produções escritas, expõe, no quadro, esses erros aos alunos e, com a ajuda deles, corrige-os 

solucionando possíveis dúvidas.  

A conferência – uma correção dialogada entre professor e aluno – permite o 

esclarecimento de dúvidas e sugestões sobre tópicos da produção escrita. O professor lê o 

texto do aluno junto com ele e, conforme segue a leitura, o professor pode pedir 

esclarecimentos, dar sugestões e resolver problemas. Assim, há uma coconstrução do texto 

por meio da interação entre professor e aluno. 

E, por último, a correção com pares, uma atividade que permite a interação maior 

entre os aprendizes, sugerindo a coconstrução do conhecimento, através de uma perspectiva 

sociocultural. Essa forma de correção é permeada pela troca de ideias, sugestões, correções. 

E depois da interação, a escolha de acatar ou não o que foi sugerido. Assim, há o auxílio a 

aprendizes com menos experiência na língua. Os aprendizes mais experientes podem 

também observar aquilo que ainda lhes falta aprender. 

Liu e Hansen (2002, p. 1) definem a revisão colaborativa como 

o uso dos aprendizes como fontes de informação e agentes interativos um do 
outro, de maneira que os aprendizes assumam papéis e responsabilidades 
normalmente atribuídos a um professor, tutor ou editor, formalmente capacitado 
em comentar e criticar as versões um do outro em ambos os formatos, oral e 
escrito, no processo de escrita. 

Ademais, através da interação, promovida pela correção colaborativa, ocorre a 

maximização do input e do output, bem como da reflexão sobre o processo de aprendizagem 

(CARVALHO, 2006; RODRIGUES, 2006). 

Muitos alunos encaram a autorrevisão como utopia, tanto em língua materna como 

em LE. Entre suas explicações, encontramos a resistência em modificar o que já foi escrito, 
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a dificuldade encontrada em se autoanalisar e em detectar os problemas do seu próprio 

texto. Para muitos deles, a revisão é somente a última leitura feita com o objetivo de 

detectar erros superficiais, como problemas de pontuação, erros ortográficos ou gramaticais. 

Leffa (1996) mostra através de alguns estudos realizados com alunos primários e 

secundários (APPLEBEE et al., 1986) e com universitários (YODER, 1993) que o objetivo 

dos aprendizes é de fato a correção superficial, sendo raros os aprendizes que fazem 

mudanças globais no texto, como reescrever partes, acrescentar ou retirar ideias. Assim, a 

revisão geralmente não é considerada parte do processo de escrita e nem fundamental ao 

bom desempenho dessa habilidade.  

Ainda há outros casos referentes às dificuldades de revisão. Pode acontecer de o 

aprendiz não conseguir detectar os erros, seja por não percebê-los ao realizar uma leitura 

mais rápida, seja por não compreender o problema, devido à falta de conhecimento 

linguístico. Leffa (1996) afirma que o problema da falta de atenção é maior do que a falta de 

conhecimento da LE. Por último, há casos em que os aprendizes se recusam a revisar o 

próprio texto, apesar das correções feitas e sugestões dadas pelos professores. 

O autor sugere algumas estratégias para promover a revisão. O feedback do professor 

pode causar um impacto maior na aprendizagem se solicitado ao aprendiz a devolução da 

produção após a revisão do texto, considerando as anotações do professor (LEFFA, 1996). 

Outra estratégia apresentada pelo autor, que parece surtir mais efeito, é o uso de 

instrumentos adequados à disposição do próprio aluno, oferecendo a ele uma maior 

autonomia na revisão. Esses recursos podem estar numa sala de computação, num 

laboratório de escrita, ou numa simples “mesa de edição”, à disposição dos alunos para a 

produção de seus textos, como sugere Powers (1995,14 citado por LEFFA, 1996). Nessa 

mesa de edição, Leffa (1996) sugere que haja dicionários com exemplos de uso da língua, 

gramáticas mais simples com os temas organizados, facilitando a pesquisa dos alunos, listas 

de falsos cognatos que são comumente utilizados no cotidiano, questionários direcionados 

para a autorrevisão, lista contendo itens que necessitam ser checados pelos alunos; 

estratégias específicas de revisão para cada tipo diferente de texto, partes do texto (frase, 

parágrafo) e problemas (ortografia, pontuação, concordância, etc). No Anexo A, encontra-se 

um roteiro de revisão que auxiliou os alunos no momento de revisão individual, uma vez 

que foram utilizados alguns questionamentos presentes nele. 

                                                           
14POWERS, R. L. The editors' table: Best seat in the classroom. Perspectives in Education and Deafness, v. 13, 
n. 3, p. 20-21, 1995. 
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Leffa (1996) também avalia como relevante a revisão colaborativa do texto. Assim, 

o aprendiz deixa de ser somente escritor e passa a função de leitor, pois 

[n]o momento em que o texto é escrito, lido e revisado tanto pelo aluno escritor 
como pelo aluno leitor ele passa a atender também às exigências do leitor, 
incorporando suas características. No processo de negociação que se estabelece 
entre escritor e leitor, o escritor não escreve mais só para si mas também para o 
outro, iniciando a longa aprendizagem que o pode levar à consciência da 
necessidade de cativar o leitor, aperfeiçoando o senso de público. Quando 
perceber que o leitor não é cativado apenas pela correção gramatical do texto, mas 
principalmente pelo seu conteúdo, ele poderá sentir a necessidade de considerar as 
questões globais, com ênfase na produção de sentido. (p. 5) 

Observamos, através desses construtos teóricos, que muitos aprendizes não 

compreendem a escrita como um processo, mas como algo proveniente de apenas uma 

etapa. Dessa forma, o que está escrito dificilmente será alterado. Por meio de mecanismos 

como o retorno do texto após o feedback ao professor,  ou o trabalho de leitura e revisão do 

texto de forma colaborativa, ou a leitura e correção dos textos uns dos outros, pode-se 

incentivar a revisão dos textos e a reflexão sobre essas mudanças e seus benefícios na 

aprendizagem. 

Como professores de LE, devemos fazer que os aprendizes tornem-se confiantes em 

si mesmos e em suas capacidades. Para tanto, faz-se necessário que o professor e o grupo de 

alunos trabalhem em conjunto para participar do processo de aprendizagem efetivo e, aos 

poucos, tornarem-se independentes, uma vez que   

[o] professor não mais desempenha o papel de controlador de todo o processo de 
aprendizagem. Ele agora é um agente de mudança – um facilitador da 
aprendizagem – cujo papel é ajudar seus aprendizes a se tornarem independentes, 
mais responsáveis por sua própria aprendizagem. (WENDEN; RUBIN, 1987, p. 
116). 

Para aprimorar a qualidade do texto do aprendiz, por ser muito difícil atingir uma 

boa escrita na primeira tentativa, a revisão e reescrita são ótimas alternativas, e elas não 

acontecem necessariamente somente no final. Figueiredo (2005) salienta que, além da 

correção, revisar é a etapa onde podemos adicionar novas ideias e descartar ideias antigas, 

reformulando o texto. Para o aprendiz, se configura imprescindível a revisão, pois é possível 

observar os pontos obscuros que podem existir no texto e reorganizá-los, permitindo ao 

leitor uma leitura mais prazerosa e corrida. 
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Faigley e Witte (1981, citados por FIGUEIREDO, 2005)15 esclarecem que a 

taxonomia de revisões deve ser considerada quando uma nova informação é adicionada ao 

texto ou uma informação existente é suprimida, de modo que, através de inferências, essa 

informação não possa ser recuperada. Para os autores, a revisão de superfície é aquela que 

não altera o conteúdo do texto, seja trazendo ou retirando alguma informação do texto. Já a 

revisão de conteúdo interfere na informação do texto, inserindo ou retirando um conteúdo 

no texto. Os tipos de revisões – de superfície e de conteúdo – de Faigley e Witte com base 

nas adaptações de Figueiredo (2005) para aprendizes brasileiros podem compreender:16 

 

a) Adições: uma palavra, sintagma, sinal de pontuação ou um morfema é 

acrescentado ao texto (you pay two dollars ⇒you pay a two-dollar entrance 

fee); 

b) Apagamentos: supressão de morfemas ou sinais de pontuação, ou uma palavra 

ou sintagma é retirado do texto (several rustic looking restaurants⇒several 

rustic restaurants); 

c) Substituições: uma palavra é substituída por um sinônimo ou demais palavras 

(out-of-the-way spots ⇒ out-of-the-way places); 

d) Reestruturação de palavras ou ideias: palavras ou sintagmas são 

reorganizados na sentença, podendo, ocasionar uma mudança do sentido inicial 

(springtime means to most people...⇒springtime, to most people, means…); 

e) Distribuições: revisões nas quais sentenças são desfragmentadas em mais 

partes, ou novos parágrafos são elaborados (I figured after walking so far the 

least it could do would be to provide a relaxing dinner since I was hungry. ⇒I 

figure the least it owed me was a good meal. All that walking made me 

hungry.); 

f) Consolidações: são revisões que combinam dois segmentos ou parágrafos em 

um só (And there you find Hamilton’s Pool. It has cool green water 

surrounded by 50-foot cliffs and lush vegetation. ⇒And there you find 

Hamilton’s Pool: cool green water surrounded by 50-foot cliffs and lush 

vegetation.). 

 

                                                           
15FAIGLEY, L.; WITTE, S. P. Analysing revision. College Composition and Communication, v. 32, n. 4, p. 401- 
414, 1981. 
16 Os exemplos utilizados na taxonomia de revisões foram retirados de Figueiredo (2005). 
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De acordo com Figueiredo (2001), três padrões de modificações podem ser 

realizadas durante as revisões de textos: bem-sucedidas, malsucedidas e desnecessárias. Da 

mesma forma que o fez Carvalho (2002), quando realizou sua pesquisa com alunos 

iniciantes de um curso de Letras, decidimos também dividir a categoria de modificações 

bem-sucedidas em totalmente bem-sucedidas e parcialmente bem-sucedidas, 

compreendendo a importância da busca da correção do erro em direção à forma adequada, 

valorizando, assim, o esforço de alunos iniciantes. Assim, trabalhamos da seguinte forma:17 

 

a) Modificações totalmente bem-sucedidas: são revisões que levaram a correção 

de erro existente na versão anterior ou houve o acréscimo de informação 

relevante ao texto. Elas foram decorrentes de adições, de apagamentos, de 

substituições e de reestruturações. (I have two brother. The two Both are 

married. ⇒I have two brothers. Both are married.); 

b) Modificações parcialmente bem-sucedidas: são revisões que, apesar de não 

corrigirem o erro existente na primeira versão, apresentaram uma melhora em 

relação a esta e em direção à forma adequada. Elas compreendiam adições, 

apagamentos, substituições, reestruturações e distribuições. (He is live in 

Itapuranga.⇒He Ø live in Itapuranga.); 

c) Modificações malsucedidas: são modificações que não corrigiram os erros, ou 

até mesmo os criaram, quando os alunos reescreveram seus textos. Elas 

compreenderam adições, apagamentos, substituições e reestruturações. 

(I like to go in the club only on weekend.⇒I like to go in the club only on 

weeks.); 

d) Modificações desnecessárias: são modificações que não acrescentaram 

informação nova ao texto, não corrigiram erros ou não afetaram o texto de 

forma a lhe trazer modificações significantes. Elas foram realizadas por meio 

de adições e substituições. (She started to sing at 6 years old. ⇒She began to 

sing at 6 years old.). 

 

Em abordagens atuais, estudiosos chamam a nossa atenção para outro domínio tão 

importante quanto o cognitivo: o afetivo. Por considerarmos que a aprendizagem de LE 

                                                           
17 Os exemplos utilizados para ilustrar os quatro padrões de modificações a serem trabalhados na análise de 
dados foram retirados de Carvalho (2002). 
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pode ser bastante beneficiada quando há a observância dos aspectos afetivos, abordaremos, 

no próximo subitem, a influência deles no processo ensino-aprendizagem. 

 

1.4 Fatores afetivos na correção 

 

Os fatores afetivos, relacionado às emoções e sentimentos, atuam sobremaneira 

durante o processo de aprendizagem de uma LE. Eles permeiam o cognitivo, influenciando 

o desempenho do aprendiz durante o processo de aprendizagem. Para muitos aprendizes, há 

um constrangimento e um receio ao verem o professor corrigindo o erro (ROLLINSON, 

2005). Assim, muitas vezes a correção se configura como uma atividade delicada, pois, 

quando feita de forma inadequada, pode desestabilizar a afetividade do aluno em sala, e, 

consequentemente, sua produção (FIGUEIREDO, 2011; RICHARD-AMATO, 1988). É 

necessário compreender, entretanto, que o erro não é um atestado de incapacidade, mas 

“uma estratégia utilizada pelos indivíduos no processo de aquisição da língua-alvo, ou seja, 

ele é tratado como uma hipótese formulada pelas pessoas para atingir a forma 

convencionada” (FIGUEIREDO, 2004, p. 45-46). A escrita, uma atividade cognitiva e 

emocional (MCLEOD, 1987), merece atenção para que o domínio do campo das emoções 

colabore com a construção do conhecimento, e leve o aprendiz ao sucesso nessa caminhada. 

No processo de escrita, consideramos os seguintes aspectos afetivos: auto-estima, 

ansiedade, a capacidade de correr riscos, a motivação e as crenças. 

 

1.4.1 A autoestima 

 

A autoestima é compreendida como um autojulgamento de valor com base em 

sentimentos ou na eficácia e demonstra o grau que o indivíduo pensa ser capaz, importante, 

bem-sucedido e digno (HINES; GROVES, 1989; LIGHTBOWN; SPADA, 1993). De 

acordo com Brown (1994), há três níveis de autoestima: a global, a situacional e a 

autoestima ligada a tarefas. 

A autoestima global se baseia em dois fatores: na autopercepção de competência em 

diversas áreas e em uma avaliação pessoal da importância de cada uma dessas áreas. Assim, 

a importância de uma área específica e o bom desempenho nela são determinantes para a 

autoestima global. 
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A autoestima situacional se refere a uma situação, que consiste na avaliação que o 

indivíduo faz de si em relação a certas situações do cotidiano, como, por exemplo, interação 

social, trabalho, convívio, ou algumas habilidades, como a comunicativa, atlética.  

Por sua vez, a autoestima ligada a tarefas está relacionada à execução de algumas 

tarefas, como, por exemplo, falar em público ou escrever. Especificamente em LE, ela 

também pode ser observada nas habilidades linguísticas como expressão e compreensão oral 

e/ou escrita. 

Em relação à escrita, há pessoas que se sentem mal com o excesso de correções ou 

com determinadas formas de serem corrigidas, e isso pode se transformar em bloqueios em 

determinadas habilidades. A interação pode ser uma forma de ajudar o aprendiz a se sentir 

melhor e trabalhar a escrita, através da troca de ideias, auxiliando, também, nos processos 

de escrita e reescrita do texto (FIGUEIREDO, 2005). O aprendiz, por meio da interação, 

percebe que todos têm dificuldades e facilidades durante o processo de aprendizagem. 

Figueiredo e Assis (2002) observaram que um dos fatores que pode aumentar a autoestima 

do aprendiz é perceber que a escrita é um processo e, portanto, não se cobrando tanto por 

um resultado satisfatório ao realizar a atividade. 

Lightbown e Spada (1993) salientam que os professores podem ajudar no 

desenvolvimento dessa autoestima por intermédio de metas razoáveis traçadas, analisando 

pouco a pouco o progresso em direção a essas metas. Figueiredo (2005) salienta que a 

oportunidade de interação durante o processo de escrita e revisão de textos possibilita aos 

alunos a compreensão de que todos têm facilidades e dificuldades nesse processo, fazendo, 

com isso, que não se sintam tão constrangidos ao cometerem erros. 

 

1.4.2 A ansiedade 

 

A ansiedade configura-se como uma apreensão e causa atitudes e motivações 

negativas, podendo levar a um declínio do desempenho (LIGHTBOWN; SPADA, 1993) e 

causa sentimentos de apreensão, frustração, desconforto e preocupação. Ela pode ser 

situacional, ocorrendo como resposta a determinadas situações (como escrever em uma L2, 

passar por uma prova oral etc.), ou pode ainda ser um traço de caráter, quando o aprendiz é 

predisposto a ter receio de diversas situações, sendo, portanto, considerado como um 

indivíduo ansioso (OXFORD, 1999).  

Diversos tipos de atividades linguísticas geram ansiedade nos aprendizes, 

principalmente em aprendizes que são mais introvertidos. Geralmente, para esses 
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aprendizes, interagir e expor sua opinião e voz na frente dos colegas é uma tarefa árdua e 

penosa. Há aprendizes que se sentem bastante desconfortáveis ao ter que ouvir, ler ou 

escrever em uma LE. Muitas vezes, isso decorre da falta de elaboração de estratégias ou 

dificuldades nessa habilidade específica também na própria língua materna.  

A ansiedade pode advir do receio de comparação com um colega considerado como 

tendo um melhor desempenho, do receio de cometer um erro perante o olhar do próximo, 

por ter que estudar uma LE obrigatoriamente devido às expectativas de alguém, ou até 

mesmo receio de o professor agir de modo deselegante caso ele cometa algum deslize. A 

ansiedade, portanto, pode bloquear o desempenho linguístico do aprendiz. McLeod (1987) 

afirma que a ansiedade advém dos sentimentos negativos atribuídos ao próprio escritor, o 

que pode ser provocado pela baixa autoestima, à uma situação específica, como a escrita. 

Scarcella e Oxford (1992) acreditam que a competitividade pode provocar a ansiedade. 

Entretanto, isso não pode ser generalizado, uma vez que principalmente em sociedades 

competitivas, os alunos desenvolvem-se com a competitividade. 

Brown (1994) observa que há também a ansiedade facilitadora, que é benéfica ao 

processo de aprendizagem do aluno, pois ela mantém o indivíduo alerta à situação de 

aprendizagem. 

A ansiedade, de acordo com Lightbown e Spada (1993), demonstra alguns sinais 

claros na sala de aula de LE: 

 

a) Esquiva geral: “esquecer” a resposta, descuidar-se, mostrar atrasos, chegar 

despreparadamente para a aula; 

b) Ações físicas: exibir um comportamento nervoso, como brincar com a roupa, 

contorcer-se, gaguejar, reproduzir os sons após a prática repetida; 

c) Sintomas físicos: reclamar de dor de cabeça, ter o corpo tenso, sentir dores 

inexplicáveis. 

 

Os mesmos autores, fundamentados em Oxford (1990), Lavine e Oxford (1990) e 

Horwitz (1990), sugeriram maneiras de o professor tentar reduzir a ansiedade na sala de 

aula de LE:  

 

a) Consciência: o professor deve estar consciente de que a aprendizagem de uma 

LE pode causar ansiedade aos alunos e tentar fazer que fiquem menos ansiosos 

na medida do possível; 
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b) Clima positivo: o professor deve trabalhar em sala com um clima agradável, 

tentando, quando possível, atingir os diferentes estilos de aprendizagem, 

evitando a correção excessiva, intimidação, entre outros; 

c) Aprendizagem cooperativa ou em grupos: na medida do possível, o professor 

deve estimular que os alunos trabalhem em pares ou em grupos, de modo que a 

aprendizagem se torne um processo colaborativo e não apenas individual; 

d) Diários e revistas de diálogo: o professor pode usar diários, por exemplo, que 

permitam que os alunos expressem seus medos e ansiedades e obtenham apoio 

de professores e colegas; 

e) Recompensas: o professor pode enfatizar o trabalho feito através de elogio; 

f) Relaxamento: ensinar técnicas que promovam o relaxamento. 

 

Ao lidar com a ansiedade nos aprendizes mediante os sinais que a demonstrem 

durante a aula de LE, é importante que o professor tenha algum conhecimento de estratégias 

dentro de sala para que minimizem esses efeitos, até que a ansiedade seja uma aliada no 

processo de aprendizagem. 

 

1.4.3 Capacidade para correr riscos 

  

De acordo com Lightbown e Spada (1993), o aprendiz pode sofrer com a 

possibilidade de arriscar-se e cometer erros, mesmo em sala de aula. Oxford (1990, 18citado 

por LIGHTBOWN; SPADA, 1993) afirma ser fundamental para a aprendizagem em sala de 

aula de LE assumir riscos moderados e inteligentes, tentar adivinhar significados, e 

posicionar-se perante um tema. Com o receio de cometer erros e de ser criticado, o aprendiz 

prefere o silêncio a arriscar-se e, consequentemente, não progride tanto quanto o que se 

arrisca e geralmente é bem-sucedido na aprendizagem. 

Mediante a tentativa da autoproteção, a prática desse aprendiz se reduz, 

enfraquecendo o desenvolvimento da LE. Nesse aspecto, o professor auxilia o aprendiz, 

incentivando-o a arriscar-se. Cabe ao professor mostrar ao aprendiz a importância dessa 

ação durante o processo de aprendizagem e as estratégias que podem ser utilizadas para 

promover a comunicação na LE, diminuindo o receio de cometer deslizes na língua. 

 

                                                           
18 OXFORD, R. L. Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle & Heinle 
Publishers, 1990. 
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1.4.4 A motivação 

 

Lightbown e Spada (1993) caracterizam a motivação através de três particularidades 

comportamentais: decisão, persistência e nível de atividade. Brown (1994), por sua vez, 

entende a motivação como “impulsos internos ou desejos em relação a um objetivo” 

(BROWN, 1994). Assim, o aluno decide escolher, prestar atenção, e se engajar em 

determinada atividade, persiste por um longo tempo e retorna à atividade após uma 

interrupção, mantendo um nível de atividade elevado. A estrutura interna da motivação é 

importante e inclui quatro fatores atitudinais: relevância, interesse, expectativa e resultados. 

 

a) Interesse no assunto ou processo, com base em atitudes existentes, experiência e 

conhecimento prévio por parte do aluno; 

b) Relevância, que envolve a percepção de que as necessidades pessoais, tais como 

realização, afiliação com outras pessoas, e poder estão sendo atendidas; 

c) Expectativa de sucesso ou fracasso; 

d) Resultados, isto é, o reforço sentido pelo aluno, seja ele extrínseco, como: 

agradar o professor, tirar boas notas, progredir em uma carreira, ou intrínseco, 

como, por exemplo, o envolvimento individual (parecer inteligente) e o 

envolvimento com a tarefa. 

 

Se qualquer um desses fatores está em falta, a motivação no aprendiz é enfraquecida. 

As atividades da aula de LE, portanto, podem ser percebidas como desinteressantes ou 

irrelevantes, o aprendiz pode decidir, com maior ou menor grau de escolha consciente, 

aumentar ou reduzir o nível de envolvimento. Gardner (1985),19 citado por Lightbown e 

Spada (1993), comprovou, por meio de técnicas de análise estatística, que a motivação 

influencia fortemente o grau em que os aprendizes tiram vantagem das oportunidades de 

usarem a língua que estão aprendendo. Para Gardner (1985), citado por Mastrella e Norton 

(2011, p. 92), “as atitudes e a motivação dos aprendizes exercem grande influência sobre a 

aquisição de segunda língua porque elas orientam o indivíduo a procurar oportunidades para 

aprender.” 

 

 

                                                           
19 GARDNER, R. C. Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. 
London: Edward Arnold, 1985. 
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1.4.5 As crenças 

 

Barcelos (2001) define as crenças como opiniões e ideias que aprendizes e 

professores possuem em relação aos processos de ensino e aprendizagem de línguas. 

Segundo a autora, falar sobre as crenças pode ser algo benéfico ao processo de ensino e 

aprendizagem, pois permite uma melhor adaptação dos objetivos, conteúdos e 

procedimentos, já que influencia na forma de aprender (BARCELOS; ABRAHÃO, 2006).  

Barcelos (2006) atribui três características às crenças: elas são experienciais, pois os 

processos cognitivos e a linguagem derivam da natureza contextual e das experiências que 

são construídas ao longo das interações sociais; são também emergentes, construídas no 

social e localizada contextualmente, podendo ser moldadas e remodeladas, uma vez que 

“não estão dentro de nossas mentes como uma estrutura mental pronta e fixa, mas mudam e 

se desenvolvem à medida que interagimos e modificamos nossas experiências e somos, ao 

mesmo tempo, modificados por elas” (BARCELOS, 2006, p.19). Por fim, as crenças são 

mediadas, visto que “podem ser vistas como instrumentos, ferramentas disponíveis as quais 

podemos usar ou não dependendo da situação, tarefa e pessoas interagindo conosco” 

(BARCELOS, 2006 p.19). 

Mastrella (2005), por sua vez, considera que as crenças dos aprendizes podem 

incentivá-los beneficamente, conferindo uma aprendizagem bem-sucedida; ou 

negativamente, impossibilitando a aprendizagem. Assim, há que se considerar as crenças no 

processo de ensino e aprendizagem. Segundo McLeod (1987), os aprendizes apresentam 

crenças sobre a escrita, o que reduz a própria percepção de suas habilidades com a escrita. 

Essas crenças podem ser culturais, como se a escrita fosse uma inspiração e não um esforço, 

ou se o estudo da gramática tornasse o aprendiz um excelente escritor; ou podem ser crenças 

construídas sobre si mesmos, como acreditar que nunca poderão escrever competentemente 

um texto. 

Através de um ambiente de apoio, fornecido por atividades em pares, pode haver 

uma diminuição de fatores afetivos, como a ansiedade em se expressarem na língua-alvo, o 

medo de correr riscos, como veremos a seguir. 
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1.5 Colaboração 
 

A colaboração20 é uma abordagem construtivista, direcionada ao âmbito educacional 

em que duas ou mais pessoas interagem ente si com o propósito de aprenderem juntas. A 

ênfase dessa abordagem, de acordo com Figueiredo (2006), é a coconstrução do 

conhecimento através das interações. De acordo com Panitz (1996, p. 1),  

[e]m todas as situações onde pessoas formam grupos, [a aprendizagem 
colaborativa] sugere uma maneira de lidar com as pessoas que respeita e destaca 
as habilidades e contribuições individuais de cada membro do grupo. Existe um 
compartilhamento de autoridade e a aceitação de responsabilidades entre os 
membros do grupo, nas ações do grupo. A premissa subjacente da aprendizagem 
colaborativa está baseada na construção de consenso por meio da cooperação entre 
os membros do grupo, contrapondo-se à ideia de competição, na qual alguns 
indivíduos são melhores que outros. Os praticantes da aprendizagem colaborativa 
aplicam essa filosofia na sala de aula, nas reuniões de comitê, com grupos 
comunitários, dentro de suas famílias e geralmente como um modo de viver e lidar 
com outras pessoas.21 

Conforme nos mostra a literatura, a colaboração baseia-se primordialmente na Teoria 

Sociocultural de Vygotsky. Essa teoria considera o homem como um ser social que aprende 

por intermédio da interação com outras pessoas, e essa interação constitui um fator essencial 

ao desenvolvimento cognitivo do indivíduo. 

Segundo Vygotsky (1998), a interação da criança com outras crianças mais 

experientes ou com adultos propicia o seu desenvolvimento cognitivo, inicialmente, no 

aspecto social, e, posteriormente, no individual. Vygotsky (1998) destaca dois níveis de 

desenvolvimento presentes na criança: o real e o potencial. O desenvolvimento real 

caracteriza-se pela habilidade da criança em realizar tarefas sem a ajuda de outras pessoas, 

de forma independente. O nível potencial caracteriza-se pelas funções que ela pode vir a 

realizar com o auxílio de outra pessoa. A distância entre o que a criança pode realizar 

sozinha e o que ela pode realizar com a ajuda de outra pessoa é chamada de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP). Scarcella e Oxford (1992) sugerem que é provável que a 

ZPD dos aprendizes de uma dada sala seja diferente, baseado nas diferenças individuais: 

                                                           
20  Figueiredo (2006) afirma que, na aprendizagem colaborativa, a construção do conhecimento ocorre dentro e a 
partir de interações significativas, pelas quais os indivíduos co-constroem o seu conhecimento. A ênfase nesta 
abordagem é no processo. 
21 Nossa tradução de: “In all situations where people come together in groups, it suggests a way of dealing with 
people which respects and highlights individual group members' abilities and contributions. There is a sharing of 
authority and acceptance of responsibility among group members for the groups actions. The underlying premise 
of collaborative learning is based upon consensus building through cooperation by group members, in contrast to 
competition in which individuals best other group members. CL practitioners apply this philosophy in the 
classroom, at committee meetings, with community groups, within their families and generally as a way of living 
with and dealing with other people”. 
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motivação, autoestima, nível de ansiedade, habilidade de correr riscos, estilo de 

aprendizagem e estratégias de aprendizagem. 

Para Vygotsky (1998), o sujeito não é apenas ativo, mas interativo, porque constrói 

conhecimentos e se constitui a partir de relações intra e interpessoais. É na troca com outros 

sujeitos, com o meio e consigo próprio que se vão internalizando conhecimentos, papéis e 

funções sociais, o que permite a construção de conhecimentos e da própria consciência. 

Trata-se de um processo que caminha do plano social – relações interpessoais – para o plano 

individual interno – relações intrapessoais. O aluno não é tão somente o sujeito da 

aprendizagem, mas aquele que aprende junto ao outro o que o seu grupo social produz, tal 

como: valores, linguagem e o próprio conhecimento. 

Hall (2001) defende a ideia de que,por meio da participação repetida em atividades 

com membros mais capazes, adquire-se o conhecimento e as competências linguísticas, 

sociocultural e outras, consideradas essenciais para uma participação completa. Isto é, nós 

aprendemos não meramente a gramática, o léxico e outros componentes da língua. Nós 

também aprendemos como gerar ações com as nossas palavras. No processo de 

aprendizado, para nos tornarmos membros participantes e completos em nossas atividades, 

nós não somente transformamos os símbolos linguísticos específicos e outros significados 

para a realização dessas atividades em conhecimento individual e habilidades. Nós também 

adquirimos intenções comunicativas e perspectivas específicas sobre o mundo no qual nós 

estamos inseridos. 

Várias atividades colaborativas nas aulas de LE podem ser utilizadas para trabalhar a 

interação, como jogos, simulações, dramatizações, além de atividades em grupos ou em 

duplas. Por meio dessas atividades, estudos mostram que a interação é proporcionada 

naturalmente, e fatores afetivos como baixa ansiedade, elevada autoestima, conforto, 

abertura para correr riscos são observados em diversas pesquisas. Além disso, há o auxílio 

mútuo na resolução de atividades (FIGUEIREDO, 2001, 2005, 2006; REEVE, 1999). 

Desde o século XVII, a concepção de aprendizagem colaborativa tem sido explorada 

e instaurada por teóricos, pesquisadores e educadores (LEFFA, 1988). Essa abordagem tem 

sido usada por professores de diversas disciplinas e por empresas para preparar os 

indivíduos para os desafios que vão encontrar e exercitar uma habilidade tão valorizada, que 

é o trabalho em colaboração com os demais.  

Para Vygotsky (1981), são três estágios pelos quais as crianças passam durante o seu 

desenvolvimento: 
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a) Regulação pelo objeto: o ambiente influencia a criança; 

b) Regulação pelo outro: a criança está apta a realizar certas atividades mediante o 

auxílio de outras pessoas; 

c) Autorregulação: a criança, independentemente, cria estratégias para a realização 

da atividade. 

 

A superação de um estágio para o outro pode ser feita através do scaffolding, ou seja, 

o auxílio que o aprendiz recebe para solucionar um problema, realizar uma atividade, ou 

chegar ao objetivo que estaria além de suas possibilidades, caso não houvesse auxílio de 

outrem. 

Para Hall (2001), a interação é de grande relevância no processo de ensino e 

aprendizagem. Ele acrescenta que, em sala de aula, as interações são mais efetivas quando 

realizadas com atividades baseadas em tarefas, compelindo os aprendizes a negociar o 

significado, dialogar para executar a tarefa. Assim, acontece a troca de estratégias e 

informações relativas à aprendizagem (FIGUEIREDO, 2006). 

Scarcella e Oxford (1992), com base em Long (1981),22 esclarecem que como 

benefícios da interação advinda de atividades colaborativas, os dispositivos de conversa que 

os interlocutores utilizam ao interagir podem proporcionar aos estudantes de L2/LE um 

meio de garantir um insumo compreensível, e a compreensão ainda pode ser dilatada por 

meio da negociação. Dessa forma, a negociação23 se refere a trocas entre os aprendizes e os 

seus interlocutores ao tentarem resolver quebras de comunicação e trabalharem em direção à 

compreensão mútua. A quantidade de insumo compreensível que os aprendizes recebem é 

uma consequência da negociação, uma vez que permite aos interlocutores avaliar e reavaliar 

a capacidade de seu destinatário de compreender e ser compreendido. Hall (2001) mostra, 

por meio da preocupação de Swain (1993)24 com a geração do output pelos alunos, que o 

trabalho com formas linguísticas que os aprendizes ainda não dominam pode auxiliar na 

aprendizagem dessas formas de três maneiras: 

a) ajuda a conscientizar os aprendizes a observar o que eles sabem e o que eles não 

sabem. A observação, por sua vez, pode engatilhar o processo de aquisição; 
                                                           
22 LONG, M. H. Input, interaction and second language acquisition. In WINITZ, H. (Ed.). Native language and 

foreign language acquisition.Annals of the New York Academy of Sciences v. 379, p. 259-278, 1981. 
23 Neste estudo, o termo negociação é utilizado com base em Pica (1994, p. 495) que o define como “a 
modificação e a reestruturação da interação que ocorrem quando aprendizes e seus interlocutores antecipam, 
percebem ou experimentam dificuldades na compreensibilidade das mensagens”. Assim, essas modificações 
abrangem repetições, confirmações, verificações de compreensão, paráfrases, pedidos de esclarecimento etc.. 
24 SWAIN, M. The output hypothesis: Just speaking and writing aren't enough. Canadian Modern Language 

Review, v. 50, n. 1, p. 158-164, 1993. 
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b) o output do aprendiz pode promover oportunidades para os aprendizes 

formularem e testarem hipóteses, assim como tentar novas formas de encontrar 

suas necessidades comunicativas; 

c) a produção de língua do aprendiz fornece oportunidades para que eles reflitam 

ativamente sobre a língua que estão aprendendo e finalmente venham a entender 

seus usos e os usos dos interlocutores sobre as formas da língua. 

 

Dessa forma, o aprendiz é compelido a arriscar-se utilizando os conhecimentos, 

testando hipóteses, e desenvolvendo-se nessa língua por meio dela mesma. Assim, 

observamos que a colaboração valoriza o processo de aprendizagem centrada no aprendiz, 

quando, em pares ou grupos, eles se organizam no decorrer da atividade a fim de realizá-la. 

A coconstrução do conhecimento, portanto, por meio da interação, do diálogo e do apoio 

mútuo, é mais valorizado do que o produto final da colaboração (FIGUEIREDO, 2006). 

Hall (2001) salienta a importância das escolas como contextos socioculturais e, mais 

especificamente, as salas de aula como contexto fundamental à aprendizagem, já que,  

[e]m razão de a maioria das oportunidades de aprendizado ser realizada através da 
interação face a face, seu papel é considerado especialmente consequente para a 
criação de ambientes afetivos de aprendizagem e, finalmente, para modelar o 
desenvolvimento individual dos aprendizes. Pelo fato de a aprendizagem ser 
criada no discurso da interação dessas salas de aula, é que professores e alunos 
desenvolvem juntos uma compreensão particular do que  constitui a língua e a 
aprendizagem de língua. (p. 23)25 

Em compatibilidade com a compreensão de Hall (2001), Torres, Alcantara e Irala 

(2004) sugerem uma proposta de aprendizagem colaborativa através de atividades que 

auxiliem os aprendizes a descobrir e tirar vantagem das diferenças do grupo, aumentando o 

potencial de aprendizagem de cada membro que dele participe. O grupo, então, expande as 

oportunidades de interações na língua-alvo, auxiliando os aprendizes menos experientes, e 

auxiliando os aprendizes mais experientes a descobrir novas formas de aprender a língua-

alvo, corrigindo-se entre o grupo, testando hipóteses e desenvolvendo/aprendendo 

estratégias de aprendizagem.  

Considerando o anteriormente exposto, optou-se por explorar, neste trabalho, a 

abordagem colaborativa, compreendendo a importância da coconstrução do conhecimento e 

                                                           
25 Nossa tradução de: “Because most learning opportunities are accomplished through face-to-face interaction, 
its role is considered especially consequential to the creation of effectual learning environments and ultimately to 
the shaping of individual learners’ development. For it is in the discourse created in the interaction of these 
classrooms that teachers and students together develop particular understandings of what constitutes language 
and language learning”. 
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seus benefícios, e considerando os aprendizes como indivíduos atuantes em seu processo de 

aprendizagem, desenvolvendo, assim, as habilidades sociais e afetivas através da L2. Góes 

(2000, p.25) destaca a importância da interação, uma vez que “a autonomia do sujeito e a 

regulação de suas ações constroem-se sobre interações”. 

Com a fundamentação teórica concluída, passemos, a seguir, para a metodologia 

empregada nesta investigação. 
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CAPÍTULO 2 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Concluindo, podemos dizer que o estudo de caso 

‘qualitativo’ ou ‘naturalístico’ encerra um grande 

potencial para conhecer e compreender melhor os 

problemas da escola. Ao retratar o cotidiano escolar 

em toda a sua riqueza, esse tipo de pesquisa oferece 

elementos preciosos para uma melhor compreensão do 

papel da escola e suas relações com outras 

instituições da sociedade. 
 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 23-24) 
 
 
 
Este capítulo está dividido em quatro seções. A primeira seção apresenta e justifica a 

orientação metodológica que deu suporte a essa investigação. As duas partes seguintes 

apresentam o contexto da pesquisa e a caracterização dos participantes. A quarta parte traz 

os instrumentos que foram utilizados durante a coleta de dados e os procedimentos adotados 

para a análise.  

 

2.1 A orientação metodológica: estudo de caso de natureza qualitativa 

 

 Em consonância com os pressupostos teóricos apresentados anteriormente, optamos 

pela pesquisa qualitativa, pois através da coleta de uma variedade de materiais empíricos, 

como as composições escritas, as entrevistas, os diários, os questionários, as gravações da 

interação dos aprendizes e as notas de campo da pesquisadora, que descrevem momentos 

relevantes e problemáticos na vida dos alunos enquanto aprendizes de uma LE, espera-se 

compreender melhor o trabalho colaborativo em correção de erros e sua influência no 

processo de aprendizagem do aluno, gerando, então, uma nova visibilidade da colaboração 

enquanto contribuição para o seu crescimento como aprendiz (DENZIN; LINCOLN, 2006).  
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Em acordo com os princípios da pesquisa qualitativa, procuramos nos atentar para o 

processo de escrita, pois, segundo Figueredo (2007, p. 108),  

[n]a abordagem qualitativa de análise, é preciso que o investigador esteja atento 
àqueles elementos que aparentemente parecem insignificantes, mas que são, em 
sua grande parte, fontes ricas de interpretação. A pesquisa de cunho qualitativo 
preocupa-se, ainda, mais com o processo do que com os resultados e, acima de 
tudo, procura produzir explicações sociais que não estejam limitadas ao particular 
ou idiossincrático, mas que possam ser generalizáveis de alguma forma.  

Dessa forma, podemos observar com riqueza e profundidade o papel da colaboração 

para o aprimoramento do aprendiz em seu próprio processo de aprendizagem. Não só os 

casos confirmatórios, mas também os não-confirmatórios servirão como forma de 

estabelecer um limite à confirmação de dados e regras, podendo, inclusive, alterar 

resultados. Para tanto, através da análise de dados, a reflexão é imprescindível para 

relacionar a amostragem e os resultados da pesquisa (MOREIRA; CALEFFE, 2008). Nesse 

sentido, a pesquisa qualitativa se configura mais adequada no nosso estudo. 

 A pesquisa qualitativa situa, no mundo, o observador. Para essa prática, há o estudo 

e a coleta de uma multiplicidade de materiais empíricos  estudo de caso; experiência 

pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e produções culturais; 

textos observacionais, históricos, interativos e visuais  que relatam momentos e 

significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos. Assim, de forma 

interpretativista, o observador busca compreender e interpretar fenômenos de acordo com a 

visão conferida pelas pessoas a eles (DENZIN; LINCOLN, 2006). Os pesquisadores 

objetivam, por meio dessa coleta de materiais e do estudo, compreender melhor o assunto a 

ser estudado. Denzin e Lincoln (2006, p. 17) ressaltam que “[...] geralmente existe um 

compromisso no sentido do emprego de mais de uma prática interpretativa em qualquer 

estudo.” Isto ocorre devido ao desafio e responsabilidade em colaborar com a ampliação e o 

avanço do corpus de conhecimento existente, corroborando também para o rigor e a 

legitimidade da pesquisa (ESTEBAN; PAZ, 2010).  

Finalmente, consideramos este trabalho como um estudo de caso qualitativo, pois  

[o] estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico, ou 
complexo e abstrato. O caso sempre bem delimitado deve ter os seus contornos 
claramente definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, 
mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio e singular. O 
interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de único, de particular, mesmo que 
posteriormente venham a ficar evidentes certas semelhanças com outros casos ou 
situações. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17) 
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Assim, o estudo de caso mostra-se adequado quando o objetivo é estudar um caso 

específico, que tenha o seu valor em determinado grupo ou classe (TELLES, 2002).  Para 

caracterizar o estudo de caso, Ludke e André (1986) apontam sete características para 

designar esse tipo de investigação qualitativa. São elas:  

 

a) objetiva a descoberta, na medida do andamento da pesquisa, em que podem 

surgir novos elementos e aspectos pertinentes para a investigação, além dos 

pressupostos já arrolados inicialmente;  

b) ressalta a interpretação de determinado contexto, pois em todo o estudo desta 

natureza há de se levar em consideração os aspectos em seu entorno, como as 

características da escola, o meio social  que pertence os recursos materiais e 

humanos, entre outros; 

c) reproduz a realidade de forma completa e profunda;  

d) utiliza vários recursos de informação; 

e) admite generalizações naturalistas;  

f) pretende evidenciar as diversas nuances presentes numa situação social;  

g) emprega uma linguagem e um modelo mais acessível do que outros métodos 

de investigação.   

 

Telles (2002) ainda discute a importância do professor-pesquisador ao estudar algum 

evento pedagógico em particular que enfoca a sua prática profissional, e recomenda o 

estudo de caso como metodologia de investigação em estudos da educação. Richards e 

Lockart (1997) ressaltam que observações e reflexões advindas dos acontecimentos em sala 

de aula podem servir de base para desenvolver estratégias de mudanças, dependendo da 

necessidade do contexto. 

Dessa maneira, podemos afirmar que o presente estudo se constituiu em um estudo 

de caso, pois acontece em um contexto específico – uma turma de alunos do nono ano do 

Ensino Fundamental de uma escola pública regular selecionada para compor este estudo – e 

enfoca eventos pedagógicos – oriundos dos processos de correções individuais e 

colaborativas –, com o objetivo de contribuição para o contexto escolar em LE. 

Vale ressaltar que a pesquisadora também foi professora de inglês desses alunos 

durante o período de realização desta pesquisa. Assim, denominamos este estudo como 

pesquisa participante que, de acordo com Lüdke e André (1986), combina simultaneamente 
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a análise documental, a entrevista de respondentes e informantes, a participação e 

observação direta e a introspecção. Consequentemente, é um tipo de estratégia que 

pressupõe um grande envolvimento do pesquisador na situação estudada. 

Essa participação pode variar de intensidade durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Da mesma forma, o grau de intensidade da sua participação situa-se ao longo de um 

continuum, que vai desde a participação total, passando por participante como observador, 

observador como participante, até a condição de observador total. 

 

2.2 O contexto da pesquisa 

 

Apresentamos, a seguir, algumas informações acerca da pesquisa realizada, tais 

como local, duração e participantes.  

 

2.2.1 O local e a duração da pesquisa 

 

Este estudo foi desenvolvido com um grupo de alunos voluntários de uma turma de 

nono ano do ensino fundamental (2ª fase) de uma escola pública do Estado de Goiás. 

Devido à rigidez da equipe gestora e sua preocupação em não tumultuar as aulas para a 

presente pesquisa, uma vez que,no ano em que a pesquisa foi realizada – 2012 – houve 

greve na rede estadual, que ocasionou atraso no conteúdo e acúmulo de avaliações ao final 

de mês, e devido à proximidade da avaliação recorrente da Secretaria de Educação para 

avaliar a escola, foi-me necessário utilizar uma sala de aula desocupada para desenvolver a 

pesquisa.  

Assim, durante as aulas da professora de Português, que gentilmente permitiu que os 

alunos voluntários se ausentassem, criamos esse contexto de sala de aula propiciando a 

pesquisa. Os dados foram coletados no período de outubro a dezembro de 2012. Realizamos 

duas atividades de escrita para que, através delas, desenvolvêssemos a correção colaborativa 

e individual.  

 

2.2.2 Os participantes 

 
  

Participaram desta pesquisa6 alunos do Ensino Fundamental, do nono ano. Essa série 

foi escolhida devido ao fato de o conteúdo de LE estar um pouco mais desenvolvido do que 

os das demais, permitindo-nos uma pesquisa que envolvesse a escrita e reescrita na LE. 
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Para a escolha dos participantes, houve uma conversa com os alunos sobre a 

pesquisa que seria realizada naquele ambiente de ensino. Essa primeira conversa aconteceu 

com a turma quase completa, e no primeiro dia da pesquisa foram chamados os voluntários, 

em número par, para que a etapa colaborativa pudesse ser realizada. Assim, dezesseis 

alunos se prontificaram a participar deste estudo. Entretanto, devido às faltas durante as 

etapas, somente 6 alunos continuaram a participar.  

A coleta dos dados foi realizada com a permissão da diretora (ver Apêndice A) e os 

alunos também assinaram uma autorização de sua participação e escolheram um 

pseudônimo para lhes preservar a identidade (ver Apêndice B). Por serem menores de idade, 

foi encaminhado um termo de consentimento (ver Apêndice C) para os pais assinarem e foi 

comunicado a eles que as informações ali obtidas seriam utilizadas somente como fonte de 

dados para esta pesquisa e que suas identidades seriam mantidas em sigilo. Os participantes 

serão tratados por pseudônimos escolhidos por eles mesmos no formulário assinado. 

No quadro a seguir, mostramos o perfil dos alunos participantes, no qual 

mencionamos os pseudônimos por eles escolhidos, as idades, o hábito de escrever em inglês 

e em que local escrevem em inglês, o gosto por atividades colaborativas, o gosto por 

atividades individuais, como reagem ao serem corrigidos. As informações que se seguem 

foram obtidas por meio do questionário inicial aplicado aos alunos. 
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QUADRO 2 – Perfil dos alunos participantes da pesquisa 

 

Pseudônimo 
do 

participante 
Idade 

Hábito de 
escrever em 

inglês 

Em que local 
escrevem em 

inglês 

Informações sobre preferências e 
condutas em relação a atividades 

colaborativas e correção 

Bob 14 Não - 

Prefere realizar atividade colaborativa a 
individual porque ao trocar ideias, fica 
mais fácil realizar as atividades. 
Considera-se receptivo à correção. Após 
ser corrigido, diz analisar os erros para 
não cometê-los mais.  

Eleanor 14 Sim 
Redes sociais, nos 

cadernos. 

Gosta de realizar atividades colaborativas 
porque, ao trocar ideias, ouve a opinião do 
colega. Entretanto, considera que há 
atividades que são mais pessoais, e é 
necessário fazer individualmente. 
Considera-se receptiva à correção, pois 
gosta de aprender, apesar de ficar com 
vergonha. Após ser corrigida, identifica os 
erros, e reescreve a atividade. 

Flávia 14 Não - 

Gosta de realizar atividades colaborativas 
e individuais. Em ambas as atividades se 
sente bem. 
Considera-se receptiva à correção, pois 
quer aprender e, para ela, através da 
correção, se evitam outros erros. 
Após ser corrigida, diz estar pronta para 
aprender, pois o erro é natural. 

Le Mustache 14 Sim Redes sociais. 

Prefere realizar atividade colaborativa à 
individual porque se considera 
extrovertida. 
Considera-se receptiva à correção, uma 
vez que acha necessário ser corrigida, mas 
sente um pouco de vergonha. Após ser 
corrigida, diz identificar o erro e buscar 
corrigir-se.  

Michael 15 Não - 

Prefere realizar atividade colaborativa à 
individual porque divide a 
responsabilidade nas atividades e elas 
ficam mais fáceis, além de aprender mais. 
Considera-se indiferente à correção, pois 
todo mundo erra. Após ser corrigido, diz 
estar pronto a aprender, pois o erro é 
natural. 

Ynaliar 15 Não - 

Prefere realizar atividade colaborativa à 
individual porque compartilha ideias e 
dúvidas. 
Considera-se receptiva à correção, pois 
quer aprender para não errar mais. Após 
ser corrigida, diz analisar atenciosamente 
o erro para não cometê-lo mais. 

FONTE: Autora desta dissertação. 
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Conforme podemos observar no quadro, a faixa etária dos alunos é praticamente a 

mesma, entre 14 e 15 anos, e nenhum deles fez curso livre de inglês. A maioria diz não ter o 

hábito de escrever em inglês, apesar de as redes sociais estarem presentes no dia a dia por 

meio dos computadores, notebooks, videogames e dos próprios celulares com acesso às redes 

sociais. Entre realizar uma atividade individual ou colaborativamente, os alunos afirmaram 

preferir realizá-las colaborativamente, pois podem discutir, tirar dúvidas, compartilhar ideias e 

ouvir sugestões. A maioria dos alunos se considera receptiva às correções feitas por outras 

pessoas, muitos disseram que o erro é natural e através da correção há a aprendizagem, 

embora essa situação possa ser um pouco constrangedora para alguns. Depois da correção, os 

alunos afirmaram ficar mais atentos em relação aos erros cometidos. 

Por intermédio das respostas do questionário, podemos observar, nesse quadro, que 

menos da metade dos alunos afirmou utilizar a escrita em LI em sua rotina. Dessa forma, será 

instigante observar como se dará a atividade de escrita em outra língua para esses alunos e a 

etapa de correção colaborativa. A pesquisa pode ser encarada como um fator motivador a 

esses alunos na aprendizagem e na exposição de suas ideias mediante a escrita em LI, 

habilidade utilizada nas redes sociais e tão atuante nos dias de hoje.  

Assim, mesmo que o aprendiz não saiba a língua estrangeira de forma fluente, ele 

pode comunicar-se, colocando a sua opinião, defendendo o seu ponto de vista através de 

estruturas aprendidas. Em nosso contexto, por meio da habilidade escrita, ele pode tentar, pelo 

conhecimento que possui, construir formas de mostrar a sua voz e seu discurso com o auxílio 

de possíveis comentários que venha a fazer em relação ao tema. 

A quantidade de aulas de LI que os alunos do Ensino Fundamental têm são duas aulas 

semanais com foco na leitura e na gramática, através de um currículo mínimo, que as escolas 

devem seguir, bimestre a bimestre, para que não exista prejuízo ao aluno caso ele mude para 

outra escola pública.  

 

2.3 Os instrumentos e os procedimentos para a coleta de dados  

 

Descrevemos, nesta seção, os instrumentos e os procedimentos utilizados para a coleta 

de dados, bem como o cronograma de sua aplicação. 
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2.3.1 Observações das aulas registradas em notas de campo da pesquisadora 

  

Fetterman (1989) diz que as notas de campo são um registro de pesquisa para orientar 

a organização de outros dados coletados, que orientam sobremaneira a pesquisa. Para 

Lankshear e Knobel (2008, p. 164), as notas de campo são 

um repositório privado para ideias, intuições, reflexões e autoavaliações, notas sobre 
os padrões surgidos nos resultados, um espaço para questionar, tanto quanto 
possível, vários papéis como pesquisador e aprendiz, e as tendências e expectativas 
de pesquisas defendidas.  

Por isso, ao longo da pesquisa, nos propusemos a observar a reação dos participantes, 

as interações, por ser uma atividade diferente da rotina em sala, pois em sala prioriza-se a 

leitura e a compreensão de texto e alguns aspectos gramaticais. Assim, as nota de campo 

foram escolhidas para registrar dúvidas, atitudes, anseios e surpresas durante a pesquisa e a 

atividade que estava sendo realizada naquele exato momento, em relação à compreensão do 

processo de escrita e correção de erros dos alunos. 

Por meio das notas de campo, pudemos registrar o que faziamos participantes 

enquanto realizavam as revisões e durante as interações, permitindo, assim, constatar suas 

reações ao longo das atividades. 

 

2.3.2 Questionários 

 

O questionário é uma forma eficaz, se bem estruturado e objetivo, de conseguir 

informações afetivas diversas sobre o ensino, além da sua rapidez em coletar vasto número de 

informações que estão prontamente organizados para serem analisados (BELL, 2008; 

BROWN, 2001; JOHNSTONE, 2000; RICHARDS; LOCKART, 1997).   

De acordo com Larsen-Freeman e Long (1991), nas pesquisas na área de línguas, os 

questionários frequentemente objetivam fazer que os aprendizes descrevam seus 

comportamentos e características pessoais. 

Nesta pesquisa, foram aplicados dois questionários, redigidos em português para que 

fossem respondidos também em português. As perguntas foram mescladas, algumas fechadas, 

necessitando somente de marcação, e a maioria do tipo aberto, ou seja, sem opções de 

respostas fornecidas previamente, mas deveriam ser preenchidas por escrito pelos alunos, para 

que eu pudesse conhecê-los e observar seu comportamento no decorrer das atividades. No 

segundo, as perguntas abertas tiveram por objetivo não influenciar as respostas dos alunos, 
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deixando que eles dessem ênfase ao que realmente consideravam relevante, a partir de suas 

próprias reflexões, e as perguntas estavam voltadas à atividade do dia.  

 O questionário inicial (Apêndice D) teve por objetivo levantar o perfil dos alunos e 

obter informações sobre os participantes, seu gosto pela escrita, seus hábitos de escrita, suas 

experiências anteriores com a escrita, além de como reagem ao serem corrigidos e como a 

correção pode influenciar o seu desempenho na escrita em inglês.  

O outro questionário (Apêndice E) foi respondido pelos alunos ao final de cada 

atividade de correção realizada durante a primeira etapa da pesquisa. Na segunda etapa será 

realizada outra atividade escrita em que eles devem escrever novamente outra composição, 

seguindo a mesma sequência da primeira – correção individual, colaborativa, e correção 

individual, novamente. 

Os alunos foram questionados, ainda, sobre os fatores que influenciam seu 

desempenho na escrita em inglês e sobre o que fazem (que estratégias usam) para superar as 

possíveis dificuldades que viessem a encontrar ao corrigirem-se e corrigirem os colegas em 

inglês. Em ambos os questionários, os alunos tiveram espaço para incluir comentários que 

julgassem significativos sobre sua experiência com a escrita. 

Os formulários dos questionários inicial e final encontram-se nos Anexos C e D. 

No dia 10 de outubro, após uma conversa com a turma para explicar, sem muitos 

detalhes, a pesquisa que seria iniciada, aplicamos o questionário inicial, com o objetivo de 

obter informações escritas sobre os participantes da pesquisa, pertinentes a esta investigação.  

Ao final das atividades do dia, os participantes respondiam ao questionário sobre a 

atividade realizada (Apêndice E).  

 

2.3.3 Diários dos alunos 

 

 Os diários dos participantes tiveram por objetivo registrar insights no entendimento 

dos alunos das formas como usam a LI em seu cotidiano (FETTERMAN, 1989; GEE, 1999). 

O diário é visto como uma forma atrativa de reunir informações sobre a maneira como as 

pessoas passam o tempo. Ele geralmente cobre um período de tempo estabelecido, de acordo 

com as informações necessárias. Em algumas ocasiões determinadas, “no ato” ou 

retrospectivamente, é pedido aos informantes dizer o que fizeram e, em alguns casos, por que 

o fizeram (BELL, 2008).  

 Nunan (2004) ainda diz que o diário é um relato de uma experiência de ensino ou de 

aprendizagem, escrito em primeira pessoa, através de anotações frequentes em um diário de 
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uso pessoal. Para Larsen-Freeman e Long (1991) e Nunan (2004), o uso de diários em 

pesquisas traz contribuições, pois,através deles, podemos perceber questões afetivas 

profundas que, em sala, pelas observações, normalmente não seriam observadas. 

 Para observar as anotações dos participantes, elas devem ser encaradas como um 

processo, e observadas de forma comparada. Dessa forma, é possível identificar as 

informações relevantes e significantes à aprendizagem de línguas e ao tema da pesquisa 

(NUNAN, 2004). 

Nesta pesquisa, o uso de diários permitiu o registro de sentimentos e reações dos 

alunos sobre a atividade de correção realizada ao longo da pesquisa. Além disso, pudemos 

perceber fatores afetivos e estratégias de aprendizagem. 

A partir do segundo encontro, quando foi iniciada a pesquisa com a realização da 

primeira atividade, cada aluno recebeu um caderno no qual, ao final da aula, anotaria tudo 

aquilo que julgasse importante sobre aquele dia, e, como o tempo do encontro era curto e, 

logo em seguida, iniciava a aula de outro professor, eles poderiam levá-lo para casa, mas 

sempre os trazendo em nossos encontros. Para fornecer aos alunos algumas sugestões sobre o 

que escrever, na primeira página de cada diário havia uma etiqueta com as seguintes 

informações: 

 

Caro aluno(a), 

Este diário será um dos instrumentos usados para fornecer dados para minha pesquisa. 

Além disso, ele também permitirá que você reflita sobre seu desempenho nas atividades de 

Língua Inglesa. 

Por favor, registre: 

- como você avalia a sua atuação na tarefa realizada hoje; 

- como foi a correção e por quê; 

- do que você mais gostou na tarefa e por quê; 

- do que você não gostou e por que não; 

- o que dificultou a realização da tarefa; 

- o que facilitou a realização da tarefa; 

- como é realizar a correção sozinho ou em dupla e por quê; 

Muito obrigada por sua colaboração! 

 Letícia Martins Côrtes 

(FIGURA 2 – Etiqueta afixada no diário dos participantes da pesquisa) 
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Os alunos ficaram bastante estimulados com a possibilidade de ganhar o caderno – 

diário – para escrever sobre a atividade do dia. Durante todos os encontros, eles eram 

lembrados da necessidade de escrever, e quando o tempo era suficiente, já começavam em 

sala mesmo. 

  

2.3.4 Entrevistas 

 

 As entrevistas são interações planejadas e previamente combinadas, onde alguém é 

responsável por fazer questões referentes a um tema específico de interesse e a outra cabe 

responder a essas questões. Seu propósito é gerar informações detalhadas e necessárias sobre 

um evento, programa ou pessoa que não poderiam ser obtidas por meio de observação ou por 

outros meios (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008; MOREIRA; CALEFFE, 2008). Sua grande 

vantagem é a captação da informação desejada de forma imediata e corrente (ANDRÉ, 2011; 

LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Na entrevista semiestruturada, alguns tópicos a serem discutidos já são escolhidos, e 

no decorrer na entrevista, outros podem ser introduzidos. O entrevistador, nessa modalidade 

de entrevista, é livre para deixar os entrevistados desenvolverem as questões da maneira que 

eles quiserem, de forma flexível, podendo desenvolver, de acordo com a vontade e interesse 

do pesquisador, mais um tópico do que outro (MOREIRA; CALEFFE, 2008).  

No que tange ao presente estudo, foram realizadas duas entrevistas individuais com 

cada aluno, ambas semiestruturadas, uma ao final de cada etapa. As entrevistas foram 

gravadas em áudio e foram realizadas na própria escola.  

Após a reescrita do texto, foi realizada uma entrevista semiestruturada individual para 

conversar sobre as percepções dos aprendizes durante a primeira atividade. O roteiro utilizado 

para a entrevista sobre a realização da primeira etapa encontra-se no Apêndice F. 

 

2.3.5 Textos escritos pelos alunos 

  

Para possibilitar a realização mais efetiva da pesquisa, propusemos aos alunos uma 

composição escrita. Em cima dessa composição, eles realizariam as correções. As correções 

são compostas por três partes:  

 

1ª) depois de alguns dias que escreveu o texto, o aluno lê o seu texto e o reescreve, 

corrigindo aquilo que deseja;  



62 

2ª) dias depois, em duplas, um aluno lê o texto do outro e sugere, de acordo com suas 

possibilidades, mudanças, alternativas para o texto, e assim vão conversando sobre 

o texto. Em seguida, o escritor do texto, de posse daquelas informações dadas pelo 

colega, reescreve o texto, decidindo o quer corrigir ou mudar; 

3ª) após a correção colaborativa, o aluno, individualmente, lê a versão do seu texto 

feita em conjunto e lê novamente, corrigindo aquilo que deseja e reescreve a 

última versão. 

 

Antes de cada tarefa de produção escrita, foram propostas atividades de pré-escrita e 

foi utilizada a tempestade de ideias – brainstorming – para trabalhar o tema. Dessa forma, o 

tema da primeira etapa foi contextualizado e os alunos passavam a ter mais ideias sobre a 

situação e o vocabulário que poderiam vir a utilizar. A proposta da atividade escrita encontra-

se no Apêndice G. 

Durante a escrita, muitos alunos ficaram com dúvidas, mas também empolgados com a 

possibilidade e a oportunidade de escrever um parágrafo em inglês. Algumas dúvidas 

surgiram no decorrer das atividades, como, por exemplo, de que forma iniciar o parágrafo a 

ser escrito, o vocabulário a ser utilizado etc. Era um novo universo de possibilidades para 

utilizarem aquela língua, apesar do pouco domínio que tinham. Para tanto, eles queriam 

realizar a atividade escrita de forma colaborativa, perguntando, tirando dúvidas com os 

colegas, trocando opiniões e perguntando a mim.  

Alguns alunos tiveram dificuldades na escrita, não sabiam como se expressar em 

inglês e, para não deixarem a folha em branco, escreveram em português. Alguns sabiam 

poucas palavras, e mesclaram português e inglês. Outros, por sua vez, escreveram tudo 

praticamente em inglês. 

A primeira atividade realizada na pesquisa foi a escrita de um parágrafo feita em sala 

de aula, na qual os alunos deveriam escrever um e-mail se apresentando para um estrangeiro.  

Essa primeira atividade foi iniciada no dia10 de outubro de 2012. Os alunos 

produziram o texto em língua inglesa ou em língua materna para trabalharem com ele durante 

os três momentos de revisão ao longo do mês de outubro. A primeira revisão, a correção 

individual, ocorreu no dia 17 de outubro, em sala de aula. Após a realização da correção e 

reescrita do texto, os alunos responderam a um questionário sobre a realização da correção 

(Apêndice E). A segunda revisão, a correção colaborativa, ocorreu no dia 18 de outubro. Os 

participantes sentaram-se em dupla, receberam o texto da versão anterior e o colega, que seria 

o leitor, lia para que pudesse sugerir mudanças, fazer correções, enquanto o autor ouvia e 
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decidia se acatava ou não as sugestões. Em seguida, o autor do texto, de posse das sugestões, 

o reescrevia. As interações foram gravadas em áudio. No dia 30 de outubro, na terceira e 

última revisão, os alunos tiveram mais uma oportunidade de corrigir os próprios textos. 

A segunda atividade realizada na pesquisa foi a escrita um bilhete a um colega, 

convidado-o para assistir a um filme e detalhando informações específicas a esse tipo de 

texto. Em novembro, devido à quantidade de feriados e avaliações para fechamento do quarto 

bimestre, só pude iniciar a segunda etapa de atividades no dia 27. 

No dia 27 de novembro de 2012. Os alunos produziram o texto em língua inglesa ou 

em língua materna para trabalharem ao longo dos três momentos de revisão. A primeira 

revisão, a correção individual, ocorreu no dia 28 de novembro. Após a correção e reescrita do 

texto, os alunos responderam novamente ao questionário sobre a realização da correção 

(Apêndice E). A segunda revisão, a correção colaborativa, ocorreu no dia 3 de dezembro. As 

interações foram, também, gravadas em áudio. No dia 5 de dezembro, na terceira e última 

revisão, os alunos tiveram mais uma oportunidade de corrigir os próprios textos. Nesse 

mesmo dia, concluímos a pesquisa mediante o recolhimento dos diários e da realização da 

entrevista semiestruturada individualmente (Apêndice H). 

A seguir, apresentamos o cronograma da pesquisa: 

 

QUADRO 3 – Cronograma do roteiro de pesquisa 

 

Atividade Dia da atividade Atividade realizada 

Pedido de permissão à 

direção escolar 
25/06/2012 

a) Pedido de permissão e demais 
informações sobre a pesquisa à direção 
escolar. 

Pesquisa Piloto 05/08/2012 – 

20/09/2012 

a) Primeiro encontro com os participantes 
e explanação sobre a pesquisa; 

b) Entrega do termo de consentimento a 
ser entregue ao responsável; 

c) Escrita do parágrafo; 
d) Revisão individual do parágrafo; 
e) Revisão colaborativa; 
f) Revisão individual do parágrafo; 
g) Entrevista sobre a atividade realizada. 

Primeira Atividade (e-mail) 

10/10/2012 

a) Aplicação do questionário inicial; 
b) Início da primeira atividade (e-mail): 

escrita da primeira versão do parágrafo; 
c) Entrega do diário dos participantes. 

17/10/2012 

a) Revisão individual do parágrafo (2ª 
versão); 

b) Questionário respondido pelos alunos 
após a revisão individual. 

18/10/2012 a) Revisão colaborativa do parágrafo (3ª 
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versão); 
b) Questionário individual respondido 

após a revisão colaborativa. 

30/10/2012 

a) Revisão individual do parágrafo; 
b) Entrevista semiestruturada individual 

com os participantes após a revisão 
individual do parágrafo; 

c) Recolhimento dos diários. 

Segunda Atividade (convite) 

27/11/12 
a) Entrega dos diários aos participantes. 
b) Início da segunda atividade (convite): 

escrita da primeira versão do parágrafo. 

28/11/12 

a) Revisão individual do parágrafo (2ª 
versão); 

b) Questionário respondido pelos alunos 
após a revisão individual. 

3/12/12 

a) Revisão colaborativa do parágrafo (3ª 
versão); 

b) Questionário individual respondido 
após a revisão colaborativa. 

5/12/12 

a) Revisão individual do parágrafo; 
b) Entrevista semiestruturada individual 

com os participantes após a revisão 
individual do parágrafo; 

c) Recolhimento dos diários; 
d) Fechamento da pesquisa com os 

participantes. 
FONTE: Autora desta dissertação 

 

Como afirmamos anteriormente, 6 alunos fizeram parte da pesquisa até o final. Dentre 

esses 6 alunos, 2 alunas escolheram pseudônimos masculinos: Bob e Le Mustache. Para uma 

melhor compreensão, demonstramos, a seguir, como os pares ficaram organizados nas 

atividades. 

 

QUADRO 4 – As duplas participantes 

Eleanor e Flavia 

Bob e Le Mustache 

Michael e Ynaliar 

 FONTE: Autora desta dissertação 

 

A pesquisa foi composta basicamente de dois tipos de instrumentos: aqueles que 

necessitaram de nossa observação, como as notas de campo, e aqueles que registraram a 

participação dos participantes sobre o fenômeno investigado, como: questionários, diários, 

entrevistas, gravação das interações, escrita dos textos e correção individual e correção 

colaborativa.  
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Em outras palavras, no intuito de evitar eventuais divergências entre discurso e prática 

(FONSECA, 1999), e de propiciar a triangulação e, assim, a confiabilidade dos resultados, 

esta pesquisa leva em conta instrumentos de tipos diversos. Dessa forma, há a possibilidade 

de observar a interação dos alunos durante a correção colaborativa, a percepção dos 

participantes depois de cada etapa das atividades e, assim, fazer uma comparação entre seus 

discursos e os textos revisados com a ajuda do colega e individualmente, para chegar, então, a 

um denominador comum, pois “[a]o cruzar os dados, comparar diferentes tipos de discurso, 

confrontar falas de diferentes sujeitos sobre a mesma realidade, constrói-se a tessitura da vida 

social em que todo valor, emoção ou atitude está inscrita” (FONSECA, 1999, p. 64). 

 

2.4 Os procedimentos empregados na análise de dados 

  

 Para o processo de análise e discussão dos dados desta pesquisa, optamos por ordená-

los em três diferentes categorias, conforme demonstrado a seguir: 

 

Primeira categoria de dados analisados 

 

Com base principalmente na categorização de Faigley e Witte (1981) e também na 

adaptação utilizada por Figueiredo (2005), iniciamos com a categorização da taxonomia de 

revisões utilizadas pelos alunos durante as interações. Assim, observamos as modificações 

realizadas ao longo das três etapas, comparando as alterações de acordo com acategorização 

dos dados. 

 

Segunda categoria de dados analisados 

 

A análise está concentrada nas modificações textuais realizadas após as interações 

entre os pares, comparando a versão anterior à atividade colaborativa e a versão posterior. 

 

Terceira categoria de dados analisados 

 

Nesta etapa, a nossa análise de dados está concentrada nas percepções dos 

participantes da pesquisa sobre as atividades de correção, obtidas por meio dos questionários, 

das entrevistas e do diário. Ao trabalhar com o questionário e com a entrevista, buscamos 

compreender as percepções dos participantes sobre o trabalho individual e o trabalho 
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colaborativo. Dessa forma, evidenciamos os pontos positivos e negativos ao realizarem as 

atividades em pares e individuais; e a possibilidade de aprendizagem ao interagir com o 

colega e quais atividades foram consideradas por eles as mais interessantes e as que mais 

favoreceram o processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa. 

Tendo apresentado os procedimentos e critérios utilizados para a coleta e a análise dos 

dados, passemos ao capítulo seguinte, no qual a análise e os resultados obtidos com esta 

pesquisa são apresentados. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISES E RESULTADOS 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a análise e a discussão dos dados obtidos 

durante a realização das duas atividades deste estudo e consta de três partes. Na primeira, 

analisamos as revisões dos alunos realizadas colaborativa e individualmente mediante a 

taxonomia de revisões de Faigley e Witte (1981), adaptada por Figueiredo (2005). Na segunda 

parte, analisamos as modificações textuais realizadas após as interações entre os pares. A 

terceira, e última parte, refere-se às percepções dos participantes sobre as atividades de 

correção, partindo das observações dos questionários respondidos por cada aluno após as 

atividades, das entrevistas realizadas com eles após a realização de cada etapa de atividade, e 

do diário. Nessa etapa, observamos a percepção dos alunos sobre o processo de revisão na 

aprendizagem, a relevância da interação entre eles para a execução da atividade e os fatores 

afetivos que influenciaram as atividades de correção. Ressaltamos que a transcrição das falas 

dos participantes desta pesquisa foi feita utilizando a variedade padrão. Buscamos responder 

às três perguntas que norteiam este trabalho ao longo dos itens apresentados neste capítulo. 

 

3.1 Taxonomia de revisões  

 

Com base na categorização de Faigley e Witte (1981), iniciamos com a categorização 

da taxonomia de revisões aplicada aos textos dos participantes. Como essas caracterizações 

foram estabelecidas para serem aplicadas em textos escritos de nativos de LI, utilizaremos a 

taxonomia de revisões adaptada por Figueiredo (2005).  

Para a indicação dos erros existentes nos textos dos participantes, utilizamos como 

parâmetro a variedade padrão do inglês. Vale ressaltar que estamos cientes das outras 
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variedades linguísticas que não somente a padrão. Entretanto, utilizamos a variedade padrão 

da língua inglesa por ser aquela à que os alunos estão mais expostos em sala de aula e por ser 

a que geralmente encontramos nos livros didáticos (FIGUEIREDO, 2001).  

Dessa forma, são analisadas neste item quatro versões, como veremos no quadro 

abaixo, das duas atividades realizadas e suas modificações. As modificações são evidenciadas 

em itálico, exceto os casos de apagamento, em que se utiliza o símbolo Ø. 

 

QUADRO 5 – As versões da revisão textual 

1ª versão O texto inicial escrito em inglês ou em português 

2ª versão 

O texto reescrito após a revisão individual 
(autocorreção) 

3ª versão O texto reescrito após a revisão colaborativa 

4ª versão 

O texto reescrito após uma nova revisão individual 
(autocorreção) 

 

A primeira atividade (ver Apêndice G) consiste em escrever um e-mail para um colega 

estrangeiro se apresentando por meio de informações, como: nome, idade, lugar de 

nascimento, nível de escolaridade, hobbies, preferências etc. Para tanto, foi discutido 

anteriormente as características textuais deste gênero, o que culminou, oralmente, na 

elaboração de um e-mail em língua materna mediante as sugestões dos aprendizes, e 

posteriormente, o grupo tentou elaborar, também oralmente, um e-mail em LE, tentando 

encaixar o conhecimento prévio da língua e tentando relembrar expressões que poderiam ser 

utilizadas. Dessa forma, iniciaram a primeira atividade. 

A segunda atividade consiste em escrever um bilhete convidando alguém para ir ao 

cinema assistir a um filme. Para tanto, são necessárias algumas informações básicas no 

bilhete, como: o local de encontro, o nome do filme e o horário. Para esta atividade foi 

realizada uma discussão sobre as características deste gênero, como seria a estrutura de um 

bilhete, possíveis estruturas, sentenças, expressões e palavras que poderiam ser utilizadas, 

oralmente. Após esta discussão, os aprendizes iniciaram a segunda atividade. 

Os textos dos participantes do estudo estão disponíveis na íntegra nos anexos, ao fim 

do trabalho. 

A seguir, apresentamos a taxonomia de revisão. 
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3.1.1 Adições 

 

São revisões em que uma palavra – ou grupo de palavras – é inserida ao texto, ou 

letras são inseridas a uma palavra no texto. Consideramos, também, pontuação ou sinais 

gráficos acrescidos ao texto.  

No exemplo1, podemos observar a adição de um grupo de palavras, contribuindo para 

mais uma informação ao texto. Essa informação acrescida é relevante, pois é um dado a mais 

ao se apresentar para um desconhecido, conforme a proposta da atividade.  

Observamos também no texto a tradução literal, quando palavra por palavra é 

traduzida do português para o inglês sem a observância do sistema da língua-alvo. 

Geralmente, essa tradução afeta a comunicação, uma vez que a língua base é o português. 

Entretanto, como a maioria dos aprendizes está ainda em nível elementar, a sua primeira 

versão é escrita, em sua maior parte, na língua portuguesa, sendo a tradução literal utilizada 

frequentemente também. Ademais, eles ainda não compreendem o quanto esse tipo de 

tradução influencia no sentido final da sentença. Vejamos a seguir: 

 

[1]  My name is Jenyffer, I’m Brazilian like very of music… 
 (Bob – 3ª versão – 1ª atividade) 
 
 My name is Jenyfer, student in ninth year, I’m Brazilian like very of music… 
 (Bob – 4ª versão – 1ª atividade) 
 
 

No exemplo 2, há a adição de um vocábulo que especifica a ideia que a aluna deseja 

transmitir. A inserção de um novo vocábulo demonstra a vontade da aprendiz de aperfeiçoar o 

seu texto, expressando mais a sua opinião sobre o conteúdo abordado. Entretanto, observamos 

por parte da aluna uma incertezaem relação ao uso do pronome com a letra minúscula, pois, 

como veremos em outra produção, o uso adequado é conhecido e usado por ela. 

 

[2]  … i like dance funk, i Love happy rock (Restart)... 
 (Le Mustache – 3ª versão – 1ª atividade) 
 
 

... i like dance specially funk, i Love happy rock (Restart)... 
 (Le Mustache – 4ª versão – 1ª atividade) 
 
 

No exemplo 3, a aprendiz adiciona sentenças que complementam a ideia do parágrafo, 

enfatizando a vontade de ter uma companhia para assistir ao filme e mostrando as suas 
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expectativas para esse encontro. Assim, há a inserção de quatro informações que 

complementam o convite. A adição dessas informações é positiva, pois, de acordo com Grabe 

e Kaplan (1996), a habilidade escrita necessita de prática e de revisão para o desenvolvimento 

de suas habilidades, já que envolve a reflexão sobre o que foi escrito anteriormente. Vejamos 

a seguir, as alterações mencionadas. 

 

[3]  ... at Goiânia Shopping.  
 (Eleanor – 3ª versão – 2ª atividade) 
 
 
 ... at Goiânia Shopping. I’m waiting on you. See you soon. I hope you go. Bye! 

 (Eleanor – 4ª versão – 2ª atividade) 
 
 
 No exemplo 4, observamos que Le Mustache finaliza o seu bilhete indicando o filme e 

pedindo para a colega retornar a ligação e despedindo-se. Já na quarta revisão, Le Mustache 

insere uma sentença cujo objetivo é relembrar a importância de se encontrarem ou 

conversarem pelo telefone. Assim, essa informação adicional é relevante ao bilhete, bem 

como a criação do contexto para utilizar a LI. Dessa forma, a adição dessa sentença tornou a 

comunicação mais pormenorizada e utilizou mais recursos linguísticos. Assim, em acordo 

com Grabe e Kaplan (1996), observamos que a escrita passa a ser vista como significativa, e 

então é reconhecida a importância da formulação e refinamento de ideias, como a seguir: 

 

[4] ... the film “dawn”? Call me, kisses. By... 
 (Le Mustache – 3ª versão – 2ª atividade) 
 
 ... the film “Dawn”? Also we need to talk! Call me, kisses. By... 
 (Le Mustache – 4ª versão – 2ª atividade) 
 
 
3.1.2 Apagamentos 

 

São revisões em que letras ou sentenças são retiradas do texto. Consideraremos 

também pontuação ou sinais gráficos retirados do texto. No exemplo 5, podemos observar a 

retirada de grupos de palavras que transmitiam informações ao texto que demonstravam o 

quanto a aluna Eleanor gostava da banda em questão. Observamos, neste exemplo, que 

Eleanor sente-se tranquila na realização da atividade, pois se envolveu em sua realização, 

escrevendo com fluência e satisfação. Na versão seguinte, foram retiradas essas expressões 
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mais subjetivas, sintetizando a ideia que gostaria de passar. Assim, a aluna apenas menciona 

que gosta da banda e o desejo de assistir ao show da banda aqui no Brasil: 

  

[5]  I love you guys so much you’re my everything. The reason I smile. And Brazil need “Take me 
home tour”. 

 (Eleanor – 2ª versão – 1ª atividade) 
 
 
 I love you guys so much. Ø And Brazil need “Take me home tour”. 
 (Eleanor – 3ª versão – 1ª atividade) 
 
 

No exemplo 6, o aluno retirou do texto a sentença que o finalizava, uma sentença que 

vemos com frequência em músicas, filmes e bastante conhecida até por pessoas que têm 

pouco conhecimento da língua inglesa. A retirada do grupo de palavras pode ter ocorrido 

devido ao fato de o aluno pensar que tais palavras não fazem muito sentido com o restante do 

texto. 

Uma estratégia comum utilizada no momento de escrita é usar uma palavra inglesa 

que tenha traços ortográficos e/ou fonológicos semelhantes a uma palavra da língua 

portuguesa, apesar de poder ser semanticamente diferente, como afirma Figueiredo (2004). 

Neste caso, observamos a tentativa de utilizar essaestratégia quando não se tem certeza de 

como se escreve o vocábulo que se pretende, como observamos as palavras baye may, que 

foram usadas em lugar de buy e my: 

 
[6] I love conversar com you bay. I love you may life. 
 (Michael – 3ª versão – 1ª atividade) 
 
 I love conversar com you bay. Ø 
 (Michael – 4ª versão – 1ª atividade) 
 
 
 No exemplo posterior, vemos a retirada do vocábulo Sunday (escrito no trecho 

Sanday). A aluna, possivelmente por influência do trabalho colaborativo, retirou essa 

informação, um dos poucos vocábulos que estão em LI, deixando o texto praticamente em 

português. 

O vocábulo Sanday, anteriormente inserido para especificar o dia de assistir ao filme, 

pode estar escrito dessa forma devido à inferência do sistema fonológico e gráfico da língua 

materna. Como a aluna não tem certeza de como escreve o vocábulo em LI, se apoia na língua 

materna produzindo Sanday, como pode ser observado na segunda versão de seu texto. 
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[7] Hello I te convido para assistir um filme em minha casa no Sanday no horário... 
 (Ynaliar – 2ª versão – 2ª atividade) 
 
  

Hello I te convido para assistir um filme no shopping Ø o filme... 
 (Ynaliar – 3ª versão – 2ª atividade) 
  

No exemplo 8, vemos o apagamento do trecho em português para confirmar 

anteriormente inserido na tentativa de agendar o compromisso marcado. A retirada do trecho 

em português não prejudica o entendimento da ideia do texto.  

 

[8] Call me para confirmar, kisses. 
 (Le Mustache – 1ª versão – 2ª atividade) 
 
 Call me Ø, kisses. 
 (Le Mustache – 2ª versão – 2ª atividade) 
 
 
3.1.3 Substituições 

 

São revisões compostas por trocas de palavras ou grupos de palavras por outras, com 

significado similar ou não. Nos exemplos 9 e 10, vemos a sentença que foi trocada por 

palavras de sentido similar, o cumprimento e a forma de se apresentar. No exemplo 9, a troca 

demonstra que Eleanor tem o conhecimento de não somente uma forma de se apresentar e 

trocou-a por uma mais formal.  

 

[9] Hello Nialler, I am Carol... 
 (Eleanor – 1ª versão – 1ª atividade) 
 
 Hi guys. My name is Carol... 
 (Eleanor – 2ª versão – 1ª atividade) 
 
 
[10] Hi guys. My name is Carol. 
 (Eleanor – 2ª versão – 1ª atividade) 
 
 Hello guys. My name is Carol. 
 (Eleanor – 3ª versão – 1ª atividade) 
  

No exemplo 11, Le Mustache inicia o seu bilhete chamando por Jeny e convidando-a, 

utilizando em sua maioria o português, para passear. Já na segunda revisão individual, a 

aprendiz Le Mustache insere uma sentença básica que geralmente costumamos aprender nos 

níveis elementares de LI, uma sentença que também é bastante indicada para iniciar uma 
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conversa, um convite, como é o caso, além de algumas sequências em inglês para convidar 

Jeny para dar um passeio pelo shopping e assistir ao filme. Apesar da permanência de erros, 

podemos perceber o esforço da aluna de, cada vez mais, utilizar palavras em LI em seu texto. 

Na teoria sociocultural, o mais importante não é o produto, mas sim o processo que está em 

andamento, ou seja, o fato de os aprendizes estarem sendo mais ativos no processo de revisão 

o que poderá, ao longo do processo, trazer resultados benéficos a eles (VYGOTSKY, 1981). 

 

[11] Hey Jeny, what acha of passearmos in shopping Saturday para assistirmos the filme 
amanhecer? 

 (Le Mustache – 1ª versão – 2ª atividade) 
Hey Jeny, how are you? Let’s the cine of shopping Flamboyant in Saturday 13:30 

assistir the film Amanhecer?  
 (Le Mustache – 2ª versão – 2ª atividade) 

 

No exemplo 12, observamos a substituição do vocábulo good por well ao se referir ao 

filme Ted, o que ocasionou um erro. Isso pode acontecer devido às semelhanças de 

significado e uso das palavras bom e bem, em português. 

 

[12] ... the film TED seems good, let’s? 
 (Bob – 3ª versão – 2ª atividade) 
 
 ...the film ted seems well, let’s? 
 (Bob – 4ª versão – 2ª atividade)  
 
 
3.1.4 Reestruturações 

 

São revisões que reorganizam a estrutura do texto, das sentenças, o que pode ocasionar 

a alteração de sentido ou não. Esse tipo de revisão foi encontrada com mais dificuldade, 

acredito que por se tratar de uma modificação que requer um maior conhecimento para 

reorganizar a estrutura da sentença ou pelos participantes dessa pesquisa estarem mais 

preocupados em não deixar palavras em português no texto. 

 No exemplo 13, podemos observar que Michael desloca a informação da data e do 

local de nascimento após a apresentação de seu nome, mostrando uma sequência, e, ao fim, 

expressa, mesmo que na língua materna, as suas preferências. Assim, podemos observar a 

organização mais lógica das informações e a reestruturação das sentenças. Como afirma 

Figueiredo (2005), a revisão é imprescindível, pois podemos encontrar pontos obscuros 
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existentes na produção textual e reorganizá-los, tornando a leitura mais fluida e clara, como o 

exemplo da modificação realizada a seguir. 

 

[13]  My name is Michael Diniz de Souza, eu tenho five teen de idade. Gosto de jogar soccer e 
mexer no MSN. Estudo no colégio... moro Goiânia e sou de Tocantins. Nasci em Augost e 

1997... 
 (Michael – 1ª versão – 1ª atividade) 
 
 My name is Michael Diniz de Souza. Eu tenho five teen de idade, nasci em Augost de 1997 em 

Tocantins. I estudo no colégio... moro atualmente em Goiânia. Adoro mexer no MSN, 
facebook, Orkut. 

 (Michael – 2ª versão – 1ª atividade) 
 

 

3.1.5 Distribuições 

 

São revisões em que o texto é dividido em mais segmentos. Esse tipo de revisão não 

foi encontrado em nenhum texto em nenhuma das duas atividades. 

 

3.1.6 Consolidações 

 

São revisões em que sentenças, segmentos ou parágrafos são suprimidos ou 

aglutinados em um único segmento. Esse tipo de revisão também não foi encontrado em 

nenhum texto. 

Como afirmamos anteriormente, os alunos estão em nível iniciante e, por esse motivo, 

acreditamos que as revisões de distribuições e consolidações, que acontecem no nível de 

parágrafo ou no nível de sentenças, que são mais complexas de serem feitas, não ocorreram 

nas atividades realizadas. O processo de escrita da maioria dos participantes ocorreu 

inicialmente em língua materna e, posteriormente, na autocorreção – a segunda versão – a 

tradução do português para o inglês. Dessa forma, a maioria das modificações ocorreu nessa 

perspectiva: a tradução do português para o inglês. Ademais, rememorando Leffa (1996) 

sobre os estudos realizados com alunos primários, secundários e universitários, (APPLEBEE 

et al., 1986; YODER, 1993), as revisões são, em sua grande maioria, superficial, sendo raro, 

portanto, mesmo aos alunos de nível universitário, a revisão global na produção textual, como 

a reescrita de partes, o acréscimo ou a retirada de ideias, como constataram, em suas 

pesquisas, Figueiredo (2001) e Carvalho (2002). 
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Ainda assim, as modificações realizadas nas revisões demonstram o estágio inicial dos 

alunos, pois observamos que poucas foram as substituições envolvendo sinônimos ou outras 

informações que modificassem o sentindo anterior. As substituições realizadas nas revisões 

foram, quase em sua totalidade, a troca da palavra escrita no português pela equivalente no 

inglês, ou, mesmo, por sinônimos em português. 

As adições, por sua vez, ocorreram também envolvendo o português, mas, ao contrário 

das substituições, elas envolveram mais a LI. Pudemos perceber o acréscimo de informações 

através da adição de palavras e grupos de palavras, permitindo o uso da língua. Já os 

apagamentos ocorridos durante as revisões, em sua maioria, proporcionaram a retirada de 

palavras em português ou informações que, mesmo em inglês, não foram consideradas 

adequadas pelos autores do texto. Assim, não foram observadas correções relativas à estrutura 

gramatical ou à pontuação, mas relativas a palavras na língua materna e, em segundo plano, 

informações não interessantes ao texto. 

Apesar da manutenção de muitos erros, por meio da abordagem processual da escrita 

em sala de aula pudemos observar alunos com maior interesse sobre o processo de escrita e 

revisão em língua inglesa, o despertar do sentimento de autonomia no processo de escrita, 

além de se sentirem estimulados a trabalhar com a escrita na língua que estão aprendendo. 

Apesar de serem 6 participantes somente, as turmas que souberam das atividades realizadas, 

questionavam-nos com interesse sobre essas atividades e sua realização em sala. Portanto, não 

somente o desenvolvimento da língua foi estimulado em 6 alunos, mas também um ambiente 

mais propício nas demais turmas que estimulassem a interação e a aprendizagem da LI. 

 

3.2 Análise das revisões 

 

 Este estudo mostra-nos que os participantes realizaram mais revisões no nível de 

sentença (adição de palavras ou grupo de palavras, adição de nova informação, substituição de 

palavras, apagamento de palavras) do que no nível do parágrafo ou entre sentenças 

(reestruturações, distribuições e consolidações). Diversos estudos, como o de Carvalho (2002) 

e Figueiredo (2001), confirmam que revisões no nível de parágrafos e sentenças acontecem 

com pouca frequência até por alunos com nível mais elevado de língua devido à 

complexidade desses tipos de revisão.  

Na atividade 2, a produção do bilhete,houve uma porcentagem maior de substituições 

do que na atividade 1, a produção do e-mail. Essa diferença pode indicar-nos uma melhor 

organização textual, mesmo que seja em língua materna, na segunda atividade. Além disso, 
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pode-nos mostrar também a valorização do processo de escrita ao longo da atividade e sua 

conscientização, ao planejar e avaliar as palavras escolhidas e ao verificar se as informações e 

ideias estão adequadas no texto, como sugerem White e Arndt (1991). 

Em contraponto, observamos que as adições na produção do e-mail aconteceram em 

maior porcentagem do que no bilhete. Um fator que pode ter influenciado essa porcentagem 

épor ser a primeira produção em LI. Logo, enfatizamos a necessidade de se refletir acerca de 

diversos pontos: o objetivo do texto, o que escrever para atingir esse objetivo, a língua a ser 

utilizada, ou seja, muitos fatores e pouca ou nenhuma experiência neste tipo de atividade. 

Então, ao escreverem o e-mail, os alunos puderam perceber como eraa atividade, fazer suas 

tentativas e muitos não a levaram tão a sério. Assim, houve muitas adições de termos, 

vocábulos, pois muitos não planejaram o queseria escrito e, com o passar das revisões, foram 

compreendendo o processo e realizando as suas modificações.  

A maioria das adições e apagamentos ocorridos ao longo do processo aconteceram, 

muitas vezes, devido à percepção da diferença dos sistemas linguísticos das duas línguas, 

levando à revisão. Rememorando o processo de escrita de White e Arndt (1991), a 

estruturação de ideias e o rascunho, para a maioria dos alunos, eram desenvolvidos na língua 

materna. A avaliação, que é a análise do que foi escrito em relação às informações e a 

adequação das ideias no texto, era realizada concomitantemente à reelaboração do texto na LI. 

Os apagamentos, por sua vez, ocorreram com pouca frequência em ambas as 

atividades. Observamos que ao escrever uma palavra em LI, o aprendiz esforçava-se ao 

máximo por deixá-la no texto, principalmente aqueles que se sentiam menos competentes na 

língua. 

As modificações mais complexas, reestruturações, distribuições e consolidações, 

praticamente não ocorreram, exceto duas reestruturações na primeira atividade. Por serem 

mais complexas, mesmo para aprendizes mais competentes, elas são modificações mais 

difíceis de serem realizadas (LEFFA, 1996). 

 A tradução dos textos de português para o inglês foi uma estratégia utilizada pela 

maioria dos aprendizes, ao contrário do estudo de Oliveira (2002) com aprendizes iniciantes 

em na universidade. Possivelmente pela busca da organização do pensamento na língua 

materna, uma vez que a língua-alvo ainda é elementar, os aprendizes adotam essa ordem para 

então transmitir na LI o que já foi formulado. 

 Os aprendizes que redigiram parte ou inteiramente na LI mencionaram, no 

questionário, tentar expressar-se mediante vocabulário já conhecido, visto que a atividade tem 

como objetivo utilizar os conhecimentos prévios e desenvolver-se mais nessa língua. 
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Com o estudo, pudemos observar que a prática da escrita mostra-se relevante, pois, ao 

produzir um texto, as habilidades do escritor na língua materna são transferidas para a L2/LE, 

sejam elas desenvolvidas ou não (FRIEDLANGER, 1996). Assim, como Raimes (1985) 

sugere, aprendizes iniciantes necessitam de mais tempo para a produção, de oportunidades 

para desenvolver a escrita, bem como de mais prática na geração, organização e revisão de 

ideias e de revisão na forma e no estilo. Enfatizamos que a sala de aula é o local ideal para 

esse desenvolvimento da escrita, já que essa habilidade não é adquirida, mas ensinada, o que 

envolve instrução, prática e propósito (GRABE; KAPLAN, 1996). 

A Tabela 3.1, a seguir, mostra-nos os tipos de revisões que ocorreram na primeira 

atividade, o e-mail, por ordem de frequência. A Tabela 3.2 mostra-nos a porcentagem de 

revisões na segunda atividade, o bilhete: 

 

Tabela 1 – Quantitativo de revisões no e-mail 

REVISÕES NÚMERO FREQUÊNCIA(%) 

Substituições 6 8.6 
Adições 55 78.6 

Apagamentos 7 10 
Reestruturações 2 2.8 

Distribuições 0 0 
Consolidações 0 0 

Total 70 100 
FONTE: Autora desta dissertação 

 

Tabela 2 – Quantitativo de revisões no bilhete 

REVISÕES NÚMERO FREQUÊNCIA(%) 

Substituições 29 59.2 
Adições 16 32.7 

Apagamentos 4 8.1 
Reestruturações 0 0 

Distribuições 0 0 
Consolidações 0 0 

Total 49 100 
FONTE: Autora desta dissertação 

 

 Tendo apresentado e tecido reflexões sobre os tipos de revisões empregados pelos 

participantes deste estudo, passemos, no próximo item, à análise das modificações textuais 

efetuadas por eles. 
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3.3 Análise das modificações 

 

Após a categorização das revisões, executamos a contagem dos tipos de modificações 

para observar se essas modificações aprimoravam o texto. Dessa forma, como afirmamos 

anteriormente, além dos três tipos de modificações apresentadas anteriormente – bem 

sucedidas, malsucedidas e desnecessárias – observamos a necessidade de incluir o quesito 

“parcialmente bem-sucedidas”, assim como observado também por Carvalho (2002), uma vez 

que estamos com o intuito de observar mais o esforço do aluno em modificar o texto, 

aperfeiçoando-o. 

 Segundo Stern (1991), o aprendiz na fase inicial de estudo de uma segunda língua 

pode se sentir limitado para se expressar. Assim, acreditamos que uma forma de o aprendiz 

retomar a sua capacidade de expressão é lançar mão da língua materna, fato que podemos 

constatar ter ocorrido com bastante frequência neste estudo. 

Assim, para que esses sentimentos de incapacidade e limitação possam diminuir, Stern 

(1991) aconselha ser necessário o uso constante da segunda língua, e, quando necessário, 

recorrer a dicionários, gramáticas, colegas mais proficientes e professores. Ao utilizar a 

segunda língua para escrever os parágrafos, uma situação nova se apresentou a eles. 

Entretanto, com a prática e durante a continuidade do processo de aprendizagem da língua, 

eles poderão sentir-se mais seguros. Vale ressaltar que, nesta pesquisa, os aprendizes 

contaram apenas com o apoio do colega durante a correção colaborativa, não utilizando 

dicionários, gramáticas ou outras fontes de auxílio. 

Veremos, a seguir, a Tabela 3e a Tabela 4 que comprovam que, apesar de serem 

alunos iniciantes, com pouco conhecimento da língua inglesa, as atividades de revisão, em sua 

grande maioria, levaram à correção do erro total ou parcial, mostrando o avançar do aluno 

para a estrutura correta.   

 

Tabela 3 – Modificações efetuadas na revisão do e-mail 

TIPOS DE MODIFICAÇÕES 

EFETUADAS 
NÚMERO FREQUÊNCIA (%) 

Modificações bem-sucedidas 43 61.4 
Modificações parcialmente bem-

sucedidas 
10 14.3 

Modificações malsucedidas 13 18.6 
Modificações desnecessárias 4 5.7 

Total 70 100 
FONTE: Revisões da 1ª atividade  
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Tabela 4 – Modificações efetuadas na revisão do bilhete 

TIPOS DE MODIFICAÇÕES 

EFETUADAS 
NÚMERO FREQUÊNCIA (%) 

Modificações bem-sucedidas 21 42.9 
Modificações parcialmente bem-

sucedidas 
18 36.7 

Modificações malsucedidas 5 10.2 
Modificações desnecessárias 5 10.2 

Total 49 100 
FONTE: Revisões da 2ª atividade  

  

Nos itens que se seguem, apresentamos exemplos de modificações efetuadas pelos 

participantes em seus textos.  

 

3.3.1 Modificações bem-sucedidas 

 

 As modificações bem-sucedidas foram aquelas que corrigiram erros da versão anterior 

ou acrescentaram informações relevantes ao texto. Essas modificações foram feitas a partir de 

adições, apagamentos, substituições e reestruturações. No exemplo abaixo, a participante Bob 

ainda estava escrevendo em português na 3ª versão. Já na 4ª versão – versão individual – 

conseguiu transmitir sua ideia na LI, o que nos leva a deduzir que ela pesquisou em casa, 

refletindo, com isso, um processo de autonomia: 

 

[14]  Espero te conhecer em breve... 
 (Bob – 3ª versão – 1ª atividade) 
 
  

I hope we can meet each other soon... 
 (Bob - 4ª versão – 1ª atividade) 
 

3.3.2 Modificações parcialmente bem-sucedidas 

 

 As modificações parcialmente bem-sucedidas são aquelas que, apesar de não 

corrigirem o erro, apresentam uma melhoria em relação a esta e em direção à forma adequada, 

embora o sentido seja compreensível. Essas modificações foram feitas a partir de adições, 

apagamentos, substituições e reestruturações. 

No exemplo abaixo, a participante Bob inseriu uma informação na 4ª versão que 

poderia ter sido mais bem elaborada, mas não compromete a compreensão da informação. 
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Pelo contrário, isso nos mostra que ela sente-se segura ao arriscar-se em transmitir a ideia 

através do conhecimento que já possui: 

 

[15]  My name is Jenyffer, I’m Brazilian… 
(Bob – 3ª versão – 1ª atividade) 

 
My name is Jenyffer, student in ninth year, I’m Brazilian… 
(Bob – 4ª versão – 1ª atividade) 

 

 

3.3.3 Modificações malsucedidas 

 

As modificações malsucedidas foram aquelas em que não houve a correção de erros 

ou até os originaram durante a reescrita do texto. Essas modificações foram feitas a partir de 

adições, apagamentos, substituições e reestruturações. No exemplo a seguir, a participante 

Flavia havia escrito o pronome adequadamente na 1ª versão e, ao reescrever o texto, o 

pronome foi reescrito erroneamente, provavelmente seguindo a fonologia da palavra, 

originando um erro de ortografia: 

 

[16]  My name is Flavia... 
 (Flavia – 1ª versão – 1ª atividade) 
 
 May name is Flavia... 
 (Flavia – 2ª versão – 1ª atividade) 

 

No exemplo abaixo, podemos observar a adição da ideia “assistir ao filme”. 

Entretanto, é escolhido um termo não utilizado para esse contexto. Provavelmente, esse termo 

foi procurado no dicionário e sem observar o contexto, foi dado como o certo para o 

momento: 

 

[17] I come envite for gol to cine às 19: hors in the shopping Flamboyant te espero lá. 
 (Bob – 2ª versão – 2ª atividade) 
 
 I come envite for gol to cine as 19:hh hors attendthe film… 
 (Bob – 3ª versão – 2ª atividade) 
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3.3.4 Modificações desnecessárias 

 

 As modificações desnecessárias foram aquelas em que os erros não foram corrigidos 

ou que não trouxeram informações novas ao texto. Essas modificações foram feitas a partir de 

adições, apagamentos, substituições e reestruturações. No exemplo seguinte, a participante 

Eleanor trocou um substantivo por outro com sentido similar, não alterando a informação que 

já existia: 

 

[18] Come to Brazil guys… 
 (Eleanor – 2ª versão – 1ª atividade) 
 
 
 Come to Brazil boys… 
 (Eleanor – 3ª versão – 1ª atividade) 
  

No exemplo seguinte, há a adição de vocábulos na sentença como uma tentativa de 

Michael passar um pouco de sua informação na língua-alvo. O aluno acrescenta wat, 

possivelmente tentando escrever want e traduz a partícula de infinitivo para usando a palavra 

stop (verbo parar). Tais modificações não contribuíram para uma melhor compreensão da 

mensagem, como pode ser observado no exemplo a seguir: 

 

[19]  I quero te invite para ir ao shopping... 
 (Michael – 2ª versão – 2ª atividade) 
 
 
 I quero wat te invite stop ir ao shopping... 
 (Michael – 3ª versão – 2ª atividade) 
  

Os itens anteriores não mostram um resultado tão positivo se formos levar em 

consideração apenas o produto. Entretanto, chamamos a atenção para o fato de que, apesar 

dos erros existentes, os aprendizes tiveram um desempenho melhor na segunda atividade. Eles 

começaram a se interessar mais pela atividade de revisão, se interessaram mais pela língua, 

sentiram-se mais confiantes na elaboração do parágrafo e empenharam-se mais em realizar 

modificações no texto e, de acordo com as possibilidades, ajudar o parceiro na revisão. 

Assim, o relevante em nossa pesquisa não é a quantidade de erros percebidos e 

corrigidos, mas, sim, o processo cognitivo que está sendo elaborado no momento da produção 

textual, ao garimpar as ideias, organizá-las e delimitá-las no texto, avaliar o que foi escrito, 

verificar o conteúdo e forma e arriscar-se mais na produção textual. É um momento que estes 
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alunos têm, e a grande maioria nunca teve, de expressarem-se na língua-alvo utilizando a sua 

criatividade, ao invés de realizarem exercícios de completarem lacunas, exercícios de 

transformação de um tempo verbal para outro, como geralmente ocorre em uma sala de aula 

com uma grande quantidade de alunos e poucas aulas por semana. 

 As revisões observadas nas duas atividades aconteceram tanto individualmente quanto 

colaborativamente. Como o intuito da pesquisa é observar a interação e sua contribuição para 

a autonomia do aprendiz, elaboramos duas tabelas (Tabela 5 e Tabela 6) por meio das quais é 

possível observar em qual das três etapas de correção, as revisões foram mais perceptíveis e 

ocorreram com mais ênfase. 

 Outro fator que merece destaque é que, na primeira correção individual das duas 

atividades,houve uma porcentagem grande de modificações. Brown (2001) destaca que, ao 

considerar a escrita como processo, o aprendiz pode planejar e revisar ilimitadamente o que 

foi escrito antes de ser divulgado. E essa revisão pode acontecer imediatamente após a escrita 

e concomitantemente (GRABE; KAPLAN, 1996; WHITE; ARNDT, 1991). Após a escrita, 

muitas vezes lembramos algo que poderíamos ter colocado, vocábulos que esquecemos no 

momento de produção, ideias, argumentos interessantes ao propósito do tema, parágrafos ou 

trechos a serem reestruturados. Assim, logo após a primeira escrita, há muitas coisas a serem 

modificadas. 

 A revisão colaborativa também proporcionou diversas revisões. Hall (2001) considera 

relevante a interação na coconstrução do conhecimento, pois,por meio da participação de um 

colega mais capaz na solução de uma atividade, o conhecimento e as competências 

linguísticas, sociocultural, entre outras, são desenvolvidas, contribuindo para o processo de 

aprendizagem. Ao longo das duas atividades, pudemos constatar que foi durante a etapa 

colaborativa que houve o maior número de modificações realizadas na produção textual.  

De acordo com Figueiredo (2006), Hall (2001) e Torres, Alcantara e Irala (2004), por 

meio de atividades colaborativas há o aumento de oportunidades de interação na língua-alvo, 

o que auxilia os aprendizes menos experientes a descobrir formas de aprendizagem desta 

língua e a corrigem-se no grupo. Assim, os aprendizes se conscientizam do que sabem ou não, 

têm a oportunidade de formularem e testarem hipóteses para a comunicação e de refletirem 

sobre a língua que estão aprendendo, compreendendo seus usos (SWAIN, 1993, citado por 

HALL, 2001).  

A segunda revisão individual possibilitou uma correção mínima. Provavelmente,ela 

foi utilizada somente para alguns ajustes finais, retoques, modificações de vocabulário ou 

inserções de algum termo, julgados necessários para aprimorar as produções, mesmo com 
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duas correções anteriormente realizadas. A porcentagem reduzida também nos faz refletir 

sobre a necessidade dessa segunda correção individual, uma vez que não houve muitas 

alterações no texto, outras duas revisões já ocorreram anteriormente. A seguir, apresentamos 

as Tabelas 5 e 6 para efeito de comparação: 

 

Tabela 5 – Porcentagem da correção da 1ª atividade 

ETAPAS DE CORREÇÃO NÚMERO FREQUÊNCIA (%) 

2ª etapa (revisão individual) 35 50 
3ª etapa (revisão colaborativa) 28 40 
4ª etapa (revisão individual) 7 10 

Total 70 100 
FONTE: Autora desta dissertação 

 

Tabela 6 – Porcentagem da correção da 2ª atividade 

ETAPAS DE CORREÇÃO NÚMERO FREQUÊNCIA (%) 

2ª etapa (revisão individual) 15 30.6 
3ª etapa (revisão colaborativa) 23 47 
4ª etapa (revisão individual) 11 22.4 

Total 49 100 
FONTE: Autora desta dissertação 

 

3.4 Análise das modificações textuais ocorridas durante as interações 

  

 A segunda parte deste capítulo refere-se às modificações realizadas após as interações 

dos pares. As reflexões deste estudo foram obtidas a partir da análise dos dados de acordo 

com cada estágio envolvido no processo de revisão colaborativa mediante a gravação das 

interações ocorridas neste processo. A seguir, observamos a 2ª versão do parágrafo da 

primeira atividade. A 2ª versão, proveniente da revisão textual individual, foi revisada 

colaborativamente, sujeita a observações, correções, adições, apagamentos e reestruturações 

de acordo com a percepção do parceiro, o que resultou na 3ª versão do texto. Para tanto, 

analisamos as interações por meio das quais é possível observar como essa edição – ou não – 

do parágrafo acontece. Em seguida, é apresentada a 3ª versão do parágrafo, por meio da qual 

será possível observar o que foi acatado ou não na reformulação da 3ª versão. 

 Na primeira atividade, pedimos aos alunos que escrevessem um e-mail para um colega 

estrangeiro de bate-papo e se apresentassem a ele. Dessa forma, os alunos poderiam utilizar 

conhecimentos considerados básicos na LE, tais como: nome, idade, lugar e data de 
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nascimento, série em que estudam, cidade natal, além de outros conhecimentos já um pouco 

mais elaborados, como hobbies, personalidade, lugares onde já moraram, preferências, 

habilidades, detalhes sobre a família e planos futuros.  

Para a segunda e última atividade, pedimos aos alunos que escrevessem um bilhete 

para um colega convidando-o para assistir a um determinado filme. Para tanto, esse bilhete 

deveria conter algumas informações, tais como: o local de encontro, a data, o filme escolhido. 

Dessa forma, os alunos poderiam ser gentis, utilizar conhecimentos considerados básicos na 

LE, como: cumprimento, local de encontro, sugestão de filme, além de outros conhecimentos 

já um pouco mais elaborados. O acréscimo de mais informações ficaria a critério deles. 

Apresentamos, a seguir, as atividades de cada par, para uma melhor observação do 

desempenho ao longo das atividades. 

 

3.4.1 Análise das modificações textuais dos textos do par Eleanor e Flavia na atividade 1: o 

e-mail 

  

A dupla Eleanor e Flavia sentaram-se para realizar a correção referente ao texto de 

Eleanor. Flavia é uma participante que não se arrisca a produzir em LI, somente na língua 

materna. Por isso, ela não se acha competente para auxiliar a colega a corrigir seus erros, 

sugerir modificações, ou mesmo questionar sobre alguma modificação realizada em seus 

textos. Abaixo, temos a segunda versão26 escrita do texto de Eleanor: 

 

 

Figura 3– Produção textual de Eleanor (2ª versão – 1ª atividade) 

                                                           
26 Como afirmado anteriormente, a primeira versão foi escrita em inglês ou em português como um esboço para 
a produção final do texto. Em seguida, os alunos fizeram uma revisão individual, o que resultou na segunda 
versão do mesmo texto. Posteriormente, por meio da revisão colaborativa, foi produzida uma terceira versão do 
texto. Finalmente, os alunos revisaram novamente o texto em forma individual, o que resultou na quarta versão 
de seus textos. 



85 

Ao corrigir esse texto, as alunas puderam interagir para tentar melhorá-lo como 

ilustrado abaixo: 

 

[20] Flavia: Eu não sei muito de inglês, eu não achei muitos erros no texto. Pelo que eu 
estou vendo, está certo. Tem muita coisa da Banda One Direction, mas está bom. 

 Eleanor: Hum... algo errado no texto? O que você acha? 
 Flavia: Bom, eu não sei inglês direito, mas eu acho que está tudo certo. Pra mim, está 

bom assim. 
 
 

Após essa interação, Eleanor reescreveu o seu texto apresentando uma terceira versão 

que transcrevemos a seguir: 

 

Figura 4 – Produção textual de Eleanor após a revisão colaborativa (3ª versão – 1ª atividade) 

 

A consideração de Flavia sobre o texto de Eleanor é iniciada por uma explicação sobre 

a não correção do texto da colega: o não saber a LI, o sentimento de não competência naquela 

língua, apesar de compreender o assunto recorrente no texto, a banda One Direction. Além 

disso, ao enxergar na colega uma aprendiz competente na LI, reforçado pelo fato de a 

composição estar escrita em sua maioria com palavras em LI, Flavia considera-o escrito 

corretamente ao dizer que “[p]elo que eu estou vendo, está certo”. Apesar de Flavia não 

indicar modificações a serem feitas, Eleanor realizou diversas alterações no texto, ao formular 

seus objetivos de acordo com as necessidades que julga ser fundamentais, monitorando seu 

processo de aprendizagem. Nesse caso, portanto, acreditamos que Flavia, por meio da 

participação repetida em atividades com membros mais capazes, desenvolveria as suas 

competências.  
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Após a revisão do texto de Eleanor, as alunas passaram para a revisão do texto de 

Flavia, cuja segunda versão está transcrita a seguir: 

 

Figura 5 – Produção textual de Flavia (2ª versão – 1ª atividade) 

 

As alunas discutiram, então, sobre o texto, como ilustrado a seguir: 

 

[21]   
Flavia:   Corrige o meu texto! 
Eleanor:  Você tinha que ter colocado assim: My name is Flavia... I’m fourteen 

years old. Eu não sei como diz “eu estudo”. E “escola” não é escuela, 
viu? (risos) É school. Ainda não sei o que eu quero para a minha 
vida... 

Flavia:        O que mais? 

Eleanor:     I still don’t know what I want for my future... Eu acho que é assim. 
 I live with my parents… 

 I’m from Goiânia and I live in Goiânia. Eu acho que é isso. 
Flavia:       Só isso?  

Eleanor:     É. Isso que você deveria ter feito no seu. 
Flavia:       Obrigada, então. 
Eleanor:    No seu texto tem muita coisa em português, acho que agora, depois 

das sugestões, vai dar pra você melhorar no inglês. Você colocou só 
uma frase e uma palavra, eu acho, em inglês. 

 

Após essa interação, Flavia reescreveu o seu texto apresentando uma terceira versão 

que transcrevemos a seguir:   
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Figura 6 – Produção textual de Flavia após a revisão colaborativa (3ª versão – 1ª atividade) 

 

Ao observar o diálogo, percebemos que Flavia está ansiosa para que Eleanor corrija o 

seu parágrafo, pois Flavia considera a colega bastante inteligente e apta a fazer essas 

intervenções. Eleanor aponta os erros e faz a observação de que pouquíssimas palavras foram 

escritas na LI. Assim, a maior parte das alterações sugeridas ao texto de Flavia foi a tradução 

para a LI, permanecendo a mesma estrutura. Entretanto, neste processo de revisão, ao passar a 

limpo as sugestões da colega, Flavia mudou o “my” para “may”, ocasionando um erro. 

Eleanor, ao final da interação, faz uma observação sobre a atividade colaborativa e sua 

importância na aprendizagem da LI “acho que agora, depois das sugestões, vai dar pra você 

melhorar no inglês”. Dessa forma, ela acredita que a interação colabora para a coconstrução 

do conhecimento e o desenvolvimento na língua (VYGOTSKY, 1984). 

 

3.4.2 Análise das modificações textuais dos textos do par Eleanor e Flavia na atividade 2: o 

bilhete 

 

As alunas Eleanor e Flavia estão novamente juntas para realizar a correção 

colaborativa do bilhete escrito por Eleanor. A seguir, temos a segunda versão escrita do texto: 

 

 

Figura 7 – Produção textual de Eleanor (2ª versão – 2ª atividade) 
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Ao corrigir esse texto, as alunas puderam interagir para tentar melhorá-lo, como 

ilustrado no seguinte exemplo: 

 

[22]  
 Flavia:  Olha, esse filme é bom, né? (risos) Mas, assim, o que você colocar para mim 

está certo, sei muito bem e você já estudou, fez curso e tal. Desculpa, viu...? 
 Eleanor: Calma. Você tem que tentar. Não adianta eu ficar traduzindo pra você. É tipo 

na internet, não dá em nada. Você não aprende. Você não está nem prestando atenção, 
nem me pergunta, não diz nada. Vê as palavras que você conhece. E tipo, você que 
tinha que tentar me ajudar, né? 

 Flavia: Tá bom (risos). Vou tentar. Me explica o que você está colocando. 
 (e Eleanor seguiu traduzindo palavra por palavra) 
 

Após essa interação, Eleanor reescreveu o seu texto apresentando uma terceira versão, 

que transcrevemos a seguir: 

 

 

Figura 8 – Produção textual de Eleanor após a revisão colaborativa (3ª versão – 2ª atividade)  

 

Uma vez mais, a consideração de Flavia sobre o texto de Eleanor é iniciada por uma 

justificativa sobre a não revisão do texto. Flavia compreende, mas não se permite tentar, 

observar ou questionar alguma informação presente no bilhete. Devido ao fato de Eleanor ser 

boa aluna e por já ter tido mais experiências com a LI, Flavia, ao dizer,“você já estudou, já fez 

curso...”, considera-se sem permissão para dar sugestões. 

Eleanor, por sua vez, cobra essa atitude de Flavia, pois a atividade colaborativa exige 

um envolvimento, seja para tirar dúvidas, auxiliar o colega, dialogar sobre a atividade 

realizada, promovendo, a troca de estratégias e informações referentes à aprendizagem 

(FIGUEIREDO, 2006; HALL, 2001). Flavia não se permite arriscar, testar hipóteses, 

desenvolver a língua. Para ela, a tradução do seu parágrafo para a LI é satisfatória, mesmo não 

tendo participado do processo. 
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Após isso, as alunas Eleanor e Flavia realizam a correção referente ao texto de Flavia. 

A seguir, temos a segunda versão escrita de seu texto: 

 

 
Figura 9 – Produção textual de Flavia (2ª versão – 2ª atividade) 

 

Ao corrigir esse texto, as alunas puderam interagir para tentar melhorá-lo, como pode 

ser observado a seguir: 

[23]   
Flavia:   Vamos corrigir! 
Eleanor:  Como é um bilhete, você tem que convidar alguém, então você tem 

que ser educada né! (risos) 
Flavia:       Hi? (risos) 
Eleanor:     É!!! (risos) É isso que você sabe? (risos) Então você tem que 

convidar, tipo assim: Let’s  go... Tô escrevendo, vai prestando 
atenção. 

Eleanor:     Aí você fala que é comigo no shopping: with me. 

Eleanor:     E termina dizendo que está esperando, e bye! 

Flavia:       Hum... 
Eleanor:     Fácil, né? 

Flavia:       Valeu! 
 

Após essa interação, Flavia reescreveu o seu texto apresentando uma terceira versão 

que transcrevemos a seguir: 

 

Figura 10 – Produção textual de Flavia após a revisão colaborativa (3ª versão – 2ª atividade) 

 



Flavia sente-se ansiosa e gosta da forma com

de melhoria ao seu parágrafo. Entretanto, Flavia não se mostra 

revisão do próprio texto, uma vez que não observamos perguntas, anotações, sugestões. Ao 

contrário, há a espera por alguém que t

começou a manifestar com o 

sendo prontamente atendida por Eleanor. Hall (2001) defende 

participação repetida em atividades colaborativas com 

mais fácil, para o aprendiz,

e comunicativa, entre outras

suas habilidades e sinta-se mais segura para expor

 Observamos, assim, o auxílio de Eleanor à Flavia e sua tentativa de conscientizar a 

amiga a compreender que tanto a habilidade escrita quando a aprendizagem de LE 

processo e que requerem atitude para que se obtenha sucesso. Eleanor, por sua vez, 

primeira versão já na língua

ela desenvolveu-se mediante suas próprias pesquisas, seu esforço em

expressar-se na LE, aperfeiçoando sua produç

 

3.4.3 Análise das modificações textuais dos textos do par Bob e Le Mustache na atividade 

1: o e-mail 

 

As alunas Bob e Le Mustache

texto de Bob. A seguir, temos a 

 

Figura 11 – Produção textual de Bob (2ª versão 

 

se ansiosa e gosta da forma como a amiga Eleanor corrige e dá sugestões 

de melhoria ao seu parágrafo. Entretanto, Flavia não se mostra muito 

revisão do próprio texto, uma vez que não observamos perguntas, anotações, sugestões. Ao 

contrário, há a espera por alguém que transcreva o seu texto para a língua

começou a manifestar com o hi uma sugestão do que pode ser colocado em seu próprio texto, 

sendo prontamente atendida por Eleanor. Hall (2001) defende a ideia de

participação repetida em atividades colaborativas com colegas mais competentes, 

, para o aprendiz, a aquisição de conhecimento e de competências linguística, social 

comunicativa, entre outras. Sendo assim, pode ser que, com a práti

se mais segura para expor-se e arriscar-se. 

Observamos, assim, o auxílio de Eleanor à Flavia e sua tentativa de conscientizar a 

amiga a compreender que tanto a habilidade escrita quando a aprendizagem de LE 

atitude para que se obtenha sucesso. Eleanor, por sua vez, 

primeira versão já na língua-alvo, o que demonstra o conhecimento prévio da LI. Ademais, 

se mediante suas próprias pesquisas, seu esforço em

se na LE, aperfeiçoando sua produção textual a cada nova revisão.

.3 Análise das modificações textuais dos textos do par Bob e Le Mustache na atividade 

Bob e Le Mustache organizaram-se para realizar a correção referente ao 

temos a segunda versão escrita do texto de Bob: 

Produção textual de Bob (2ª versão – 1ª atividade) 
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amiga Eleanor corrige e dá sugestões 

muito ativa no processo de 

revisão do próprio texto, uma vez que não observamos perguntas, anotações, sugestões. Ao 

ranscreva o seu texto para a língua-alvo. Entretanto, ela 

uma sugestão do que pode ser colocado em seu próprio texto, 

a ideia de que, por meio da 

mais competentes, torna-se 

competências linguística, social 

com a prática, Flavia desenvolva 

Observamos, assim, o auxílio de Eleanor à Flavia e sua tentativa de conscientizar a 

amiga a compreender que tanto a habilidade escrita quando a aprendizagem de LE são um 

atitude para que se obtenha sucesso. Eleanor, por sua vez, escrevia a 

alvo, o que demonstra o conhecimento prévio da LI. Ademais, 

se mediante suas próprias pesquisas, seu esforço em procurar formas de 

ão textual a cada nova revisão. 

.3 Análise das modificações textuais dos textos do par Bob e Le Mustache na atividade 

se para realizar a correção referente ao 
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Ao corrigir esse texto, as alunas puderam interagir para tentar melhorá-lo, como 

ilustrado a seguir: 

 

[24] 
 LeMustache:  Nossa, você pode colocar assim of music e nesse aqui I am... 

Bob:   Ah é... Só colocar um “i” maiúsculo? 

LeMustache:  É... very crazy and… 

Bob:   Nossa... É mesmo! Eu viajei! 
LeMustache:  Deixa eu arrumar o meu agora. Eu acho que você tem que mudar, 

porque não teve sentido. 
Bob:   Eu sei... 
LeMustache:  I am very crazy and like very of rock…? 

Bob:   Ah... 
LeMustache:  Calma, calma… Aí, você coloca que gosta muito de rock.. 
Bob:   Como que escreve gosta? 

LeMustache:  Depois eu te mostro, eu só estou te falando, dando uma opinião... 
Coloca assim “eu gosto muito de rock...” 

Bob:   Era isso que ia falar, só que você não deixa. 
LeMustache:  E, deixa eu ver... e pretendo lhe conhecer pessoalmente. 
Bob:   E coloco saudades. 
LeMustache:  Saudades por quê? Se você nem conhece pessoalmente? Coloca beijos 

também. E passa a limpo agora. 
Bob:   Vírgula aqui, né? 

LeMustache:  É! 
 

Após essa interação, Bob reescreveu o seu texto apresentando uma terceira versão que 

transcrevemos a seguir:   

 

Figura 12 – Produção textual de Bob após a revisão colaborativa (3ª versão – 1ª atividade) 

 

 Durante a interação, observamos que Le Mustache chamou atenção de Bob para 

sentenças em português que estavam inadequadas à ideia do texto, sugeriu informações que 

seriam interessantes para serem adicionadas ao e-mail de apresentação e sugeriu, também, o 

apagamento de informações que não seriam interessantes ao conteúdo e ao contexto do texto, 



como a utilização do termo “saudades” a uma pessoa que não se conhece muito bem, além da 

confirmação do uso da vírgula em

que Le Mustache não proporciona oport

perguntar ou explicar ao longo da revisão, o que a deixou desconfortável perante 

comportamento da colega. 

 Vale ressaltar que, como 

utilizadas no processo de escrita

forma, a revisão partiu das palavr

fossem colocadas na LI. Na interação, podemos observar a discussão, o diálogo, as dúvidas 

sanadas, características que fazem parte da colaboração

Após a correção do texto de Bob, aconteceu a correção do texto de Le Mustache. 

Abaixo temos a segunda versão escrita 

  

Figura 13 – Produção textual d

 

Ao corrigir esse texto, as aluna

ilustrado no seguinte excerto

 

[25] 
 Le Mustache: 

Bob:   
Le Mustache: 
Bob:  

Le Mustache: 

como a utilização do termo “saudades” a uma pessoa que não se conhece muito bem, além da 

confirmação do uso da vírgula em determinado momento do texto. Uma reclamação de Bob é 

que Le Mustache não proporciona oportunidade para a autora do texto se manifestar, 

perguntar ou explicar ao longo da revisão, o que a deixou desconfortável perante 

 

Vale ressaltar que, como ocorreu com a Flavia do par anterior, 

processo de escrita foi a produção primeiramente em língua materna. Dessa 

a revisão partiu das palavras e estruturas que estavam na língua p

fossem colocadas na LI. Na interação, podemos observar a discussão, o diálogo, as dúvidas 

sanadas, características que fazem parte da colaboração, como sugere Hall (

Após a correção do texto de Bob, aconteceu a correção do texto de Le Mustache. 

versão escrita do texto desta aluna: 

Produção textual de Le Mustache (2ª versão – 1ª atividade) 

corrigir esse texto, as alunas puderam interagir para tentar melhorá

no seguinte excerto: 

:  “Tenho” está errado... e “moro” também... 
 Me deixa te corrigir. 

:  Eu não sei “da” nem “do”. 
  Eu não sei mais nada. Lê para mim em português. (Le Mustache 

traduz o texto para Bob) 
:  Tá certo. Eu acho que está bom. 
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como a utilização do termo “saudades” a uma pessoa que não se conhece muito bem, além da 

determinado momento do texto. Uma reclamação de Bob é 

unidade para a autora do texto se manifestar, 

perguntar ou explicar ao longo da revisão, o que a deixou desconfortável perante o 

o par anterior, uma das estratégias 

foi a produção primeiramente em língua materna. Dessa 

as e estruturas que estavam na língua portuguesa para que 

fossem colocadas na LI. Na interação, podemos observar a discussão, o diálogo, as dúvidas 

all (2001). 

Após a correção do texto de Bob, aconteceu a correção do texto de Le Mustache. 

s puderam interagir para tentar melhorá-lo, como 

Eu não sei mais nada. Lê para mim em português. (Le Mustache 



Bob:  

Le Mustache: 
 

Após essa interação, Le Mustache reescreveu o seu texto apresentando uma terceira 

versão que transcrevemos a seguir:

 

Figura 14 – Produção textual de Le Mustache após

 

Ao observar a interação, percebemos que Bob deseja ajudar Le Mustache a corrigir

tenta inteirar-se sobre o assunto do texto, pedindo, então, que a colega traduza

escrito. Le Mustache vai se autocorrigindo em voz alta, 

conteúdo do parágrafo, priorizando as palavras que estão em português para colocá

inglês. Bob sugere que a colega adicione informações sobre suas pr

coloque, ao final do e-mail

Le Mustache diz que vai pensar sobre o acréscimo dessa informação e, na revisão 

colaborativa, adiciona ao e-

 Assim, observamos que Le Mustache não considera muito a opinião de Bob, nem 

mesmo quando Bob tenta ajudá

autoestima no processo de revisão, já que a sua parceira não deixa 

 

  Por que você não diz que gosta de dançar, de rock, de viajar e que um 
dia pode viajar até onde ele está? 

:  Vou pensar para acrescentar depois. Mas acho que está bom.

Após essa interação, Le Mustache reescreveu o seu texto apresentando uma terceira 

versão que transcrevemos a seguir: 

Produção textual de Le Mustache após a revisão colaborativa (3ª versão 

Ao observar a interação, percebemos que Bob deseja ajudar Le Mustache a corrigir

se sobre o assunto do texto, pedindo, então, que a colega traduza

. Le Mustache vai se autocorrigindo em voz alta, no mesmo momento em que explica o 

priorizando as palavras que estão em português para colocá

inglês. Bob sugere que a colega adicione informações sobre suas preferências e sugere que 

l, que talvez viaje até o local onde o receptor do e

Le Mustache diz que vai pensar sobre o acréscimo dessa informação e, na revisão 

-mail que “espera conhecê-lo pessoalmente one day

Assim, observamos que Le Mustache não considera muito a opinião de Bob, nem 

Bob tenta ajudá-la. Isso faz com que Bob sinta-se desmotivada

autoestima no processo de revisão, já que a sua parceira não deixa que ela a auxilie.
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Por que você não diz que gosta de dançar, de rock, de viajar e que um 

Vou pensar para acrescentar depois. Mas acho que está bom. 

Após essa interação, Le Mustache reescreveu o seu texto apresentando uma terceira 

 

revisão colaborativa (3ª versão – 1ª atividade) 

Ao observar a interação, percebemos que Bob deseja ajudar Le Mustache a corrigir-se, 

se sobre o assunto do texto, pedindo, então, que a colega traduza o que foi 

no mesmo momento em que explica o 

priorizando as palavras que estão em português para colocá-las em 

eferências e sugere que 

que talvez viaje até o local onde o receptor do e-mail se encontra. 

Le Mustache diz que vai pensar sobre o acréscimo dessa informação e, na revisão 

one day”. 

Assim, observamos que Le Mustache não considera muito a opinião de Bob, nem 

se desmotivada e com baixa 

ela a auxilie. 
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3.4.4 Análise das modificações textuais do par Bob e Le Mustache na atividade 2: o 

bilhete 

 

As alunas Le Mustache e Bob realizaram a correção referente ao texto de Bob. 

Vejamos a seguir a segunda versão escrita do texto de Bob: 

 

 

Figura 15 – Produção textual de Bob (2ª versão – 2ª atividade) 

 

Ao corrigir esse texto, as alunas puderam interagir para tentar melhorá-lo, como 

ilustrado a seguir: 

 

[26]   
LeMustache:  Nossa, você colocou muita coisa em inglês já hein...  

 Bob:  Um pouco... O que acha? 

LeMustache:  Acho que você deveria colocar mais informações, porque é um 
bilhete, né! Ah, eu pesquisei a palavra assistir e achei essa aqui attend, 
coloca no seu também, porque tem, né? 

Bob:  É mesmo! Espera! 
LeMustache:  Que filme você colocou? 

Bob:  Não coloquei. 
LeMustache:  Escolhe um e coloca já. Ah e acho que você poderia colocar pra 

pessoa te ligar, vai que ela não pode ir. 
Bob:  Ah... nem tinha pensado nisso. Tá certo, então. Vou colocar. 
LeMustache: É call me, viu? Isso! Acho que está bom assim.  

 

Após essa interação, Bob reescreveu o seu texto apresentando a terceira versão que 

transcrevemos a seguir: 



95 

 

Figura 16 – Produção textual de Bob após a revisão colaborativa (3ª versão – 2ª atividade) 

 

 Percebemos que Bob está mais confiante, pois ela se expressou mais na LE em seu 

bilhete, além de tentar por si só alterar o seu texto. Isso demonstra que, com a prática, os 

aprendizes sentem-se mais confiantes e mais capazes para a realização da atividade. Houve 

poucas intervenções da colega, mas foram intervenções que fizeram o texto de Bob ficar mais 

completo e com mais informações na LE. Pudemos observar como Bob está melhor para falar 

sobre o seu próprio texto, tirar dúvidas, dialogar. Ressaltamos que a revisão partiu de palavras 

e estruturas da língua e que também foi considerada a estrutura do gênero textual trabalhado. 

Após isso, Le Mustache e Bob realizaram a correção referente ao texto de Le 

Mustache. Vejamos, a seguir, a segunda versão escrita do texto da aluna: 

 

 

Figura 17 – Produção textual de Le Mustache (2ª versão – 2ª atividade) 

 

Ao revisar esse texto, as alunas puderam interagir para tentar melhorá-lo como 

ilustrado no seguinte exemplo: 

 

[27]  
Le Mustache:  Tenho que fazer algumas modificações que eu vi em casa  

que não estão certas... 
Bob: O que diz o seu texto? Lê pra mim? 
Le Mustache: Ah, ele está meio incompleto, mas é um convite para ir ao shopping 

assistir “Amanhecer”. 
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Bob: Ah... Você poderia colocar horas aqui. Horas, como é que se diz? A 
professora sempre fala em cognato... acho que escreve quase do 
mesmo jeito. 

Le Mustache:  Acho que eu sei, espera aí. Vou colocar o assistir em inglês, o nome 
do filme e o bye, porque sou eu que estou escrevendo. O que você 
acha? 

Bob:   É, acho que está bom. Eu não sei mais o que corrigir (risos). 
Le Mustache: Vamos ler, quem sabe tem mais alguma coisa, né? 

 

Após essa interação, Le Mustache reescreveu o seu texto apresentando uma terceira 

versão que transcrevemos a seguir:   

 

 

Figura 18 – Produção textual de Le Mustache após a revisão colaborativa (3ª versão – 2ª atividade) 

 

Bob mais uma vez se manifesta para ajudar Le Mustache a revisar o texto. Le 

Mustache, ao pensar nas informações que um convite deve ter e ao dizê-las em voz alta, não 

oportuniza qualquer manifestação de sua colega sobre o texto. Essa atitude é complexa, pois 

dificulta a revisão por parte de Bob.Entretanto, Bob manifesta-se e pergunta a ela sobre o 

conteúdo do texto e um vocábulo em específico (“hora”, que está em português) e sugere que 

o acrescente em inglês, apesar de não saber qual a palavra correta em inglês e pensar ser um 

cognato. Le Mustache, por sua vez, deixa claro que pesquisou em casa e relê o seu texto, 

inteirando-se onde é que ele pode ser modificado. Essa atitude mostra um esforço que faz 

parte do processo de aprendizagem da escrita e da LE. 

 Percebemos que Le Mustache prefere fazer sozinha a dividir suas dúvidas, incertezas e 

compartilhar aquilo que sabe com sua parceira. Possivelmente, práticas mais constantes de 

atividades colaborativas contribuiriam para que os aprendizes percebessem o propósito da 

colaboração. Percebemos que muitos avaliam ainda o produto como sendo o principal. Assim, 

fecham-se em suas atividades, não contribuindo e/ou recebendo contribuição para o próprio 

desenvolvimento da aprendizagem (HALL, 2001). 

 

 



3.4.5 Análise das modificações textuais do par Michael e Ynaliar na atividade 1: o e

 

Os alunos Michael e Ynaliar realizaram a correção referente ao texto de Micha

Vejamos, a seguir, a segunda

 

Figura 19 – Produção textual de Michael (2ª versão 

 

Ao corrigir esse texto, os alunos puderam interagir para tentar melhorá

ilustrado no exemplo a seguir

 

[28] 
 Ynaliar:  

Michael:  
 Ynaliar:  

 Michael:  
 

Após essa interação, Michael reescreveu o seu texto apresentando uma 

que transcrevemos a seguir:

.5 Análise das modificações textuais do par Michael e Ynaliar na atividade 1: o e

Michael e Ynaliar realizaram a correção referente ao texto de Micha

, a segunda versão escrita do texto: 

Produção textual de Michael (2ª versão – 1ª atividade) 

Ao corrigir esse texto, os alunos puderam interagir para tentar melhorá

no exemplo a seguir: 

 (Lê o texto de Michael) 
 O que você acha que eu tenho que mudar no texto?

 Pelo que eu vi, o texto está bom demais, não tem que mudar nada. 
Acho que só colocar mais palavras em inglês. 

 Bom! 

Após essa interação, Michael reescreveu o seu texto apresentando uma 

a seguir: 
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.5 Análise das modificações textuais do par Michael e Ynaliar na atividade 1: o e-mail 

Michael e Ynaliar realizaram a correção referente ao texto de Michael. 

 

Ao corrigir esse texto, os alunos puderam interagir para tentar melhorá-lo, como 

O que você acha que eu tenho que mudar no texto? 

Pelo que eu vi, o texto está bom demais, não tem que mudar nada. 
 

Após essa interação, Michael reescreveu o seu texto apresentando uma terceira versão 



Figura 20 – Produção textual de Michael após

 

Podemos perceber ao observar as duas 

versão colaborativa foram pensadas e decididas por Michael, pois a interação entre os 

participantes foi mínima. Dentre essas alterações, percebemos algumas substituiç

palavras que estavam em LI, como “I tenho...”

apagamento do mês de nascimento que estava em inglês

somente a data. Houve também a adição de palavras e termos como “I Love may life”. 

 Observamos, dessa forma, que Michael tem co

na língua e utilizou desse conhecimento para escrever seu parágrafo em inglês e fazer 

alterações que julgou necessárias e de acordo com o seu conhecimento. Já Ynaliar 

somente leu e concordou com o que foi escrito, não co

colega. 

 Ynaliar não participa da colaboração, possivelmente por dificuldade com a língua, 

mas principalmente por temer que

compreender que a escrita, bem como a aprend

através da prática e que o erro é parte do processo (GRABE; KAPLAN, 1996).

Ynaliar prefere o silêncio a arriscar

dificulta o progresso do aprendiz

(OXFORD, 1990). Compreendemos, de acordo com a literatura, que 

colaborativas desenvolvidas em um ambiente positivo podem diminuir os fatores afetivos, 

levando o aprendiz a expressar

ansiedade (BARCELOS, 2006; MASTRELLA, 2005). Entretanto, cada aluno tem o seu 

Produção textual de Michael após a revisão colaborativa (3ª versão 

Podemos perceber ao observar as duas versões que as mudanças realizadas na 

versão colaborativa foram pensadas e decididas por Michael, pois a interação entre os 

participantes foi mínima. Dentre essas alterações, percebemos algumas substituiç

palavras que estavam em LI, como “I tenho...” foi substituído por “Eu tenho...” ou o 

apagamento do mês de nascimento que estava em inglês e foi retirado

somente a data. Houve também a adição de palavras e termos como “I Love may life”. 

Observamos, dessa forma, que Michael tem conhecimento de estruturas e palavras 

na língua e utilizou desse conhecimento para escrever seu parágrafo em inglês e fazer 

alterações que julgou necessárias e de acordo com o seu conhecimento. Já Ynaliar 

somente leu e concordou com o que foi escrito, não contribuindo, assim, para o texto do 

Ynaliar não participa da colaboração, possivelmente por dificuldade com a língua, 

mas principalmente por temer que, ao criticar, seja criticada. Muitas vezes é difícil 

compreender que a escrita, bem como a aprendizagem da LE,são processos 

s da prática e que o erro é parte do processo (GRABE; KAPLAN, 1996).

Ynaliar prefere o silêncio a arriscar-se, seja ao corrigir ou ao ser corrigida

do aprendiz no processo de escrita e na aprendizagem de LI 

Compreendemos, de acordo com a literatura, que 

colaborativas desenvolvidas em um ambiente positivo podem diminuir os fatores afetivos, 

o aprendiz a expressar-se na língua-alvo, diminuindo o medo de correr riscos e a 

ansiedade (BARCELOS, 2006; MASTRELLA, 2005). Entretanto, cada aluno tem o seu 
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revisão colaborativa (3ª versão – 1ª atividade)  

versões que as mudanças realizadas na 

versão colaborativa foram pensadas e decididas por Michael, pois a interação entre os 

participantes foi mínima. Dentre essas alterações, percebemos algumas substituições de 

foi substituído por “Eu tenho...” ou o 

foi retirado, tendo sido deixada 

somente a data. Houve também a adição de palavras e termos como “I Love may life”.  

nhecimento de estruturas e palavras 

na língua e utilizou desse conhecimento para escrever seu parágrafo em inglês e fazer 

alterações que julgou necessárias e de acordo com o seu conhecimento. Já Ynaliar 

ntribuindo, assim, para o texto do 

Ynaliar não participa da colaboração, possivelmente por dificuldade com a língua, 

ao criticar, seja criticada. Muitas vezes é difícil 

são processos desenvolvidos 

s da prática e que o erro é parte do processo (GRABE; KAPLAN, 1996). Assim, 

se, seja ao corrigir ou ao ser corrigida. Essa atitude 

no processo de escrita e na aprendizagem de LI 

Compreendemos, de acordo com a literatura, que as atividades 

colaborativas desenvolvidas em um ambiente positivo podem diminuir os fatores afetivos, 

alvo, diminuindo o medo de correr riscos e a 

ansiedade (BARCELOS, 2006; MASTRELLA, 2005). Entretanto, cada aluno tem o seu 



tempo, e é necessário observar esse tempo para ir desenvolvendo estratégias que permitam 

este desenvolvimento. 

Após a correção de Mi

Vejamos a seguir a segunda

 

Figura 21 – Produção textual de Ynaliar (2ª versão 
 

 

Ao corrigir esse texto, os aluno

ilustrado abaixo: 

 

[29]   
Michael:  
Ynaliar:  
Michael:  

Ynaliar: 
 

Após essa interação, Ynaliar reescreveu o seu texto apresentando 

transcrevemos a seguir:  

 

tempo, e é necessário observar esse tempo para ir desenvolvendo estratégias que permitam 

Após a correção de Michael, foi realizada a correção referente ao texto de Ynaliar. 

segunda versão escrita do texto: 

Produção textual de Ynaliar (2ª versão – 1ª atividade) 

corrigir esse texto, os alunos puderam interagir para tentar 

 (Lê o texto de Ynaliar) 
 Fala alguma coisa! 
 É, acho que está bom, mas você escreveu muita coisa em português, e 

o texto é em inglês. 
 Ai, já vem me criticar. Me dá o texto. 

Após essa interação, Ynaliar reescreveu o seu texto apresentando 
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tempo, e é necessário observar esse tempo para ir desenvolvendo estratégias que permitam 

chael, foi realizada a correção referente ao texto de Ynaliar. 

 

s puderam interagir para tentar melhorá-lo, como 

É, acho que está bom, mas você escreveu muita coisa em português, e 

Após essa interação, Ynaliar reescreveu o seu texto apresentando aterceira versão que 
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Figura 22 – Produção textual de Ynaliar após a revisão colaborativa (3ª versão – 1ª atividade). 

 

 Ao comparar as duas versões, podemos perceber que não houve muitas alterações no 

texto de Ynaliar. As únicas alterações realizadas foram feitas no texto em português. Ao final 

do parágrafo, houve um acréscimo de uma sentença em inglês parecida com a que Michael 

havia escrito em seu texto. No diálogo, observamos que Ynaliar sentiu-se um pouco 

constrangida ao ver Michael reler o seu texto e fazer uma observação de que o texto estava, 

em sua maior parte, em português.  

 Observamos a insegurança da aprendiz, sua baixa autoestima em relação a sua 

aprendizagem, o que dificulta sobremaneira o relacionamento com o colega e até a realização 

da atividade em dupla. 

 

3.4.6 Análise das modificações textuais do par Michael e Ynaliar na atividade 2: o bilhete 

 

Os alunos Michael e Ynaliar realizaram a correção referente ao texto de Michael. 

Vejamos, a seguir, a segunda versão escrita do texto: 
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Figura 23 – Produção textual de Michael (2ª versão – 2ª atividade) 

 

Ao corrigir esse texto, os alunos puderam interagir para tentar melhorá-lo, como 

ilustrado abaixo: 

 

[30] 
Ynaliar:  Bom, eu vou dar uma olhada no meu porque eu não terminei, se quiser 

pode ir fazendo o seu. 
Michael:  Você não vai me ajudar a corrigir? 

Ynaliar:  É que eu não sei no que te ajudar, vou tentar arrumar o meu. O seu 
está bem melhor que o meu. 

Michael:  Tá! 
 

Após essa interação, Michael reescreveu o seu texto apresentando uma terceira versão 

que transcrevemos a seguir:   

 

 

Figura 24 - Produção textual de Michael após a revisão colaborativa (3ª versão – 2ª atividade) 
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Podemos perceber que há algumas modificações que Michael se esforçou por fazer 

sozinho, já que Ynaliar se recusou a ajudá-lo e a interagir com ele. As modificações realizadas 

por Michael e as suas tentativas correspondem a um desenvolvimento na escrita em LE 

proveniente da sua mudança de atitude. Michael, no início da pesquisa, afirmou que tentaria 

aliar a escrita à LE, mas não se achava apto pelo pouco conhecimento que detinha da língua 

além da dificuldade de escrever. Entretanto, ele estava aberto ao desafio e gostaria de 

desenvolver-se. A atitude, como podemos perceber nos estudos, é relevante nos momentos de 

execução da atividade e faz a diferença no desenvolvimento da aprendizagem da LE. 

 Observamos, dessa forma, que Michael trabalhou com chunks
27 já utilizados em sala e 

palavras cognatas presentes nas atividades realizadas no dia a dia. Esse conhecimento fez-se 

necessário para revisar seu parágrafo em inglês e fazer alterações necessárias e de acordo com 

as suas possibilidades.  

 Dessa forma, é visível a integração de Michael à atividade, esforçando-se, utilizando o 

seu conhecimento prévio e trabalhando para desenvolver sua habilidade tanto na escrita 

quando na língua. Isso confirma o que Lima (2009) disse quando ressalta que o processo de 

escrita valoriza a participação do aluno, uma vez que o aprendiz descobre e desenvolve sua 

próprias formas de escrever. 

Os alunos Michael e Ynaliar realizaram a correção referente ao texto de Ynaliar. 

Vejamos, a seguir, a segunda versão escrita do texto: 

 

 

Figura 25 – Produção textual de Ynaliar (2ª versão – 2ª atividade) 
 

Ao corrigir esse texto, os alunos puderam interagir para tentar melhorá-lo, como 

ilustrado abaixo: 

 

                                                           
27 De acordo com Wray (2008), chunks é um termo utilizado por diversos pesquisadores para se referirem às 
unidades lexicais que são formadas por duas ou mais palavras. 
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[31] 
Michael:  Posso ler o texto? 

Ynaliar:  Eu estou escrevendo ele de novo porque não ficou bom. 
Michael:  Então tá, quando quiser me chama. 
Ynaliar: Tá. 

 

Após essa interação, Ynaliar reescreveu o seu texto apresentando uma terceira versão 

que transcrevemos a seguir:   

 

 

Figura 26 – Produção textual de Ynaliar após a revisão colaborativa (3ª versão – 2ª atividade) 

 

Ao comparar as duas versões, podemos perceber que houve alterações no texto de 

Ynaliar, só que na língua materna. Podemos observar também uma postura de resistência 

perante o processo de revisão e de colaboração, especificamente com o colega que é seu 

parceiro. As únicas alterações realizadas foram feitas no texto em português. Assim, essa 

postura não colaborativa prejudica o desenvolvimento linguístico da referida aluna. 

Passemos, a seguir, às atitudes dos alunos sobre o trabalho de revisão realizado por 

eles. 

 

3.5 As atitudes dos alunos frente às atividades de revisão 

 

Esta parte do capítulo refere-se às entrevistas realizadas com os alunos participantes. 

Nessas entrevistas, os participantes expõem suas atitudes sobre as atividades de correção das 

quais participavam. Por meio delas, é possível saber quais os pontos positivos e negativos 

dessa modalidade colaborativa de correção para os aprendizes. 

 

3.5.1 Atitudes dos alunos frente às atividades de correção dialogada 

 

 As pesquisas nos mostram a relevância da interação para o processo de ensino-

aprendizagem, e os alunos puderam notar quão produtiva é essa modalidade de ensino. Ainda 
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assim, os alunos puderam elencar aspectos positivos e negativos. Vejamos, inicialmente, os 

pontos positivos. 

 

3.5.1.1 Aspectos positivos 

 

Por meio das entrevistas e dos diários, os alunos relataram vários aspectos positivos no 

que concerne à sua participação nas atividades de revisão dialógica, como abordaremos a 

seguir:  

 

a) Oportunidade de melhoria dos textos escritos 

A participante Le Mustache sentiu-se bem no momento de correção ao perceber que o 

seu conhecimento da língua estava sendo-lhe útil, pois ela estava podendo auxiliar a sua 

parceira no momento de correção. Nesta fala da aprendiz, podemos observar um dos aspectos 

positivos da colaboração em sala de aula, o auxílio dos aprendizes mais competentes aos 

menos experientes na LI, mediante a correção em dupla, testando hipóteses e desenvolvendo 

estratégias (HALL, 2001; TORRES; ALCANTARA; IRALA, 2004). 

 

[32]  Na hora em que consegui consertar algumas palavras, me senti muito bem, porque me senti 
capaz de ajudar minha amiga. 
(Le Mustache – 1ª atividade – Questionário após a revisão colaborativa) 
 

Michael, por sua vez, sentiu-se bem ao observar os erros cometidos e conseguir 

corrigir alguns deles, deixando o texto mais elaborado, e podendo ver o seu desenvolvimento 

de uma versão para outra. Assim, depois das atividades realizadas e com um pouco de 

experiência na revisão – individual e colaborativa –,é gratificante constatar que houve esta 

reflexão sobre as mudanças e seus benefícios na aprendizagem (LEFFA, 1996). 

 

[33]  Na atividade anterior, eu errei muito, agora não, eu arrumei meus erros e acredito ter feito bem 
mais caprichado que antes.                                  
(Michael – 1ª atividade – Questionário após a revisão colaborativa) 
 
 
b) Oportunidade de uma percepção mais apurada para a autocorreção 

A aluna observou que, conforme as etapas de correção aconteciam, o seu texto 

melhorava. Apesar de a sua parceira não fazer sugestões, ela observou e desenvolveu o seu 

texto. Como professor de LE, é importante fazer que o aprendiz torne-se mais confiante em 

suas habilidades e competências para que ocorra um processo de aprendizagem efetivo, já 
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queé nosso papel auxiliar os alunos a tornarem-se independentes, mais responsáveis pela 

própria aprendizagem (WENDEN; RUBIN, 1987). 

 

[34] Me senti bem, fiz bastante mudanças no meu texto, ele ficou maior do que o da semana 
passada. Meu desempenho foi melhor, pois eu sabia mais coisa. 
(Eleanor – 1ª atividade – Questionário após a revisão colaborativa) 
 

c) Oportunidade de troca de informações e discussão sobre os textos 

Le Mustache observou como um aspecto positivo a companhia de um colega para a 

troca de informações. Michael também observou o mesmo, apesar de não ter ocorrido muitas 

interações que influenciassem a revisão. Como se vê, estar em companhia de um 

colegafavoreceo interesse em conversar a respeito do texto e fazer alterações que lhe tragam 

melhorias. Constatou-se também que só a presença de um colega ao lado, com a possibilidade 

de realizar modificações, já influencia a autorrevisão, como sugerem Grabe e Kaplan (1996). 

 

[35] Realizar a correção sozinha é bom, mas em dupla é melhor ainda, porque a gente pode ter 
mais opiniões. Eu pude ajudar a minha colega e ela pôde me ajudar.  

 (Le Mustache – Diário – 1ª atividade – após a revisão colaborativa)  
 

[36] A atividade foi boa, pois eu aprendi mais do que já sabia. E sentar com um colega me estimula 
a escrever muito mais. Eu gostei de ver que estava errado e pude consertar. 
(Michael – 1ª atividade – Questionário após a revisão colaborativa) 

 

d) Oportunidade de aprendizagem com os erros 

Eleanor considera que, apesar de saber um pouco de inglês e ter conseguido escrever o 

seu parágrafo nessa língua, ainda há muito a ser aprendidocom os seus erros. Isso ocorre, pois 

a escrita não é uma habilidade que pode ser adquirida, mas, sim, aprendida, desenvolvida e 

que requer prática, instrução e uma finalidade (GRABE; KAPLAN, 1996). Assim, é difícil 

pensarmos que o texto está finalizado, pois ele sempre pode ser editado e modificado.  

 

[37]  Me senti bem. Mas não me avalio muito bem, ainda tenho muito que aprender com os meus 
erros. Eu percebi que tenho que aprender muito mais. E nessa atividade de hoje eu percebi que 
eu já sabia mais coisa que na semana passada, acho que porque fui atrás, pesquisei e também 
pelas revisões. 

 (Eleanor – 1ª atividade – Questionário após a revisão colaborativa) 
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e) Oportunidade de escrever o que aprenderam a falar/pronunciar 

Alguns alunos mencionaram que, através da atividade escrita e do auxílio do colega, 

há a oportunidade de aprender a escrever palavras e estruturas que eles só conheciam 

oralmente, como ilustrado no exemplo a seguir. 

 
[38] Bom, acho que a gente aprende a escrever algumas palavras em inglês que só sabíamos falar e 

não sabíamos como escrever. 
(Bob – 1ª atividade – Questionário após a atividade colaborativa) 
 

 
f) Oportunidade de aumento da autoconfiança e da autoestima 

A revisão colaborativa propiciou também, como mencionado pelos alunos, o aumento 

da autoconfiança e da autoestima, uma vez que eles puderam explicar-se uns aos outros o 

porquê de tal palavra ou tal ideia e, assim, encontrar uma forma que melhor pudesse passar 

essa informação, valorizando o conhecimento que possuem (BROWN, 1994). 

 

[39] Foi legal, pois nós expressamos as nossas opiniões sobre os nossos erros cometidos. Me senti 
perfeitamente bem. 
(Le Mustache – 1ª atividade – Questionário após a atividade colaborativa) 
 
 
g) Oportunidade de uma maior reflexão sobre o processo da escrita  

Eleanor apontou que a importância da atividade de revisão não abrange somente a LI, 

mas se estende também para as outras disciplinas, como ilustrado a seguir: 

 

[40]  Eu pude perceber a diferença dos textos, do início até agora. E isso eu posso levar para as 
outras matérias também, porque sempre a gente pode corrigir, olhar, revisar. É importante. 

  (Eleanor – 1ª atividade – entrevista) 
 

3.5.1.2 Aspectos negativos 

 

Apesar de os aspectos positivos terem sido mencionados com maior frequência pelos 

participantes, eles observaram, também, alguns aspectos negativos referentes à sua 

participação nas atividades de revisão dialogada, como vemos a seguir. 

 

a) Dificuldade em encontrar os erros 

Flavia considera complicada a correção quando se tem um parceiro mais competente 

na língua, e ela se coloca na posição de quem sabe “quase nada” da LI, dificultando o 

processo de correção: 
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[41]  Foi bem difícil. Porque eu não sei quase nada de inglês. E a minha parceira sabe muito, então 
é difícil tentar corrigir, porque fico sempre na dúvida. 

 (Flavia – 1ª atividade – entrevista) 
 

 
b) Dificuldade em explicar o que está errado 

O participante Michael colocou como ponto negativo a sua dificuldade em explicar o 

que estava errado e, por isso, deixou de sugerir modificações à colega, deixando o erro como 

estava. Esse receio de sugerir modificações malsucedidas faz parte do processo, já que 

estamos em nível elementar e desenvolvendo uma habilidade nova em LI. O processo de 

aprendizagem permite testar hipóteses, os erros, pois tudo isso faz parte do processo de 

aprendizagem (FIGUEIREDO, 2006). 

 

[43]  Eu olhei o texto da Ynaliar, mas eu não sabia explicar pra ela o que estava errado. Então eu 
acabei deixando como estava, não falei nada, porque não ia saber explicar. 
(Michael – 1ª atividade – Entrevista) 
 

Por meio das entrevistas, dos questionários e dos diários, os participantes também 

puderam falar sobre como se sentiram ao realizar as atividades de revisão com o colega, como 

abordado no próximo item. 

 

3.5.2 Sentimentos expressos pelos participantes durante a atividade colaborativa 

 

 Após realizarem as atividades colaborativas, foi pedido aos alunos que escrevessem 

nos diários sobre suas atitudes perante a atividade do dia. Além dos diários, por meio dos 

questionários, foram relatados os sentimentos positivos e negativos no momento de correção 

com o colega. À medida que as atividades aconteciam, esses sentimentos se modificavam, 

pois os participantes se sentiam mais tranquilos, como veremos a seguir. 

 

3.5.2.1 Sentimentos positivos 

 

 O sentimento positivo relacionado à revisão colaborativa se resume à confiança 

depositada ao colega e em sua análise do texto. Vejamos: 
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a) Confiança no colega 

As aprendizes Bob e Flavia dizem ter se sentido motivadas a realizar a atividade, pois 

as suas parceiras são também suas grandes amigas e há confiança e liberdade nas ponderações 

entre elas. Esse fato confirma a relevância da interação no processo de ensino e aprendizagem 

e a possibilidade de os alunos atingirem um objetivo que poderia estar além de suas 

possibilidades, caso não houvesse o auxílio de outrem (HALL, 2001; VYGOTSKY, 1981).  

 

[43] Eu me senti bem ao realizar a atividade com ela, porque sempre que tenho dúvida durante as 
aulas, eu sempre pergunto pra ela e ela me ajuda. Então essa atividade foi tranquila, porque ela 
me ajudou, corrigiu, deu sugestões. Eu confio nas observações dela. 
(Bob – 1ª atividade – Questionário) 
 

[44] Eleanor e eu somos amigas há anos, e a gente fica à vontade uma com a outra. Eu pergunto e 
ela me responde, ela pergunta e eu respondo. Então eu fico tranquila fazendo atividades com 
ela. Facilita na hora da correção. 
(Flavia – 1ª atividade – Questionário) 
 
 

3.5.2.2 Sentimentos negativos 

 

 Sentimentos negativos em relação a revisão colaborativa não foram muito 

mencionados, pois a empatia entre a maioria deles eles era notória. Assim sendo, os 

sentimentos negativos elencados referem-se, em sua maior parte, ao receio de não conseguir 

auxiliar o colega e da insegurança do conhecimento da língua. Vejamos: 

 

a) Insegurança ao corrigir o colega 

A aluna Flavia afirma ser delicada a atividade de correção, apesar de a parceira ser 

muito amiga.Assim, há o receio do que falar e de como falar, além de se considerar incapaz 

de realizar a revisão devido ao pouco conhecimento da língua que possui, quando comparado 

ao de sua parceira. 

Isso demonstra que Flavia tem a crença de que por ter menos experiência na língua em 

nada pode auxiliar a sua colega, o que a influencia negativamente, dificultando a sua 

aprendizagem (MASTRELLA, 2005). Ademais, sua apreensão e desconforto no momento de 

revisão podem dificultar o seu desempenho na atividade como um todo (FIGUEIREDO, 

2011; LIGHTBOWN; SPADA, 1993).  
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[45] Me senti tensa. Péssima. Eu não sei muito de inglês, tanto que não dei conta de escrever o 
parágrafo em inglês, só algumas palavras. Minha colega sabe mais do que eu, então eu não 
tenho nada para corrigir.  
(Flavia – 1ª atividade – Questionário após a revisão colaborativa) 

 
 

b) Frustração 

Alguns alunos sentiram-se frustrados por não saberem como propor sugestões de 

melhoria aos colegas. Michael, por exemplo, afirmou não saber a língua, e, assim, não saber 

como e nem o que corrigir.Esse sentimento de frustração pode fazer com que a autoestima do 

aluno seja diminuída e que, devido a isso, não participe tão ativamente do processo 

interacional, como sugerem Hines e Groves (1989).Através da colaboração, percebemos que 

todos têm dificuldades e facilidades durante o processo de aprendizagem, sejam elas em 

maior ou menor grau. Le Mustache, por sua vez, gostaria de ter feito o texto todo na língua-

alvo. 

 

[46] Eu me senti mal, pois eu não sabia de nada, porque antes eu não estava nem aí com o inglês, já 
agora eu abri o olho porque essa língua é muita importante. 
(Michael – 1ª atividade – Diário, após a revisão colaborativa) 

 
[47] A atividade foi interessante, mas para mim também foi complicada. Me senti um pouco 

chateada, pois queria ter feito o texto todo em inglês e não consegui. Razoável.  
 (Le Mustache – 1ª atividade – Questionário após a revisão colaborativa) 
 

 
c) Vergonha 

A aluna Ynaliar acha que não teve um bom desempenho por realizar a atividade com 

um colega que não tem muita afinidade. E, por isso, ela sentiu-se envergonhada em conversar 

sobre o texto um do outro, sugerindo alterações, ou recebendo sugestões, achando até que o 

colega poderia caçoá-la pelos erros ou pelas palavras que não estavam na língua-alvo. 

Entretanto, um dos benefícios da colaboração, é o desenvolvimento das habilidades cognitivas 

e sociais (GÓES, 2000), e, mais uma vez, compreendendo que todos estão em nível 

elementar. Logo, todos têm dificuldades e estão no processo de aprendizagem para 

desenvolver-se, e a aprendizagem colaborativa contrapõe-se à ideia de competição, na qual 

uns indivíduos são melhores do que outros (PANITZ, 1996). 

 

[48] Eu não conheço ele muito, não converso com ele. Então, eu fico com vergonha de perguntar o 
que ele escreveu, perguntar se ele me ajuda no meu texto. Se fosse uma amiga minha, seria 
mais fácil. 
(Ynaliar – 1ª atividade – Questionário) 
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 Em suma, apesar da existência de alguns aspectos negativos, consideramos que os 

aprendizes foram afetados positivamente pela revisão colaborativa, pois os estimulou a 

desenvolverem-se mais e superar os seus medos. De acordo com Figueiredo (2001, 2005, 

2006, 2011) e Reeve (1999), a interação proporcionada naturalmente e fatores afetivos, como 

baixa ansiedade, elevada autoestima, conforto e a superação de obstáculos são benefícios da 

aprendizagem colaborativa.  

No capítulo seguinte, com base nos resultados das análises aqui apresentados, 

procuraremos responder às perguntas de pesquisa que motivaram este estudo, bem como tecer 

algumas reflexões a respeito da revisão colaborativa e suas implicações para o ensino de 

língua inglesa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Nesta seção, procuraremos responder às perguntas de pesquisa que motivaram este 

estudo com base nas análises feitas no capítulo anterior. Em seguida, discorreremos sobre as 

suas implicações pedagógicas para a sala de aula de língua inglesa, bem como suas 

limitações. Finalmente, apresentaremos sugestões para futuras pesquisas e traçaremos 

algumas considerações finais. 

 

Retomada das perguntas de pesquisa 
 

 Com base na análise de dados, apresentaremos, a seguir, as respostas às perguntas que 

nortearam este estudo. 

 

Quais as revisões que ocorreram como maior frequência durante a correção individual e 

a correção colaborativa? 

  

Para analisar as revisões que ocorreram com mais frequência, utilizamos a 

categorização de Faigley e Witte (1981) adaptada por Figueiredo (2005).  

Percebemos, através dos dados, que as revisões que ocorreram com mais frequência 

foram as modificações menos complexas e consideradas mais superficiais, são elas: as 

adições, os apagamentos e as substituições. Os dados apontam que elas ocorreram como parte 

do processo de planejamento e reelaboração das ideias já escritas, na maioria das vezes, em 

língua materna. A tradução dos textos de português para o inglês culminou em uma estratégia 

utilizada pela maioria dos aprendizes, possivelmente pela busca da organização do 

pensamento na língua materna, uma vez que a língua-alvo ainda é básica, e os aprendizes 

adotam essa ordem para então transmitir na LI o que já foi formulado na língua materna. 
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Os alunos estão em nível iniciante e, por esse motivo, acreditamos que as revisões de 

distribuições e consolidações, que acontecem no nível de parágrafo ou no nível de sentenças, 

que são mais complexas de serem feitas, não ocorreram nas atividades realizadas. Além disso, 

o idioma de elaboração e escrita das composições, para a maioria dos alunos, foi o português 

em grande parte do texto. E, posteriormente, na autocorreção – a segunda versão – a tradução 

do português para o inglês. Logo, as modificações realizadas eram, em grande parte, a 

substituição da palavra do português para o inglês ou, em muitos casos, a tentativa da 

correção de erros, seja na grafia ou inserindo outras palavras em LI que completassem a ideia. 

As modificações mais complexas – reestruturações, distribuições e consolidações – 

praticamente não ocorreram, exceto duas reestruturações na primeira atividade. Por serem 

mais complexas, mesmo para aprendizes mais competentes, elas são modificações mais 

difíceis de serem realizadas, como afirma Leffa (1996).  Segue-se a tabela com o percentual 

das revisões realizadas ao longo das duas atividades: 

 

Tabela 7 – Porcentagem final das revisões 

REVISÕES FREQUÊNCIA (%) 

Substituições 33.5 

Adições 55.7 

Apagamentos 9 

Reestruturações 1.8 

Distribuições 0 

Consolidações 0 
FONTE: Autora desta dissertação 

 

 As modificações realizadas foram divididas em bem-sucedidas, parcialmente bem-

sucedidas, malsucedidas e desnecessárias. 

 Observamos que a maioria das modificações realizadas pelos aprendizes foram 

modificações bem-sucedidas e parcialmente bem-sucedidas. Apesar de os aprendizes ainda 

serem receosos quanto a avaliar hipóteses, tentar testá-las e correr riscos, as modificações que 

os alunos iniciantes conseguiram realizar foram proveitosas. Essas modificações mostram que 

tanto a versão revisada individual quanto a colaborativamente tiveram a sua relevância neste 

processo, como observamos na tabela a seguir: 
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Tabela 8 – Desempenho na revisão  

REVISÕES FREQUÊNCIA  (%) 

Modificações bem-sucedidas 53.8 

Modificações parcialmente bem-
sucedidas 

23.5 

Modificações malsucedidas 15.1 

Modificações desnecessárias 7.6 

Total  100 

  
FONTE: Autora desta dissertação 

 

Em que medida a revisão colaborativa influenciou o aluno no momento da segunda 

revisão individual se comparada à primeira revisão individual? 

  

 A revisão colaborativa possibilitou diversas modificações. Entretanto, a primeira etapa 

individual também possibilitou melhorias ao texto. Na Tabela 5, da sessão anterior, pudemos 

constatar que, na primeira atividade, o maior número de modificações ocorreu na revisão 

individual. Já na Tabela 6, da sessão anterior, observamos que a etapa colaborativa 

correspondeu ao maior número de modificações. Essa diferenciação de percentual levou-nos a 

pensar que, por ser o primeiro contato com uma atividade de natureza colaborativa em que 

deveriam revisar o texto do colega e por não terem o costume de atividades dessa natureza, os 

aprendizes realizaram-na com receio, sem saber como proceder. Ademais, eles não haviam 

ainda pensado sobre o processo de composição do texto em uma LI, o que resultou em muitas 

modificações por não ter havido um planejamento antes da primeira escrita. 

 Já na segunda atividade, já um pouco mais experientes com o processo de escrita e 

revisões, os alunos realizaram uma maior porcentagem de correções na etapa colaborativa. 

Pudemos constatar que vários alunos esperavam ansiosos por esse momento, para ouvir a 

sugestão do colega.  

A porcentagem reduzida de modificações após a revisão colaborativa nos faz refletir 

sobre a necessidade dessa segunda correção individual. Alguns alunos modificaram o texto 

após a revisão colaborativa; outros pararam após essa etapa, afirmando não haver mais 

modificações a serem feitas. 
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Quais as percepções dos alunos sobre as revisões individuais e colaborativa? 

 

 As revisões individuais e colaborativas não eram frequentes no cotidiano dos 

participantes deste estudo. Logo, muitos estavam preocupados com a maneira como as 

atividades seriam feitas e se seriam bem-sucedidos no processo de revisão textual. A revisão 

colaborativa causou sentimentos diferenciados. Há aprendizes que gostam de discutir, 

dialogar, negociar o significado e desenvolver o texto, o que mostra a vontade de progredir no 

processo de escrita e de aprendizagem da LI, enquanto há outros aprendizes que não se 

sentem à vontade com seus parceiros, seja por falta de afinidade ou por julgar que o colega é 

muito experiente nessa atividade. 

 Hall (2001) e Figueiredo (2006) compartilham da ideia de que a interação é relevante 

no processo de ensino e aprendizagem. Em sala de aula, na realização de tarefas, os 

aprendizes negociam o significado, dialogam e entram em consenso. Dessa forma, acontece a 

troca de estratégias e informações referentes à aprendizagem. Observamos a seguir as atitudes 

dos aprendizes perante as atividades de revisão: 

 

Quadro 6 – Percepções sobre as atividades de revisão 

POSITIVAS NEGATIVAS 

Oportunidade de melhoria dos textos escritos Dificuldade de encontrar os erros 

Oportunidade de uma percepção mais 

apurada para a autocorreção 

Dificuldade em explicar o que está errado 

 

Oportunidade de troca de informações e 

discussão sobre os textos 

 

Oportunidade de aprendizagem com os erros 

Oportunidade de escrever o que aprenderam 

a falar/pronunciar 

Oportunidade de aumento da autoconfiança e 

da autoestima 

Oportunidade de uma maior reflexão sobre o 

processo da escrita 

FONTE: Entrevistas e questionários 

  

Dessa forma, percebemos que os aprendizes compreenderam a importância do 

trabalho colaborativo e seus benefícios, o que será benéfico, também, ao desenvolverem as 

atividades individualmente. 
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Implicações para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras 

 

 Perante o que foi exposto anteriormente, questionamo-nos sobre qual seria a forma de 

abordar a escrita em língua estrangeira. A nosso ver, muitas dificuldades surgem, como o 

nível elementar dos alunos, a grande quantidade de alunos em sala, o desconhecimento do 

planejamento da escrita e as diferenças de estilo de cada um. 

 É fundamental iniciar os alunos na escrita e na concepção do planejamento. White e 

Caminero (1995) consideram relevante o direcionamento dos alunos ao processo de escrita. 

De acordo com a realidade de cada sala, é possível realizar adaptações que promovam a 

prática de escrita e o desenvolvimento da revisão, pois a escrita é muito importante e nos 

permite comunicar com o mundo. A colaboração, se bem organizada, é uma alavanca para 

esse gerenciamento dentro de sala, pois, dessa forma podemos realizar as atividades de escrita 

propostas mediante a colaboração, e instruí-los para a revisão colaborativa. 

 A revisão individual auxilia o aprendiz a refletir por si só sobre o seu desempenho, por 

meio da releitura, e propicia a ele a chance de modificar e corrigir a sua produção. Além 

disso, é uma oportunidade de desenvolver a autonomia, buscando por si mesmo alternativas 

de corrigir-se, contribuindo para o seu desempenho na LE. A revisão colaborativa, por sua 

vez, permite a troca de ideias e possibilita que os alunos mais competentes auxiliem os alunos 

com mais dificuldade, como um tutor, assumindo essa responsabilidade (LIU; HANSEN, 

2002). Ela pode ser uma alternativa a ser utilizada pelo professor em uma sala de aula com 

grande quantidade de alunos, se bem organizada, uma vez que motiva o aprendiz em seu 

processo de aprendizagem e o auxilia no momento de correção de certos tipos de atividades. 

 Este estudo serve para mostrar que podemos trabalhar com as produções escritas em 

escolas públicas. Obviamente que os alunos terão muitas dificuldades nessa habilidade tão 

complexa, mas terão a possibilidade de se arriscar e de tentar se comunicar na língua que 

estão aprendendo. Esse trabalhar com o texto de forma colaborativa, como foi proposto neste 

estudo, pode fazer que, com o tempo e com a prática, os alunos possam se desenvolver nessa 

habilidade que, muitas vezes, lhes é privada de experienciar em sala de aula. 

  

Limitações deste estudo e sugestões para futuras investigações 

 

 Como toda pesquisa, esta apresenta algumas limitações. A primeira diz respeito à 

potencialidade para generalizações, já que foi realizada com um número reduzido de 

participantes. A segunda limitação deve-se ao fato das poucas entrevistas realizadas com os 
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aprendizes, uma vez que a escola voltava de uma greve estadual e, então, a gestão estava 

tentando diminuir ao máximo qualquer obstáculo às aulas para recuperação de conteúdo, 

oportunizando-me 50 minutos com eles dentro de sala.  

 Privilegiando uma melhor compreensão sobre os efeitos da revisão colaborativa para a 

revisão individual, sugerimos as seguintes investigações: 

 

• estudos longitudinais para avaliar os efeitos da revisão colaborativa para a revisão 

individual a longo prazo; 

• estudos sobre o desenvolvimento do processo de escrita com alunos de nível 

elementar; 

• estudos sobre a influência da língua materna no processo de escrita. 

 

Considerações finais  

 

Este estudo teve como objetivo contribuir para a Linguística Aplicada ao analisar se as 

revisões colaborativas contribuem para a revisão individual, auxiliando o aprendiz em seu 

desenvolvimento na LI e despertando a sua reflexão para o desenvolvimento da escrita e 

correção. Ao término da pesquisa, descobrimos que a etapa colaborativa é fundamental para o 

processo de aprendizagem e ela auxilia a revisão individual, pois o parceiro, com o seu olhar 

de leitor, faz apontamentos pertinentes em relação ao conteúdo e a forma. Além disso, há a 

troca de ideias relativas ao conteúdo que se deva colocar na produção textual, a forma 

adequada, e se a intenção da comunicação é perceptível através do que as palavras dizem. 

 As atividades de escrita foram relevantes para os alunos, pois se aprende melhor 

quando há um propósito envolvido no processo de aprendizagem. Para comprovar essa 

afirmação, verificamos que os alunos empenharam-se em escrever, mesmo que, a princípio, 

em língua materna, e a revisarem seus textos, tentando sempre modificar e melhorar suas 

produções. Assim, eles compreenderam que a LE não é somente preencher lacunas, 

transformar tempos verbais ou identificar cognatos, mas que eles também poderiam produzir. 

E cada vez que nos empenhamos mais, seja em aprender a LE ou em desenvolver melhor o 

texto, a nossa produção fica mais satisfatória. Assim, vemos que a produção não é algo 

impossível, é algo que requer esforço, mas é aberta a todos. 

 Além disso, como professora e pesquisadora, é gratificante ver que podemos nos 

desvencilhar um pouco dos livros didáticos, e trabalhar a comunicação, como em um bilhete 

ou em um e-mail, por exemplo. Foi muito gratificante para mim, enquanto professora e 
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pesquisadora, poder observar a reação dos aprendizes ao realizar modificações, ao lembrar 

palavras para adicionara o texto, ao concentrarem-se para analisar as modificações que devem 

ser feitas e perceber que eles compreenderam a importância da escrita e de seu planejamento, 

tanto em língua materna quanto em LE, e ao compreenderem a importância da revisão para 

refinar o texto e elaborá-lo mais, tornando-o claro e objetivo, e ao desenvolverem-se na língua 

durante a colaboração e individualmente. 

 Enfim, apesar de ter tido pouco tempo para iniciar o despertar para a escrita, para a 

revisão, para a LE e para a colaboração, acreditamos que, após seis etapas de revisão, tenha 

ficado a sensação de que sempre podemos, e é necessário, adicionar ideias novas ou descartar 

as antigas, reformulando o que foi escrito, aprimorando o texto (LEFFA, 1996). 
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ANEXO A 

Roteiro de Revisão 

 

a) Sou gentil com meu leitor incluindo no meu texto o que ele precisa saber e só o 

que ele precisa saber? 

b) Meu texto tem uma tese ou propósito? 

c) Os parágrafos se relacionam com a tese ou propósito? 

d) Cada parágrafo tem um tópico frasal com a ideia central? 

e) Os detalhes de cada parágrafo se relacionam com a ideia central? 

f) Alguns detalhes devem ser movidos para outro parágrafo? 

g) Há uma frase de conclusão para o parágrafo? 

h) Há transição entre os parágrafos? 

i) O verbo concorda com o sujeito? 

j) A relação pronome/antecedente está correta? 

k) Cada frase contém uma oração independente e apenas uma? 

l) Há frases muito longas que devem ser separadas? 

m) Há seqüências de frases muito curtas? 

n) Há palavras faltando? 

o) Há palavras repetidas? 

 

(On-Line Writing Lab, 1995, citado por LEFFA, 1996) 



125 

ANEXO B - Produções escritas dos participantes – 1ª atividade 

Produções escritas de Eleanor – 1ª atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª atividade de produção escrita 

 

1ª revisão individual 

 

Revisão colaborativa 
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2ª revisão individual (o mesmo texto da revisão colaborativa) 
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Produções escritas de Flavia – 1ª atividade 

 

1ª atividade de produção escrita 

 

1ª revisão individual 

 

Revisão colaborativa 

 

2ª revisão individual 
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Produções escritas de Bob – 1ª atividade 

 

1ª atividade de produção escrita 

 

1ª revisão individual (deixou como estava a primeira) 

 

Revisão colaborativa 

 

2ª revisão individual 
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Produções escritas de Le Mustache – 1ª atividade 

 

1ª atividade de produção escrita 

 

1ª revisão individual 

  

Revisão colaborativa 
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2ª revisão individual 
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Produções escritas de Ynaliar – 1ª atividade 

 

1ª atividade de produção escrita 

 

1ª revisão individual 
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Revisão colaborativa 

 

2ª revisão individual 
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Produções escritas de Michael – 1ª atividade 

 

1ª atividade de produção escrita 

 

1ª revisão individual 
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Revisão colaborativa 

 

2ª revisão individual 
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ANEXO C- Produções escritas dos participantes – 2ª atividade 

Produções escritas de Eleanor – 2ª atividade 

 

2ª atividade de produção escrita 

 

1º revisão individual 
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Revisão colaborativa 

 

2ª revisão individual 
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Produções escritas de Flavia – 2ª atividade 

 

2ª atividade de produção escrita 

 

1ª revisão individual 



138 

 

Revisão colaborativa 

 

2ª revisão individual 
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Produções escritas de Bob – 2ª atividade 

 

2ª atividade de produção escrita 

 

1ª revisão individual 

 

Revisão colaborativa 
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2ª revisão individual 
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Produções escritas de Le Mustache – 2ª atividade 

 

2ª atividade de produção escrita 

 

1ª revisão individual 

 

Revisão colaborativa 

 

2ª revisão individual 
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Produções escritas de Ynaliar – 2ª atividade 

 

2ª atividade de produção escrita 

 

1ª revisão individual 

 

Revisão colaborativa 

 

2ª revisão individual 
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Produções escritas de Michael – 2ª atividade 

 

 
1ª revisão individual 

 

1ª revisão individual 
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Revisão colaborativa 

 

2ª revisão individual 
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Formulário de autorização de pesquisa à diretoria da Unidade

 

 
UNIVERSIDADE 

PROGRAMA DE 

ÁREA DE 

À Diretora Daniessa Silva Santana,
Colégio Estadual Cultura e Cooperativismo
 
 
 
Prezada diretora, 
 
 
Venho, respeitosamente, solicitar permissão para desenvolver uma pesquisa para o curso de 
Pós-Graduação Stricto Sensu

Aprendizagem de LEs da Universid
colaborativo ao individual

Figueiredo. 
 
Solicito à Diretora a autorização para coletar dados nas turmas de 9º ano do Ensino 
Fundamental. 
 
Acreditando que o meu trabalho contribuirá para enriquecer as discussões acerca da escrita/ 
reescrita e correção de erros através da colaboração em Língua Inglesa, contribuindo, assim, 
ao ensino\aprendizagem de L2
 
 
Atenciosamente, 
 
__________________________________
Letícia Martins Côrtes 

Eu, _____________________________________________, diretora do Colégio Estadual 
Cultura e Cooperativismo, autorizo a profa. Letícia Martins Côrtes a coletar dados na
de 9º ano do Ensino Fundamental.
 
Goiânia, ______ de junho de 2012.
 
____________________________________
Daniessa Silva Santana 
Diretora  

APÊNDICE A 
 

Formulário de autorização de pesquisa à diretoria da Unidade

 

NIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FACULDADE DE LETRAS 
ROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

REA DE CONCENTRAÇÃO: ESTUDOS LINGUÍSTICOS 
 

 

À Diretora Daniessa Silva Santana, 
Estadual Cultura e Cooperativismo 

Venho, respeitosamente, solicitar permissão para desenvolver uma pesquisa para o curso de 
Stricto Sensu (Mestrado) em Estudos Linguísticos para o Ensino

Aprendizagem de LEs da Universidade Federal de Goiás intitulada Correção de erros: do 

colaborativo ao individual, sob a orientação do Prof. Dr. Francisco José Quaresma de 

Solicito à Diretora a autorização para coletar dados nas turmas de 9º ano do Ensino 

Acreditando que o meu trabalho contribuirá para enriquecer as discussões acerca da escrita/ 
reescrita e correção de erros através da colaboração em Língua Inglesa, contribuindo, assim, 

aprendizagem de L2\LE e a autonomia do aluno, conto com a sua

__________________________________ 

Eu, _____________________________________________, diretora do Colégio Estadual 
Cultura e Cooperativismo, autorizo a profa. Letícia Martins Côrtes a coletar dados na
de 9º ano do Ensino Fundamental. 

Goiânia, ______ de junho de 2012. 

____________________________________ 
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Formulário de autorização de pesquisa à diretoria da Unidade 

Venho, respeitosamente, solicitar permissão para desenvolver uma pesquisa para o curso de 
(Mestrado) em Estudos Linguísticos para o Ensino-

Correção de erros: do 

, sob a orientação do Prof. Dr. Francisco José Quaresma de 

Solicito à Diretora a autorização para coletar dados nas turmas de 9º ano do Ensino 

Acreditando que o meu trabalho contribuirá para enriquecer as discussões acerca da escrita/ 
reescrita e correção de erros através da colaboração em Língua Inglesa, contribuindo, assim, 

LE e a autonomia do aluno, conto com a sua compreensão. 

Eu, _____________________________________________, diretora do Colégio Estadual 
Cultura e Cooperativismo, autorizo a profa. Letícia Martins Côrtes a coletar dados nas turmas 



Termo de consentimento de participação em pesquisa científica

 

UNIVERSIDADE 

PROGRAMA DE 

ÁREA DE 

 

 
 
Eu,______________________________________________pseudônimo: _________________,
________________________________________________pseudônimo
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: ______________
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
___________________________
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
___________________________________________
________________________________________________ pseudônimo: _________________.
 

aceito participar das atividades referentes à pesquisa sobre

COLABORATIVO AO INDIVIDUAL, coordenada pela Profa

ciente de que se trata de um estudo de cunho científico em que todas as informações geradas 

serão direcionadas para análise e discussão no campo teórico da Linguística Aplicada. 

Disponho-me, portanto, a contribuir com a cole

questionário, entrevistas, diários, gravações em áudio e notas de campo.

 
Eu, Profa. Letícia Martins Côrtes, comprometo
do estudo anteriormente citado conforme o 
científica. Ressalto que os dados coletados serão analisados à luz do referencial teórico, sem 
quaisquer julgamentos tendenciosos que possam depreciar a imagem dos participantes.
 
 
Goiânia, _________ de agosto de 2012.
 
________________________________________________________
Profa. Letícia Martins Côrtes 

APÊNDICE B 
 

Termo de consentimento de participação em pesquisa científica
 

NIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FACULDADE DE LETRAS 
ROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

REA DE CONCENTRAÇÃO: ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Eu,______________________________________________pseudônimo: _________________,
________________________________________________pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: ______________
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,

_____________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________,
________________________________________________ pseudônimo: _________________.

aceito participar das atividades referentes à pesquisa sobre CORREÇÃO DE ERROS: DO 

COLABORATIVO AO INDIVIDUAL, coordenada pela Profa. Letícia Martins Côrtes. Estou 

ciente de que se trata de um estudo de cunho científico em que todas as informações geradas 

serão direcionadas para análise e discussão no campo teórico da Linguística Aplicada. 

me, portanto, a contribuir com a coleta dos dados, a qual será realizada por meio de 

questionário, entrevistas, diários, gravações em áudio e notas de campo.

Eu, Profa. Letícia Martins Côrtes, comprometo-me a preservar a identidade dos participantes 
do estudo anteriormente citado conforme o padrão ético exigido para toda e qualquer pesquisa 
científica. Ressalto que os dados coletados serão analisados à luz do referencial teórico, sem 
quaisquer julgamentos tendenciosos que possam depreciar a imagem dos participantes.

osto de 2012. 

________________________________________________________ 
Profa. Letícia Martins Côrtes – coordenadora  
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Termo de consentimento de participação em pesquisa científica 

Eu,______________________________________________pseudônimo: _________________, 
: _________________, 

________________________________________________ pseudônimo: _________________, 
________________________________________________ pseudônimo: _________________, 
________________________________________________ pseudônimo: _________________, 
________________________________________________ pseudônimo: _________________, 
________________________________________________ pseudônimo: _________________, 
________________________________________________ pseudônimo: _________________, 

_____________________________________ pseudônimo: _________________, 
________________________________________________ pseudônimo: _________________, 
________________________________________________ pseudônimo: _________________, 

_____________________ pseudônimo: _________________, 
________________________________________________ pseudônimo: _________________, 
________________________________________________ pseudônimo: _________________, 

_____ pseudônimo: _________________, 
________________________________________________ pseudônimo: _________________. 

CORREÇÃO DE ERROS: DO 

. Letícia Martins Côrtes. Estou 

ciente de que se trata de um estudo de cunho científico em que todas as informações geradas 

serão direcionadas para análise e discussão no campo teórico da Linguística Aplicada. 

ta dos dados, a qual será realizada por meio de 

questionário, entrevistas, diários, gravações em áudio e notas de campo. 

me a preservar a identidade dos participantes 
padrão ético exigido para toda e qualquer pesquisa 

científica. Ressalto que os dados coletados serão analisados à luz do referencial teórico, sem 
quaisquer julgamentos tendenciosos que possam depreciar a imagem dos participantes. 



Termo de consentimento aos pais ou responsáveis legais

 

 

UNIVERSIDADE 

PROGRAMA DE 

ÁREA DE 

 

Eu, _______________________________________________________, portador(a) de 
cédula de Identidade 
___________________________ autorizo meu
__________________________________________________ a participar da pesquisa acerca 
da CORREÇÃO DE ERROS: DO COLABORATIVO AO INDIVIDUAL coordenada pela 
Profa. Letícia Martins Côrtes.

 

Goiânia, _______ de agosto de 2012.

 

 

______________________________________________

Assinatura do pai, mãe ou responsável

APÊNDICE C 

Termo de consentimento aos pais ou responsáveis legais

NIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – FACULDADE DE LETRAS 
ROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

REA DE CONCENTRAÇÃO: ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 

 

Eu, _______________________________________________________, portador(a) de 
cédula de Identidade nº ______________________ e CPF 
___________________________ autorizo meu\minha filho(a) 
__________________________________________________ a participar da pesquisa acerca 
da CORREÇÃO DE ERROS: DO COLABORATIVO AO INDIVIDUAL coordenada pela 
Profa. Letícia Martins Côrtes. 

de agosto de 2012. 

______________________________________________ 

Assinatura do pai, mãe ou responsável 
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Termo de consentimento aos pais ou responsáveis legais 

Eu, _______________________________________________________, portador(a) de 
______________________ e CPF nº 

minha filho(a) 
__________________________________________________ a participar da pesquisa acerca 
da CORREÇÃO DE ERROS: DO COLABORATIVO AO INDIVIDUAL coordenada pela 
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APÊNDICE D 

Questionário inicial 

 

Turma: 9º ano do Ensino Fundamental 

Pesquisadora: Letícia Martins Côrtes 

 

Data: ____/_____/_________ 

 

1. Nome:______________________________________________2. Idade: _________ 

3. Naturalidade: _____________________4. Cidade onde mora: __________________ 

5. Você já fez curso de inglês anteriormente? 

Sim (     )                 Não (     ) 

Por quanto tempo? 

_________________________________________________________________________ 

6. Você tem o hábito de escrever em inglês? 

Sim (     )                 Não (     ) 

Em que lugar?  Como você avalia seu desempenho ao escrever em inglês? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Você tem o hábito de fazer atividades de forma colaborativa? 

 Sim (     )                 Não (     ) 

Como você se sente em relação a isso? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. E atividades individualmente? 

Sim (     )                 Não (     ) 

Como você se sente em relação a isso? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Para você, o que é o “erro”?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10. Como você lida com ele? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. Como se sente ao ser corrigido por alguém? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. Você tem o costume de se corrigir em uma atividade, redação, trabalho? Por quê? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. Como você avalia que a correção de erros pode influenciar no seu processo de 

aprendizagem? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14.  Qual a sua opinião sobre atividades de escrita em inglês? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

15. De que maneira essas atividades podem contribuir com a sua aprendizagem do inglês? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16. Em uma atividade escrita de língua estrangeira (inglês), enumere de 1 a 3, sendo 1 o mais 

importante e 3 o menos importante, sobre o que você considera o mais importante a ser 

corrigido: 

 

(    ) ortografia 

(    ) tempo verbal 

(    )  plural 

(    )  vocabulário 

(    )  gramática 

(    )  concordância 

(    )  pronomes 

(    )  preposições 

(    )  estrutura da frase 

(    ) posição do adjetivo 

(   ) adoção das palavras ou expressões 

(  ) articulação do pensamento, pobreza 

de idéias ou ambigüidade 

(   ) ordem das palavras 

(   )sequência de ideias 
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17. Marque uma alternativa que responda a seguinte afirmação:  

Ao ser corrigido, a minha postura é... 

(   ) analiso os erros com atenção e tento não cometê-los mais; 

(   ) estou pronto(a) aprender e, encaro o erro como natural; 

(   ) identifico os erros e busco a correção; 

(   ) tento encontrar as causas para os meus erros; 

(   ) identifico os erros e reescrevo a atividade/exercício, consertando os erros; 

(   ) não aceito as correções feitas; 

(   ) fico indignado com as correções realizadas; 

(   ) não entendo as correções e nem me preocupo em identificá-las. 

 

18. Você se considera receptivo, indiferente ou se mostra indignado quando é corrigido? Por 

qual motivo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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APÊNDICE E 

Questionário após a atividade de correção de erros 

 

1. Que observações você tem a fazer a respeito da atividade realizada hoje? Como ela 

transcorreu?  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Como você se sentiu durante a atividade de correção de erros? Como você avalia seu 

desempenho nesta atividade? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Do que você mais gostou na atividade de correção de hoje? Por quê? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. E de que você não gostou? Por quê? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. O que mais facilitou a sua atuação na atividade? Por quê? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Algo dificultou o seu desempenho? O quê? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Quais critérios foram priorizados na hora da correção? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Qual tipo de erro você se preocupou mais em corrigir e por quê? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Você gostaria de acrescentar alguma informação a mais sobre sua experiência com a 

escrita de parágrafos? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F 

 

Roteiro da entrevista semiestruturada ao final da 1ª fase 

 

1. Como foi para você escrever o parágrafo em inglês? Quais as estratégias utilizadas 

para escrever? 

2. Como você avalia o seu desempenho ao longo da primeira fase? Por quê? 

3. Como você se sentiu ao se corrigir? Houve dificuldade? 

4. Como você se sentiu ao corrigir o colega? Houve dificuldade? 

5. Como foi a interação com o colega da dupla? Você se sentiu a vontade?  

6. Como foi a decisão, em dupla, do que corrigir e do que não corrigir? 

7. Quanto à correção feita nos seus textos, você concorda com os critérios utilizados? 

Por quê (não)? 

8. Qual é a sua opinião sobre as correções em pares realizadas durante a pesquisa? 

Como foi a sua experiência com essa correção em pares? 

9. Você pôde notar diferenças entre a primeira correção individual e a segunda 

correção individual? Caso afirmativo, quais são elas? 

10. Você acha que houve alguma mudança na sua maneira de observar os erros e de 

corrigi-los desde o início das atividades até agora? Caso afirmativo, qual mudança e o 

que a causou? 

11. Como você avalia que a correção de erros pode influenciar no seu processo de 

aprendizagem de Língua Inglesa? 

12. Você gostaria de acrescentar algo mais sobre a correção de erros de textos em 

inglês? 
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APÊNDICE G 

 

Roteiro da primeira atividade escrita para a correção de erros individual e colaborativa 

 

Quem é você? 

Escreva um e-mail para um colega estrangeiro que você conheceu no bate-papo e se 
apresente. As primeiras informações, em geral, dizem respeito à identidade: nome, idade, 
lugar, data de nascimento, profissão, nível de escolaridade, hobbies, personalidade, cidade 
natal, lugares onde morou, preferências, habilidades, detalhes sobre a família e planos futuros. 
Assim, escreva um parágrafo se apresentando através dessas informações. Se quiser, adicione 
mais informações. 

From: 

To: 

Subject: 
 

 

Aluno (pseudônimo): _________________________________________________  
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APÊNDICE H 

 

Roteiro da entrevista semiestruturada ao final da pesquisa 

 

1. Como foi para você revisar a sua produção textual individualmente? 

2. Como você avalia o seu desempenho ao longo da primeira fase? Por quê? 

3. Como foi para você revisar a sua produção textual colaborativamente? 

4. Como você se sentiu ao corrigir o colega? Houve dificuldade? 

5. Como você se sentiu ao ser corrigido (a) pelo (a) colega? Houve dificuldade? 

6. Como foi a interação com o colega da dupla? Você se sentiu a vontade?  

7. Como foi a decisão, em dupla, do que corrigir e do que não corrigir? 

8. Qual é a sua opinião sobre as correções em pares realizadas durante a pesquisa? 

Como foi a sua experiência com essa correção em pares? 

9. Você pôde notar diferenças entre a primeira atividade e a segunda atividade? Caso 

afirmativo, quais são elas? 

10. Você acha que houve alguma mudança na sua maneira de observar os erros e de 

corrigi-los desde o início das atividades até agora? Caso afirmativo, qual mudança e o 

que a causou? 

11. Como você avalia que a correção de erros pode influenciar no seu processo de 

aprendizagem de Língua Inglesa? 

12. Você gostaria de acrescentar algo mais sobre a correção de erros de textos em 

inglês? 
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