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RESUMO 

 

 

O Google Docs (GD) é um editor online de textos por meio do qual múltiplos autores podem 

trabalhar síncrona ou assincronamente em um mesmo documento, o que pode auxiliar no 

desenvolvimento da habilidade de escrita em inglês (WEISSHEIMER; SOARES, 2012). Ao 

escrever colaborativamente, os aprendizes têm mais oportunidades para perceber as lacunas 

na sua produção escrita, visto que são expostos a mais insumo linguístico por parte dos 

colegas coautores (WEISSHEIMER; BERGSLEITHNER; LEANDRO, 2012), e priorizam o 

processo de (re)construção textual, em detrimento da preocupação com o produto final (i.e., o 

texto pronto) (LEANDRO; WEISSHEIMER; COOPER, 2013). Ademais, no processo de 

aprendizagem de uma segunda língua (L2), a produção de linguagem propicia a consolidação 

de conhecimentos existentes e a criação de novos conhecimentos (SWAIN, 1985; 1993). 

Levando isto em consideração, o presente estudo, de natureza quasi-experimental (NUNAN, 

1992) e abordagem mista (DÖRNYEI, 2007), objetiva investigar o impacto da escrita 

colaborativa mediada pela ferramenta GD no desenvolvimento da habilidade de escrita em 

Língua Inglesa (LI) e na percepção de erros sintáticos ou noticing (SCHMIDT, 1990). Trinta 

e quatro licenciandos em Letras/Inglês integraram o estudo, sendo 25 no grupo experimental e 

nove no grupo controle. Ambos os grupos passaram por um pré-teste e por um pós-teste para 

que pudéssemos medir o noticing de estruturas sintáticas. Os participantes do grupo 

experimental foram expostos a uma experiência de aprendizagem híbrida, a qual consistiu em 

aulas presenciais de leitura e produção escrita em LI e na escrita colaborativa de três 

narrativas completas contadas em 100 palavras, denominadas flash fiction (FF), fora de sala 

de aula, online por meio do GD, durante 11 semanas. O grupo controle teve igualmente aulas 

presenciais de leitura e produção escrita em LI, porém não praticou nenhum tipo de escrita 

colaborativa. Analisamos a primeira e a última narrativa produzida pelos participantes do 

grupo experimental a fim de medir a acurácia gramatical, operacionalizada como a 

quantidade de erros gramaticais a cada 100 palavras (SOUSA, 2014) e a densidade lexical, 

operacionalizada como a relação entre o número de palavras produzidas com propriedades 

lexicais e o número de palavras produzidas com propriedades gramaticais (WEISSHEIMER, 

2007; MEHNERT, 1998). Adicionalmente, os participantes do grupo experimental 

responderam a um questionário online sobre a experiência híbrida a qual foram expostos. Os 

resultados quantitativos mostram que os participantes passaram a produzir textos com mais 

densidade lexical após 11 semanas de intervenção pedagógica. Já os resultados quantitativos 

do noticing e da acurácia gramatical foram contrários ao esperado, porém nos fornecem 

insights sobre o modelo de teste, no caso do noticing, e sobre a atitude – positiva – dos 

participantes em relação à escrita colaborativa de FF. Os resultados qualitativos evidenciam a 

utilidade da escrita colaborativa mediada por tecnologia no processo de aprendizagem de L2. 

 

Palavras-chave: Escrita colaborativa; Google Docs; Flash fiction; Noticing; Aprendizagem; 

Inglês como L2. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Google Docs (GD) is an online word processor with which multiple authors can work on the 

same document, in a synchronous or asynchronous manner, which can help develop the 

ability of writing in English (WEISSHEIMER; SOARES, 2012). As they write 

collaboratively, learners find more opportunities to notice the gaps in their written production, 

since they are exposed to more input from the fellow co-authors (WEISSHEIMER; 

BERGSLEITHNER; LEANDRO, 2012) and prioritize the process of text (re)construction 

instead of the concern with the final product, i.e., the final version of the text (LEANDRO; 

WEISSHEIMER; COOPER, 2013). Moreover, when it comes to second language (L2) 

learning, producing language enables the consolidation of existing knowledge as well as the 

internalization of new knowledge (SWAIN, 1985; 1993). Taking this into consideration, this 

mixed-method (DÖRNYEI, 2007) quasi-experimental (NUNAN, 1999) study aims at 

investigating the impact of collaborative writing through GD on the development of the 

writing skill in English and on the noticing of syntactic structures (SCHMIDT, 1990). Thirty-

four university students of English integrated the cohort of the study: twenty-five were 

assigned to the experimental group and nine were assigned to the control group. All learners 

went through a pre-test and a post-test so that we could measure their noticing of syntactic 

structures. Learners in the experimental group were exposed to a blended learning experience, 

in which they took reading and writing classes at the university and collaboratively wrote 

three pieces of flash fiction (a complete story told in a hundred words), outside the classroom, 

online through GD, during eleven weeks. Learners in the control group took reading and 

writing classes at the university but did not practice collaborative writing. The first and last 

stories produced by the learners in the experimental group were analysed in terms of 

grammatical accuracy, operationalized as the number of grammar errors per hundred words 

(SOUSA, 2014), and lexical density, which refers to the relationship between the number of 

words produced with lexical properties and the number of words produced with grammatical 

properties (WEISSHEIMER, 2007; MEHNERT, 1998). Additionally, learners in the 

experimental group answered an online questionnaire on the blended learning experience they 

were exposed to. The quantitative results showed that the collaborative task led to the 

production of more lexically dense texts over the 11 weeks. The noticing and grammatical 

accuracy results were different from what we expected; however, they provide us with 

insights on measurement issues, in the case of noticing, and on the participants‟ positive 

attitude towards collaborative writing with flash fiction. The qualitative results also shed light 

on the usefulness of computer-mediated collaborative writing in L2 learning. 

 

Key-words: Collaborative writing; Google Docs; Flash fiction; Noticing; L2 learning. 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1: Modelo de processamento da memória .............................................................. 17 

FIGURA 2: Processamento da informação e produção de linguagem ................................... 18 

FIGURA 3: Noticing no modelo computacional de aprendizagem de L2 ............................. 21 

FIGURA 4: Modelo circular de processamento da informação ............................................. 24 

FIGURA 5: Página da Wikipédia sobre o Google Docs ........................................................ 38 

FIGURA 6: Interface do Google Docs ................................................................................... 40 

FIGURA 7: Histórico de revisões do Google Docs ............................................................... 41 

FIGURA 8: Blog Flash Blast.................................................................................................. 52 

FIGURA 9: Postagens no grupo do Facebook ....................................................................... 52 

FIGURA 10: Questionário online do Google Docs ................................................................ 53 

FIGURA 11: Página inicial do Wordle .................................................................................. 58 

FIGURA 12: Campo de entrada de texto do Wordle ............................................................. 58 

FIGURA 13: Página de edição da word cloud ....................................................................... 59 

FIGURA 14: Exemplo de word cloud gerada pelo Wordle ................................................... 60 

FIGURA 15: Resumo do design metodológico ...................................................................... 60 

FIGURA 16: Word cloud vantagens da escrita colaborativa ................................................. 73 

FIGURA 17: Word cloud desvantagens da escrita colaborativa ............................................ 74 

FIGURA 18: Word cloud impressões sobre o Google Docs .................................................. 76 

FIGURA 19: Word cloud impressões sobre o flash fiction .................................................... 78 

FIGURA 20: Word cloud participação no projeto colaborativo ............................................. 81 

  



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

GRÁFICO 1: Histogramas de curtose e assimetria ................................................................ 63 

GRÁFICO 2: Dispersão dos dados com outliers ................................................................... 64 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

QUADRO 1: Exemplo de protocolo oral ............................................................................... 49 

QUADRO 2: Exemplo de flash fiction ................................................................................... 50 

QUADRO 3: Operacionalização e cálculo das variáveis dependentes ................................... 56 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1: Resultado do teste Wilcoxon de noticing do grupo experimental ...................... 65 

TABELA 2: Estatísticas descritivas do noticing do grupo experimental ............................... 65 

TABELA 3: Resultado do teste Wilcoxon de noticing do grupo controle .............................. 65 

TABELA 4: Estatísticas descritivas do noticing do grupo controle ....................................... 66 

TABELA 5: Resultado do teste Wilcoxon de acurácia gramatical ......................................... 67 

TABELA 6: Estatísticas descritivas da acurácia gramatical .................................................. 68 

TABELA 7: Resultado do teste Wilcoxon da densidade lexical ............................................. 70 

TABELA 8: Estatísticas descritivas da densidade lexical ...................................................... 71 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 11 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ..................................................................................... 16 

2.1 TEORIA DO PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE L2 16 

2.1.1 Teoria de Noticing ......................................................................................................... 19 

2.1.2 A Hipótese do Output .................................................................................................... 23 

2.2 PRODUÇÃO ESCRITA EM L2 ....................................................................................... 25 

2.2.1 Aprendizagem da escrita em L2 .................................................................................. 25 

2.2.2 Abordagens de ensino de writing: foco no produto e no processo ............................ 26 

2.2.3 O papel da escrita colaborativa no desenvolvimento do aprendiz ........................... 28 

2.3 PRODUÇÃO ESCRITA EM L2 MEDIADA POR TECNOLOGIA ................................ 31 

2.3.1 Situando historicamente a aprendizagem de L2 mediada por computador ........... 31 

2.3.2 Web 2.0: evolução, características e potencialidades ................................................ 34 

2.3.3 Ferramentas utilizadas na aprendizagem de inglês como L2 ................................... 35 

2.3.4 As ferramentas wiki e a escrita colaborativa online .................................................. 38 

2.3.5 A produção escrita mediada pela ferramenta Google Docs ...................................... 39 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA ................................................................................... 44 

3.1 TIPO DE PESQUISA ........................................................................................................ 45 

3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA .................................................................................. 46 

3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS .......................... 47 

3.3.1 Pré e pós-testes: protocolos orais de noticing ............................................................. 47 

3.3.2 Escrita colaborativa de flash fiction mediada pelo Google Docs .............................. 50 

3.3.3 Questionário sobre as impressões dos coautores ....................................................... 53 

3.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS ......................... 54 

3.4.1 Análise quantitativa ...................................................................................................... 54 

3.4.2 Análise qualitativa ........................................................................................................ 57 

3.4.2.1 Nuvens de palavras do Wordle ................................................................................... 57 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 62 

4.1 A ESCRITA COLABORATIVA E A CAPACIDADE DE NOTICING .......................... 62 

4.1.1 Descrição das frequências de amostra ........................................................................ 62 

4.1.2 O desenvolvimento da capacidade de noticing: comparando os grupos experimental 

e controle ................................................................................................................................ 64 

 



 
 

4.2 A ESCRITA COLABORATIVA E O DESENVOLVIMENTO DA ACURÁCIA 

GRAMATICAL E DENSIDADE LEXICAL ......................................................................... 67 

4.2.1 O desenvolvimento da acurácia gramatical ............................................................... 67 

4.2.2 O desenvolvimento da densidade lexical .................................................................... 70 

4.3 IMPRESSÕES DOS COAUTORES SOBRE A ESCRITA COLABORATIVA ............. 72 

a) Vantagens da escrita colaborativa ..................................................................................... 72 

b) Desvantagens da escrita colaborativa ................................................................................ 74 

c) Impressões sobre o Google Docs e o gênero flash fiction ................................................. 76 

d) Escrita colaborativa e acurácia gramatical ....................................................................... 80 

e) Participação no projeto colaborativo ................................................................................. 80 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 83 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 87 

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido ................................................ 95 

APÊNDICE B – Textos utilizados nos protocolos orais de noticing ...................................... 96 

APÊNDICE C – Instruções para a realização do protocolo de noticing .................................. 97 

APÊNDICE D – Transcrição dos protocolos de noticing ........................................................ 98 

APÊNDICE E – Itens do questionário online do Google Docs ............................................. 120 

APÊNDICE F – Narrativas flash fiction analisadas ............................................................... 121 

APÊNDICE G – Respostas dos participantes ao questionário online .................................... 126 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia sempre esteve presente no processo de ensino-aprendizagem de 

Segunda Língua (L2)
1
, servindo como aliada de ambos professor e aprendiz desde o quadro-

negro, passando pelo livro didático, por CDs e DVDs, até a era da internet, dos smart phones, 

tablets e outros aparelhos. Com o advento e constante evolução das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), dispomos de um número ainda maior de ferramentas 

(blogs, podcasts, redes sociais etc.), que podem ser selecionadas de acordo com a habilidade 

(falar, ouvir, ler, escrever) a ser desenvolvida. 

Uma das mudanças geradas pela tecnologia é a conveniência: os aparelhos móveis 

conectados à web 2.0 permitem que a aprendizagem ocorra em qualquer lugar e em qualquer 

momento (FRANCO, 2009) e que o aprendiz possa selecionar a mídia (texto, imagem, áudio, 

vídeo) mais adequada ao seu estilo de aprendizagem. Outra mudança diz respeito à relação 

professor-aprendiz. No modelo tradicional de ensino, i.e., no modelo de educação bancária 

(FREIRE, 2002), o professor atua como principal recurso de conhecimento, repassando o que 

aprendeu durante os anos na universidade. No contexto dinâmico do ciberespaço, o professor 

não é a única fonte de informações à disposição do aprendiz e ao invés de mero transmissor 

de informações se torna um mediador da aprendizagem. 

Prensky afirma que o maior problema da educação atualmente é o fato de pais e 

professores imigrantes digitais, vindos de uma era pré-digital, tentarem ensinar uma 

população que fala uma língua totalmente diferente
2
, o que resulta em falha na comunicação, 

pois os nativos digitais são os falantes nativos da linguagem do computador, dos video games 

e da internet, enquanto que os imigrantes digitais são indivíduos que nasceram em uma época 

anterior a esse tipo de tecnologia e que não acreditam ser possível aprender de outra forma 

senão em sala de aula. 

É importante ter em mente, todavia, que o fato de ser um nativo digital não implica 

desejar aprender o quer que seja em formato digital (GOERTLER, 2009), visto que a 

resistência ao uso de algumas tecnologias em sala de aula existe mesmo entre os ditos nativos 

                                                           
1
 Entendemos a distinção entre os termos Segunda Língua e Língua Estrangeira discutida por Ellis (1994), em 

que o primeiro se refere à aprendizagem em locais em que a língua-alvo é também a nativa; e o segundo à 

aprendizagem de um idioma onde este não é a língua oficial. Posto que o presente trabalho tem foco nos aspectos 

cognitivos da aquisição da língua inglesa por falantes de português, optou-se por usar o termo Segunda Língua 

(L2) em conformidade com Weissheimer (2007). 
2
 No original, em inglês: “In fact, in my view, the single biggest problem facing education today is that Digital 

Immigrant parents and teachers, who came from a pre-digital age, are struggling to teach a population that 

speaks an entirely new language” (PRENSKY, 2006, p. 29, tradução nossa). 
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digitais. Além do mais, a noção de nativo digital considera a época de nascimento dos 

indivíduos, mas não contempla o nível de familiaridade que eles têm com ambientes digitais, 

o que afeta diretamente a forma como lidam com as TIC (RIBEIRO; COSCARELLI, 2013). 

Apesar da controvérsia em torno da distinção proposta por Prensky (2006), não 

podemos negar as diferenças existentes entre os dois grupos, em vários setores. 

Diferentemente dos imigrantes digitais, os nativos digitais se comunicam, compartilham 

informações, compram, vendem, avaliam, pesquisam e socializam por meio da internet 

(PRENSKY, 2006). 

No que concerne à educação, o ideal seria adequar-se aos hábitos dos nativos digitais 

(PRENSKY, 2006), hibridizando o processo de aprendizagem. Cursos híbridos combinam os 

melhores elementos das aulas presenciais com aspectos da educação a distância (ROSEN, 

2009). Enquanto cursos exclusivamente presenciais geralmente não levam em consideração o 

ritmo e a motivação do aprendiz, cursos híbridos permitem que ele estude online pelo tempo 

que precisar e estiver motivado a aprender. Além disso, cursos híbridos podem estimular o 

desenvolvimento da autonomia, uma vez que o aluno lida com o conteúdo sem a presença 

constante de um professor. 

Levando em consideração os benefícios apontados, uma série de autores (BLAKE, 

2011; WARSCHAUER, 1996; FISCHER, 2012, dentre outros) advoga em favor da 

aprendizagem híbrida. Uma série de pesquisadores tem versado sobre o uso de blogs 

(COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2007), wikis (FRANCO, 2008; D‟ANDRÉA, 2009), 

podcasts (BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO, 2007; DUCATE; LOMICKA, 2009), redes 

sociais (MATTAR, 2013; WEISSHEIMER; LEANDRO, 2013), celulares (BOTTENTUIT 

JUNIOR; GOMES, 2013), WebQuests (DIAS, 2012), dentre outros aplicativos e aparelhos. 

A incorporação de elementos tecnológicos às aulas pode ser vantajosa no processo de 

aprendizagem. A tecnologia representa para o aprendiz mais oportunidades para registrar 

cognitivamente formas linguísticas, insumo linguístico modificado, prática multimodal, 

feedback imediato e personalizado, individualização, aprendizagem no seu próprio ritmo, 

espaço privado para cometer erros e conveniência para praticar a escrita na L2 (BROWN, 

2007). 

Pessoalmente, sempre me interessei por tecnologias digitais
3
. Em 2008, ao ingressar 

na licenciatura em Letras/Inglês da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

                                                           
3
 Utilizarei a primeira pessoa do singular para registrar mais claramente a minha responsabilidade e o meu 

posicionamento sobre o que escrevo e a primeira pessoa do plural para inserir o leitor, os participantes, os 

colaboradores e os resultados das discussões que tive com a minha orientadora durante o processo de escrita. 
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passei a praticar a língua inglesa (LI) utilizando estratégias de aprendizagem online. Ao final 

de 2010, quando surgiu a oportunidade, não hesitei em me candidatar a uma bolsa de 

iniciação científica. O projeto coordenado pela Profa. Dra. Janaina Weissheimer combinava a 

aprendizagem de L2 e a internet. Eu havia participado do projeto no primeiro semestre 

acadêmico daquele ano, portanto sabia manusear o Google Docs (GD). 

Tornei-me, então, bolsista de iniciação científica pela Pró-Reitoria de Pesquisa da 

UFRN e por mais de dois anos auxiliei a Dra. Weissheimer em sua pesquisa sobre os aspectos 

cognitivos da escrita em inglês como L2. Na mesma época, em sala de aula, a turma de 2008 

se dava conta de o quão difícil era escrever em inglês, a fim de cumprir a demanda das 

disciplinas de Literatura. Isto somente fez aumentar o meu interesse pelo projeto em que eu 

estava inserido e pela habilidade que ele se propunha a investigar: writing
4
. 

Como professor de inglês em escolas de idiomas, eu percebia a dificuldade dos meus 

alunos em produzir textos na L2 que estudavam. Seguindo a ideia da escrita processual, os 

trabalhos eram devolvidos com marcações e comentários para auxiliar a reescrita. 

Geralmente, na aula de L1 (língua materna) ou de L2, o aprendiz redige o texto, o professor 

salienta as inadequações, mas a reescrita por parte do aprendiz não acontece (LEANDRO; 

WEISSHEIMER; COOPER, 2013). Podemos nos questionar sobre a validade deste modelo 

de tarefa, o qual não leva o aprendiz a analisar a sua produção textual e a lidar com as lacunas 

com as quais se depara (LEANDRO; WEISSHEIMER; COOPER, 2013). 

Escrever em L2 é uma tarefa cognitiva das mais complexas (BERGSLEITHNER, 

2010), pois a habilidade de escrever correta e fluentemente em L1 não necessariamente é 

transferida para a L2 (OXFORD, 2009), e, ainda, o escritor é obrigado a lidar com um 

repertório linguístico reduzido e limitado na L2. A complexidade cognitiva da escrita, nesse 

caso, requer que pensemos em estratégias pedagógicas eficazes, como faz Nunan (1999) ao 

distinguir duas abordagens no ensino de writing, uma com foco no produto e outra com foco 

no processo. 

Na escrita orientada para o produto, o professor apresenta um modelo a ser 

reproduzido pelo aprendiz. O produto da escrita (i.e., o texto pronto) deve ser coerente e 

gramaticalmente preciso. Já na escrita orientada para o processo, a primeira demanda é a 

quantidade e não a qualidade. 

No caso da escrita processual, o texto é construído e refinado ao longo de vários 

encontros, por meio de sucessivos rascunhos. Para tanto, o aprendiz deve dispor de tempo 

                                                           
4
 Neste trabalho, os termos escrita, produção textual e writing são utilizados intercambiavelmente como 

sinônimos. 
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para (re)ler e (re)escrever, sem a pressão de ter de entregar um texto pronto ao final de uma 

única aula (LEANDRO; WEISSHEIMER; COOPER, 2013). A contribuição de um colega no 

desenvolvimento do texto pode abrir mais espaço para questionamentos e gerar mais reflexão 

sobre a (re)construção do texto, sobre o potencial e as limitações dos coautores. 

Com isto em mente, conduzimos um estudo com o intuito compreender como a 

prática de escrita colaborativa de flash fiction (FF)
5
 mediada pela ferramenta GD, dentro de 

um modelo de aprendizagem híbrida
6
, pode contribuir para o desenvolvimento da escrita e da 

capacidade de noticing
7
 de estruturas sintáticas. Buscamos responder às seguintes perguntas 

de pesquisa: 

1. Qual o impacto da escrita colaborativa mediada pelo GD sobre o desenvolvimento 

da capacidade de noticing de estruturas sintáticas? 

2. Como a escrita colaborativa mediada pelo GD afeta o desenvolvimento da 

acurácia gramatical e da densidade lexical nos textos produzidos em L2? 

3. Quais as impressões dos coautores sobre o processo de escrita colaborativa de FF 

mediado pelo GD? 

Para responder a essas perguntas, 34 licenciandos em Letras/Inglês integraram o 

estudo; 25 no grupo experimental e nove no grupo controle. Na primeira etapa da pesquisa, os 

participantes de ambos os grupos gravaram um protocolo oral
8
, configurado como pré-teste, 

para medir a capacidade de noticing. Na segunda etapa, os participantes de ambos os grupos 

tiveram aulas presenciais regulares de writing, com a diferença de que os participantes do 

grupo experimental escreveram três narrativas do tipo FF, online por meio do GD, em um 

processo que durou 11 semanas. 

Analisamos as narrativas FF do grupo experimental para medir a acurácia 

gramatical
9
 (quantidade de erros gramaticais a cada 100 palavras) e a densidade lexical 

(relação entre o número de palavras produzidas com propriedades lexicais e o número de 

palavras produzidas com propriedades gramaticais), comparando a primeira e a última 

produção escrita de cada grupo de coautores. 

                                                           
5
 Flash fiction é uma forma literária curta, uma narrativa completa contada em 100 palavras, no caso da pesquisa 

aqui reportada (GURLEY, 2000). Esta modalidade de escrita será descrita em maior profundidade na seção 

3.3.2. 
6
 No caso desta pesquisa, os participantes do grupo experimental tiveram 100% da carga horária presencial (60 

horas) mais a tarefa de escrita colaborativa online. 
7
 Tratamos os termos noticing, percepção de erros e registro cognitivo como sinônimos, de acordo com 

Bergsleithner (2009). 
8
 Durante um protocolo oral, o participante verbaliza o seu pensamento ao mesmo tempo em que realiza uma 

tarefa específica (GODFROID; SCHMIDTKE, 2013; GASS; SELINKER, 2008). 
9
 Neste trabalho, ao falarmos em gramática, acurácia gramatical e erro gramatical, adotamos a perspectiva da 

gramática normativa, as regras da norma culta da LI. 
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Ao final do semestre acadêmico, os participantes dos grupos experimental e controle 

gravaram um segundo protocolo oral, configurado como pós-teste. Como última etapa da 

pesquisa, os participantes do grupo experimental responderam a um questionário online sobre 

a experiência híbrida com o GD. 

Uma vez que o nosso objeto de estudo é a escrita colaborativa em contexto de 

aprendizagem de LI, este trabalho se insere na área da Linguística Aplicada (LA), a qual 

investiga a linguagem como prática social em quaisquer contextos, seja de aprendizagem de 

L1 ou de L2, em que se apresentem questões relevantes sobre o uso da linguagem 

(MENEZES; SILVA; GOMES, 2009), utilizando procedimentos específicos, devido a sua 

natureza aplicada (ALMEIDA FILHO, 2008), e buscando apoio em áreas como a Linguística, 

a Psicologia, a Antropologia, a Sociologia e a Pedagogia (CELANI, 1992). 

A presente dissertação de mestrado está dividida em cinco capítulos, sendo este um 

capítulo introdutório. No capítulo Fundamentação Teórica revisamos as teorias que 

embasaram o estudo. No capítulo Metodologia da Pesquisa detalhamos o design 

metodológico da pesquisa, descrevendo os instrumentos e procedimentos adotados na coleta e 

na análise dos dados. No capítulo Resultados e Discussão trazemos os resultados da pesquisa 

e os discutimos com base em teorias de aprendizagem de L2 e de tecnologia. Em 

Considerações Finais fazemos os últimos comentários acerca do estudo, os seus resultados, 

implicações pedagógicas e limitações. 

Esperamos, por fim, que este trabalho possa de algum modo contribuir para a área de 

LA ao fornecer subsídios para validar a prática de escrita colaborativa e o uso de TIC no 

contexto de ensino-aprendizagem de inglês como L2. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo apresentamos as teorias que embasaram o estudo aqui reportado. Na 

primeira seção nos concentramos em teorias cognitivas que buscam compreender como ocorre 

a aprendizagem de uma L2 – Teoria do Processamento da Informação (SKEHAN, 1998; 

LIGHTBOWN; SPADA, 2006; ELLIS, 1997), Teoria de Noticing (SCHMIDT, 1990; 

BERGSLEITHNER, 2007) e Hipótese do Output (SWAIN, 1985, 1993; SWAIN; LAPKIN, 

1995). Na segunda seção abordamos a aprendizagem da escrita em L2 (SILVA, 1990; 

NUNAN, 1999; MATSUDA, 2003) e o papel das tarefas colaborativas no desenvolvimento 

dessa habilidade. Na terceira seção focamos a aprendizagem de escrita em L2 mediada por 

tecnologia (WARSCHAUER, 1996b; BROWN, 2007) e discorremos acerca das 

características e potencialidades da web 2.0 no contexto de ensino-aprendizagem de L2. 

 

 

2.1 TEORIA DO PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE L2 

 

A discussão sobre os processos psicolinguísticos envolvidos na aprendizagem e no 

uso de uma L2 parte do entendimento de que o sistema de processamento da informação do 

ser humano possui limitações (SKEHAN, 1998; LIGHTBOWN; SPADA, 2006). As 

estratégias de comunicação ilustram essa questão: a curto prazo elas são benéficas por 

permitirem o prolongamento das interações; a longo prazo, todavia, elas podem ter um efeito 

negativo no desenvolvimento da interlíngua
10

, devido à falta de ênfase em outros aspectos do 

processo como, por exemplo, a sintaxe (SKEHAN, 1998). 

Modelos de processamento da informação entendem a aprendizagem de uma L2 

como a construção de um conhecimento que aos poucos substitui um processamento 

controlado por um automático, por meio da prática e da experiência. Neste contexto, é 

necessário prestar atenção (i.e., usar recursos cognitivos para processar informação) a 

quaisquer aspectos da língua-alvo – sendo que há um limite para a quantidade de informação 

para a qual conseguimos dispensar atenção. Por exemplo, é provável que aprendizes nos 

primeiros estágios concentrem a sua atenção nas palavras principais de uma mensagem e 

ignorem os aspectos gramaticais. Gradualmente, informações que antes eram novas poderão 

                                                           
10

 O termo interlíngua diz respeito ao uso da linguagem pelo aprendiz com o intuito de se comunicar utilizando 

as habilidades que possui naquele momento. É a língua-alvo na versão do aprendiz (OXFORD, 2009). 
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ser acessadas mais eficientemente, permitindo que o aprendiz possa focar a sua atenção em 

outros aspectos da L2 (LIGHTBOWN; SPADA, 2006). 

É impossível falar de atenção sem considerar o papel da memória neste processo. 

Skehan (1998) utiliza o modelo de Atkinson e Schiffrin (1968) para explicar os estágios no 

funcionamento da memória e sua repercussão para o processamento da linguagem. Neste 

modelo (Figura 1), temos a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória 

de curto prazo possui capacidade limitada, opera em série e requer esforço e controle 

conscientes para trabalhar. Já a memória de longo prazo possui mais capacidade, pode operar 

paralelamente e sem controle consciente. O sistema de processamento de curto prazo funciona 

como um portão de entrada para o sistema de longo prazo. O ensaio e a repetição transferem 

as informações de um sistema para o outro. 

 

 
Figura 1: Modelo de processamento da memória 

Fonte: adaptado de Skehan (1998) 

 

O termo memória de curto prazo foi substituído por memória de trabalho em 

modelos mais recentes (SKEHAN, 1998). A memória de trabalho é um construto cognitivo 

que faz referência ao mecanismo de armazenamento e processamento da informação durante a 

execução de tarefas cognitivas complexas como a compreensão e a produção de linguagem, 

dentre outras (BERGSLEITHNER, 2007). 

No novo modelo (Figura 2), ao receber o insumo linguístico (input), o indivíduo 

depara-se com sua capacidade atencional limitada, o que leva a memória de trabalho a extrair 

do input o que for relevante para a compreensão (SKEHAN, 1998). O material contido na 

memória de trabalho dialoga com o material contido na memória de longo prazo, 

possibilitando a produção de linguagem (output) pelo aprendiz. 
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Figura 2: Processamento da informação e produção de linguagem 

Fonte: adaptado de Skehan (1998) 

 

Ellis (1994) discorre acerca do papel do input na aquisição de linguagem nas visões 

behaviorista, mentalista e interacionista. A necessidade de input é reconhecida nas três visões, 

porém graus diferentes de importância são atribuídos a esse elemento. Na visão behaviorista, 

há uma relação direta entre input (entendido como uma combinação de estímulo mais 

feedback) e output. O processamento interno é ignorado, pois não se aceita a ideia de mente 

como objeto de investigação. 

Na visão mentalista, acredita-se que o aprendiz é dotado de um conhecimento inato 

sobre a estrutura da língua. Este conhecimento, aliado às informações contidas no insumo 

linguístico, permite que o aprendiz descubra as formas da língua-alvo. Nesta visão, o input 

funcionaria como um gatilho para o processamento interno. 

A teoria interacionista pode ter um viés cognitivo ou social. A teoria interacionista 

de cunho cognitivo, baseada na Psicologia Cognitiva contemporânea, entende a aprendizagem 

como o resultado da combinação entre o ambiente linguístico e os mecanismos internos do 

aprendiz. O input é considerado determinante para a aprendizagem, mas opera dentro dos 

limites impostos por esses mecanismos internos. A teoria interacionista de cunho social, por 

sua vez, atribui mais importância à interação verbal, durante a qual aspectos da L2 são 

salientados. 

Embora ofereça uma explicação interessante para a limitação do processamento em 

função do aparato cognitivo da memória, a Teoria do Processamento da Informação não faz 

relações entre o aparato cognitivo e o ambiente. Propostas mais atualizadas como o 

conexionismo enfatizam a importância do ambiente linguístico ao assumir que o que os 

humanos possuem de inata é a habilidade de aprender. Diferentemente dos inatistas, os 

conexionistas não criam hipóteses sobre um módulo neurológico dedicado exclusivamente à 

aprendizagem de língua (LIGHTBOWN; SPADA, 2006). 
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O conexionismo enfatiza a frequência com que os elementos linguísticos são 

encontrados juntos pelo aprendiz durante a exposição ao input. Para os conexionistas, o 

conhecimento é construído a partir da exposição a vários elementos linguísticos. As conexões 

neurais se tornam mais fortes quando o aprendiz ouve os elementos sendo utilizados juntos, 

repetidamente. O indivíduo pode aprender a concordar os verbos corretamente não porque 

entendeu as regras, mas porque ouviu repetidas vezes exemplos de uso como “I say”, “she 

says” e “they say”, o que o leva a produzir a forma correta (LIGHTBOWN; SPADA, 2006). 

Em suma, para o conexionismo, além do aparato cognitivo a frequência do input é 

essencial para que o aprendiz possa descobrir exemplos de uma série de elementos 

linguísticos utilizados em conjunto, como no caso da concordância verbal. A frequência do 

insumo é o que desenvolve e fortalece as conexões neurais que levam o aprendiz a produzir as 

formas às quais foi exposto, mesmo sem um entendimento explícito da regra. Ainda tratando 

dos processos atencionais envolvidos na aprendizagem de L2, temos a Teoria de Noticing 

proposta por Schmidt (1990), abordada na seção seguinte. 

 

 

2.1.1 Teoria de Noticing 

 

O papel dos processos conscientes e inconscientes na aprendizagem de L2 é uma das 

questões mais controversas na área de LA (SCHMIDT, 1990; ELLIS, 1994, 1997; FROTA; 

BERGSLEITHNER, 2013). Nesse sentido, a Noticing Hypothesis ou Teoria de Noticing 

proposta por Richard Schmidt (1990) é uma das teorias mais influentes (LEOW, 2013; 

BERGSLEITHNER, 2011). 

Schmidt (1990) advoga que o processamento consciente é uma condição necessária 

para a aprendizagem de uma L2. Basicamente, a sua teoria estabelece que o aprendiz tem de 

notar aspectos formais (gramaticais, fonológicos, lexicais, semânticos, pragmáticos etc.) da 

L2 quando exposto ao insumo linguístico para que possa aprendê-los (SCHMIDT, 1990; 

BERGSLEITHNER, 2007, 2011). Nas palavras de Bergsleithner (2009, p. 104): 

 

[...] a Noticing Hypothesis é uma teoria que defende a ideia de que o aprendizado de 

segunda língua ou línguas estrangeiras requer que processos atencionais conscientes 

sejam dispensados ao input da língua alvo, no qual o aprendiz descobre 

gradativamente aspectos linguísticos da L2 à qual está exposto e engajado, por meio 

de situações contextualizadas e interacionais. 
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Na proposta de Schmidt (1990), o grau de consciência apresenta diferentes níveis 

cognitivos: percepção (perception); registro cognitivo (noticing); e compreensão 

(understanding). O nível da percepção diz respeito à organização mental e à criação de 

representações internas de eventos externos; o nível de noticing diz respeito ao registro 

consciente de algum evento; o nível da compreensão diz respeito ao reconhecimento de 

princípio, regra ou padrão da língua-alvo (BERGSLEITHNER, 2009; WEISSHEIMER; 

BERGSLEITHNER; LEANDRO, 2012)
11

. 

As raízes da Teoria de Noticing estão em dois estudos conduzidos por Schmidt. No 

primeiro (SCHMIDT, 1983), Schmidt analisou o desenvolvimento do japonês “Wes”, um 

aprendiz adulto de inglês como L2 que demonstrava motivação intrínseca para aprender, se 

expressar e correr riscos com a L2. O estudo mostrou que a teoria de aculturação de 

Schumann (1978) – segundo a qual o indivíduo disposto a aculturar-se adquiriria a gramática 

da língua-alvo – precisava ser reformulada, pois Wes aprendeu a se comunicar sem utilizar 

morfologia ou gramática e este aspecto pouco mudou durante o seu processo de 

aprendizagem. 

O segundo estudo (SCHMIDT; FROTA, 1986) foi conduzido no Rio de Janeiro e 

investigou o processo de aprendizagem do português do Brasil pelo próprio Schmidt, falante 

nativo da LI. O corpus de análise foi constituído por um diário mantido por Schmidt, com 

registros de suas experiências dentro e fora de sala de aula, e gravações de conversas entre ele 

e a linguista Sylvia Frota, coautora do estudo. 

Schmidt e Frota investigaram se era possível aprender a L2 inconscientemente ou se 

o aprendiz notava o que as pessoas diziam e registrava as informações conscientemente. Os 

resultados mostraram que a frequência do insumo era mais importante do que a instrução em 

sala de aula e que formas frequentes no insumo somente eram adquiridas quando notadas 

conscientemente (YOSHIOKA; FROTA; BERGSLEITHNER, 2013). Para Ellis (1994), a 

pesquisa de Schmidt e Frota mostra que a introspecção é uma ferramenta importante em 

investigações sobre o papel do input na aprendizagem. 

De certo modo, esses dois estudos deram origem à Noticing Hypothesis, cujo 

postulado básico é o de que a aprendizagem somente ocorre quando o aprendiz nota e registra 

cognitivamente aspectos formais (gramaticais, fonológicos, lexicais, semânticos, pragmáticos 

etc.) da língua-alvo durante a exposição ao input. Uma vez registrados cognitivamente 

                                                           
11

 Dos três graus de consciência sugeridos por Schmidt, nos interessa especificamente, neste trabalho, o noticing, 

visto como uma condição necessária para a aprendizagem de uma L2. 
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durante a exposição ao input, esses aspectos podem passar por um processo de internalização 

(intake) que pode levar ao aprendizado (BERGSLEITHNER, 2009). 

Em outras palavras, para adquirir um elemento linguístico de uma L2, o indivíduo 

teria de notar ou registrar cognitivamente esse elemento no input, com um mínimo de 

consciência, mesmo que não entenda a regra a ele associada (LEOW, 2013). Isto posto, 

podemos modificar o modelo computacional de aprendizagem de L2 para incluir o noticing 

(Figura 3). 

 

 
Figura 3: Noticing no modelo computacional de aprendizagem de L2 

Fonte: adaptado de Skehan (1998) 
 

Faz-se necessário salientar que a ideia de noticing de Schmidt não engloba a 

instrução explícita de regras gramaticais. Trata-se de uma descoberta natural e espontânea do 

aprendiz quando exposto ao input, seja em sala de aula, nas interações com colegas que estão 

aprendendo a mesma L2, seja nas interações com falantes nativos da L2. 

Podemos entender noticing como um insight que o aprendiz tem ao prestar atenção 

ao material linguístico que lhe é apresentado (BERGSLEITHNER, 2007, 2009). Sendo assim, 

a ideia de noticing de Schmidt está relacionada a um tipo de ensino indutivo 

(BERGSLEITHNER, 2007). Contudo, pesquisadores como Bergsleithner (2007) defendem 

que o noticing ocorre igualmente com a instrução explícita: 

 

Embora eu concorde com o que é proposto por Schmidt em sua Noticing Hypothesis, 

eu conceituei o registro de noticing de uma forma diferente no presente estudo, 

considerando a instrução formal, uma vez que acredito que o noticing pode ocorrer 

também em diferentes registros, ou seja, quando os indivíduos são ensinados 

implícita ou explicitamente (BERGSLEITHNER, 2007, p. 36, tradução nossa
12

). 

 

Para Schmidt, noticing não necessariamente se relaciona ao entendimento da 

instrução gramatical, porém é provável que haja uma relação entre instrução e noticing, visto 

que a instrução explícita sobre um determinado item da língua-alvo pode tornar mais provável 

que o aprendiz note a ocorrência desse item no insumo linguístico (FROTA; 

BERGSLEITHNER, 2013; ELLIS, 1997). Ao versar sobre a teoria de Schmidt, Ellis (1997) 

                                                           
12

 No original, em inglês: “Although I side with Schmidt‟s proposal as presented in his claim of the Noticing 

Hypothesis, I have conceptualized the registration of noticing in a different way in the current study, by means of 

teachers‟ formal instruction, since I also believe that noticing may also happen on different registrations, that is, 

when individuals are given implicit or explicit teaching”. 
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esclarece que o conhecimento explícito pode facilitar o processo de percepção de elementos 

no input, bem como fazer o aprendiz notar as lacunas na sua produção, passando do processo 

de internalização para o de aprendizagem. 

Frota e Bergsleithner (2013) investigaram a relação entre a instrução e o noticing 

subsequente de mecanismos de modificação da oração substantiva em LI. O noticing de 27 

indivíduos foi acessado em um pré-teste e em dois pós-testes baseados na leitura e 

identificação de ocorrências do item investigado. O objetivo do pré-teste era averiguar se os 

participantes perceberiam a estrutura-alvo no texto antes da instrução, que foi dada em duas 

sessões e consistiu na descrição da estrutura-alvo e na resolução de exercícios sobre os 

diferentes mecanismos de modificação. 

Imediatamente após a instrução, os participantes identificaram exemplos da estrutura-

alvo depois de ler um texto semelhante ao texto utilizado no pré-teste. Duas semanas depois, 

repetiram a tarefa, utilizando um texto nos mesmos parâmetros. Nas três fases, logo após a 

leitura do texto, eles recebiam um teste no qual deveriam indicar se a frase (dentre 10 

apresentadas) estava ou não presente na passagem que acabara de ser lida. 

Os resultados do teste ANOVA foram estatisticamente significativos entre as três fases 

da pesquisa e corroboram as hipóteses sobre a existência de diferenças individuais em relação 

à sensibilidade à estrutura-alvo antes da instrução e ao seu aumento mediante instrução. A 

sensibilidade dos participantes aos exemplos da estrutura-alvo no input aumentou nos dois 

pós-testes. Na análise por indivíduo, notou-se que nove participantes tiveram aumento no 

escore de noticing no pós-teste imediato, mas que o escore diminuiu no pós-teste tardio – a 

instrução, neste caso, teve um efeito temporário na percepção da estrutura-alvo no input. 

No âmbito da pesquisa em LA, tornou-se comum utilizar protocolos orais como forma 

de observar processos atencionais como o noticing (LEOW, 2013; GODFROID; 

SCHMIDTKE, 2013). Para Godfroid e Schmidtke (2013), as pesquisas não devem se apoiar 

somente nos protocolos orais, já que a não verbalização não necessariamente significa falta de 

noticing ou de consciência. Os autores defendem o uso de protocolos orais em conjunto com o 

monitoramento do movimento dos olhos (eye-tracking) para um registro mais completo do 

processamento cognitivo dos participantes. Diferentemente das verbalizações, o movimento 

dos olhos durante o processamento é constante. 

No estudo ora apresentado, medimos a capacidade de noticing por meio de 

protocolos orais. Enquanto liam textos curtos em LI, os participantes deveriam identificar 

elementos linguísticos que julgassem incorretos e verbalizar quais mudanças deveriam ser 
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realizadas. Os protocolos foram transcritos e analisados para subsequente comparação dos 

escores antes e depois da realização da tarefa de escrita colaborativa descrita na seção 3.3.2. 

Acreditamos que o trabalho colaborativo, embora não se configure em instrução 

explícita, gere mais input e mais oportunidades para notar e preencher lacunas na produção 

escrita, levando à produção de textos gramaticalmente mais precisos e lexicalmente mais 

densos. Sendo assim, nos apoiamos na Teoria de Noticing porque a tarefa realizada, i.e., a 

escrita colaborativa de FF mediada pelo GD, tem como proposta a descoberta do aprendiz 

diante de vários insumos linguísticos na interação sistemática com a produção de textos 

escritos colaborativamente. 

 

 

2.1.2 A Hipótese do Output 

 

Como vimos, o input e a manipulação deste é um elemento importante para a 

aprendizagem, porém sozinho não é suficiente (GASS; SELINKER, 2008). Ao ouvir a L2 o 

aprendiz pode depreender o sentido sem utilizar sintaxe (GASS; SELINKER, 2008), pois a 

compreensão pede um processamento inicialmente semântico (SWAIN; LAPKIN, 1995). 

Ou seja, mesmo sem reconhecer todas as palavras, se o aprendiz souber o sentido de 

algumas delas e possuir o conhecimento de mundo necessário, será capaz de compreender a 

mensagem (GASS; SELINKER, 2008) ao ouvir, por exemplo, dog bit girl. Mesmo que as 

palavras estivessem fora de ordem, o aprendiz entenderia que o cachorro mordeu a garota e 

não o contrário. Na produção de linguagem, todavia, o indivíduo teria de dispor as palavras 

em uma determinada ordem, atendendo a regras formais (GASS; SELINKER, 2008), já que a 

produção pede um processamento sintático (SWAIN; LAPKIN, 1995). 

Swain e Lapkin (1995) visualizaram a importância do output ao analisar o 

desenvolvimento de crianças em um programa de imersão no qual a L2 (francês) era usada 

majoritariamente desde o início da vida escolar. Testes de desempenho revelaram que 

crianças inseridas nesses programas desde o jardim de infância chegam, ao final da escola 

primária, a um nível de proficiência equivalente ao dos nativos no que concerne às 

habilidades de compreensão, mas que o mesmo não ocorre com as habilidades de produção. 

Tais resultados evidenciam que teorias de L2 que colocam o input como única fonte de 

aprendizagem estão equivocadas (SWAIN; LAPKIN, 1995; SWAIN, 1985). 

Tradicionalmente o output tem sido visto apenas como uma forma de praticar um 

conhecimento existente e não como uma forma de criar um conhecimento novo. O output 
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passou a ser considerado parte da aprendizagem a partir da publicação de Swain (1985), que 

traz a proposta de comprehensible output, definido como output que expande o repertório 

linguístico do aprendiz quando ele tenta criar precisa e apropriadamente o sentido desejado 

(p. 252, tradução nossa
13

). 

Swain (1985, 1993) sugere quatro funções do output no processo de aprendizagem de 

L2. Ao produzir linguagem, o aprendiz pode: (1) praticar e automatizar os seus recursos 

linguísticos; (2) passar do processamento no nível semântico para o processamento no nível 

sintático; (3) testar hipóteses; e (4) reprocessar o output ao receber feedback. A produção da 

L2 torna o aprendiz consciente das suas limitações linguísticas, seja por feedback externo 

(pedidos de esclarecimento) ou por seu próprio feedback interno (SWAIN; LAPKIN, 1995). 

Ao registrar um determinado problema linguístico durante a produção de linguagem, 

o aprendiz é forçado a modificar o output, processando as informações sintaticamente. 

Inclusive, Swain e Lapkin (1995) advogam que mesmo sem feedback por parte do interlocutor 

o aprendiz é capaz de, por si só, notar lacunas na sua produção. 

O output seria, então, um gatilho para o noticing. Esta concepção nos leva a 

modificar novamente o modelo computacional de aprendizagem de L2, de um formato linear 

para um formato cíclico. Na Figura 4, vemos essa nova proposta, onde temos input, intake e 

output envolvidos pelo noticing, articulando-se, dessa forma, as ideias de Schmidt (1990) e 

Swain (1985, 1993). 

 

 
Figura 4: Modelo circular de processamento da informação 

Fonte: adaptado de Sousa (2014) 

 

No referente à pesquisa acerca do output, Swain e Lapkin (1995) analisaram a 

produção escrita de adolescentes em um programa de imersão com foco na língua francesa. 

                                                           
13

 No original, em inglês: “[...] output that extends the linguistic repertoire of the learner as he or she attempts to 

create precisely and appropriately the meaning desired”. 
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Os participantes, na média dos 13 anos de idade, estavam na oitava série do programa e 

seguiam um currículo que englobava atividades centradas no aprendiz aliadas a atividades 

tradicionais de gramática. 

A pesquisa objetivava descobrir se a produção de linguagem levaria os adolescentes 

a notar as lacunas na sua produção. Os participantes rascunharam um texto de até dois 

parágrafos sobre um tema anteriormente abordado em sala de aula, fizeram correções, 

destacando-as no próprio texto, e verbalizaram a sua linha de pensamento. 

Da análise dos protocolos, pôde-se concluir que: aprendizes de L2 se tornam 

conscientes das lacunas em seu conhecimento linguístico ao produzir linguagem; ao se 

deparar com dificuldades, eles iniciam um tipo de processamento que pode ser importante 

para a aprendizagem; hipóteses incorretas e generalizações inapropriadas apontam para a 

necessidade de feedback; ao produzir a L2, conhecimentos linguísticos existentes são 

consolidados e novos conhecimentos são gerados. 

Nós nos apoiamos na Hipótese do Output por tratarmos de uma habilidade de 

produção de linguagem, nomeadamente a escrita colaborativa em inglês como L2, e porque 

existe uma interface entre esta hipótese e a Teoria de Noticing (SCHMIDT, 1990), na qual se 

baseia. Entendemos que o trabalho colaborativo pode levar os aprendizes a ativar as funções 

propostas por Swain (1985, 1993), à medida que interagem no decorrer do processo de escrita. 

 

 

2.2 PRODUÇÃO ESCRITA EM L2 

 

Nesta seção versamos sobre o processo de aprendizagem da escrita em L2 e sobre 

duas abordagens no ensino de writing,uma que enfatiza o produto final e outra que enfatiza o 

processo de revisão do texto (NUNAN, 1999). Na última subseção revisamos algumas 

pesquisas sobre escrita colaborativa em L2 cujos resultados apontam benefícios deste tipo de 

abordagem. 

 

 

2.2.1 Aprendizagem da escrita em L2  

 

Conforme já argumentamos, escrever em L2 requer ainda mais esforço cognitivo do 

que escrever em L1 (BERGSLEITHNER, 2011; LEKI, 1992). Na maioria dos contextos em 

que a escrita acontece, o escritor deve conceber um leitor, imaginar qual seria a contribuição 

desse leitor para a comunicação e em quais pontos ele teria dificuldades de compreensão. A 



26 
 

tarefa de escrita se torna mais complexa quando escrevemos em L2 porque o leitor pertence à 

outra cultura e tem visões diferentes sobre o que seria relevante ou lógico, sobre o que seria e 

sobre como deveria ser construído um argumento (LEKI, 1992). 

Para Oxford (2009), mesmo que haja entusiasmo em relação ao seu papel no 

contexto de aprendizagem de L1 e de L2, a habilidade de escrita continua esquecida no 

currículo de língua estrangeira. Matsuda (2003) explica que a dominância do método 

áudiolingual na metade do século XX contribuiu para que o writing fosse negligenciado 

durante os primeiros anos dos estudos em L2. 

Os líderes intelectuais dos primórdios da LA advogavam que a fonética deveria ser a 

base teórica e prática dos estudos sobre a linguagem e que a fala deveria preceder a escrita. A 

visão de ensino de língua como aplicação de linguística descritiva (com ênfase na linguagem 

falada) tornou-se influente pelo mundo e, consequentemente, a escrita não se tornou um 

componente importante na L2 até recentemente (MATSUDA, 2003). 

No âmbito da pesquisa, a temática da escrita em inglês como L2 amadureceu durante 

a década de 1980, mas tal amadurecimento se deu por meio da pesquisa em L1, baseada em 

teorias de L1 (JOHNS, 1990). Segundo Silva (1990), os desenvolvimentos na área da escrita 

em inglês como L2 ocorreram paralelamente ao ensino dessa habilidade para falantes nativos. 

O autor sugere a necessidade de um olhar distinto em relação à escrita em contexto de inglês 

como L2. 

 

 

2.2.2 Abordagens de ensino de writing: foco no produto e no processo 

 

Dentro da LA, diferentes abordagens de ensino de writing têm sido propostas, cada 

uma representando uma concepção diferente sobre a natureza da escrita. Uma das primeiras 

abordagens, a composição controlada, considerava a escrita no nível da sentença 

(MATSUDA, 2003; SILVA, 1990). Esta abordagem seguia a ideia de formação de hábito da 

teoria behaviorista e consistia de exercícios de combinação e substituição desenvolvidos com 

o intuito de facilitar a aprendizagem das estruturas e evitar que o aprendiz cometesse erros. 

No entanto, ao perceber que os aprendizes tinham dificuldades para produzir 

sentenças originais, adotou-se a composição guiada, menos rígida (MATSUDA, 2003), mas 

que, como a abordagem anterior, não foi bem-sucedida. Alegava-se que o problema era a 

transferência de estruturas da L1 para além do nível da sentença. 
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Uma terceira abordagem surgiu quando Kaplan (1996) concluiu que a estrutura do 

parágrafo era específica de acordo com a língua e com a cultura, o que instigou pesquisas que 

examinavam a retórica (i.e., a estrutura argumentativa) do texto escrito de várias línguas e as 

possíveis influências dessas estruturas sobre os textos escritos em L2 (MATSUDA, 2003). O 

parágrafo era justamente o interesse primário da abordagem retórica (SILVA, 1990), não 

somente os seus elementos, mas também as opções para o seu desenvolvimento. Nesta 

abordagem, a escrita se resume ao arranjo, ao encaixe de frases e parágrafos em padrões 

prescritos, os quais deveriam ser identificados, internalizados e executados pelo aprendiz 

(SILVA, 1990). 

Posteriormente, introduziu-se a abordagem processual, preconizadora de um 

ambiente positivo, encorajador e colaborativo no qual o aprendiz possa trabalhar no seu 

processo de composição, com tempo máximo e interferência mínima (SILVA, 1990). O papel 

do professor, nesta abordagem, é formular com os aprendizes estratégias para iniciar, 

rascunhar, revisar e editar o texto (SILVA, 1990), incluindo nas aulas estratégias de invenção, 

o desenvolvimento de múltiplos rascunhos e o feedback formativo do professor e dos 

aprendizes (MATSUDA, 2003). 

A abordagem processual recebeu críticas por parte de professores e pesquisadores 

que argumentavam que a ênfase na escrita baseada em experiências pessoais dos aprendizes 

poderia gerar problemas. Argumentava-se que a abordagem passaria a ideia de que a acurácia 

gramatical não era importante e que o desenvolvimento de múltiplos rascunhos não prepararia 

os aprendizes para a vida acadêmica (LEKI, 1992). 

Ao falar sobre tendências no ensino de writing, Brown (2007) explica as 

características da escrita focada no produto e da escrita focada no processo. Na primeira 

abordagem, o texto deve ser produzido de acordo com padrões estilísticos, apresentar 

gramática precisa, ser organizado e avaliado segundo uma lista de critérios previamente 

estabelecidos (conteúdo, organização, uso do vocabulário e da gramática e considerações 

mecânicas), apresentados em modelos composicionais. 

Já na segunda abordagem o foco é no processo de escrita que leva ao produto final. 

Os objetivos são ajudar o aprendiz a entender o seu próprio processo de composição e a 

formular estratégias de pré-escrita, rascunho e reescrita; oferecer mais tempo para a 

(re)escrita; tornar central o processo de revisão; permitir que o aprendiz descubra o que quer 

dizer à medida em que escreve; dar feedback durante o processo de composição, por meio de 
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encontros entre o professor e o aprendiz-escritor; encorajar feedback tanto do professor 

quanto dos colegas (BROWN, 2007, adaptado de SHIH, 1986). 

Colocado de outra forma, as abordagens orientadas para o produto priorizam um 

produto final coerente e livre de erros, enquanto que as abordagens processuais priorizam o 

desenvolvimento de sucessivos rascunhos (NUNAN, 1999). Atualmente, a ênfase das 

abordagens processuais está no equilíbrio entre processo e produto, uma vez que o processo 

não é o fim, mas o meio pelo qual se chega ao fim, ao texto pronto (BROWN, 2007). 

É importante que o foco recaia sobre ambos produto e processo, forma e conteúdo. 

Assim os indivíduos poderão utilizar o processo a seu favor enquanto aprendizes de uma L2 e 

escritores e poderão produzir um produto aceitável quando forem solicitados academicamente 

(RAIMES, 1993). 

 

 

2.2.3 O papel da escrita colaborativa no desenvolvimento do aprendiz 

 

Para Serafim, Pimentel e Sousa (2008, p. 5), o termo colaboração sugere uma 

relação de diálogo entre semelhantes para a construção e re-construção de um determinado 

saber. Os autores (p. 8) advogam que as práticas colaborativas proporcionam aprendizagens 

diversas, fazendo circular muito mais informação e que a troca e a partilha de experiências 

fazem aumentar de forma significativa a quantidade de soluções e ideias e a qualidade das 

opções realizadas. 

Um dos benefícios da escrita colaborativa, seja em L1 ou L2, está relacionado ao 

foco dado à revisão do texto, que é uma etapa fundamental no processo de escrita na medida 

em que ajuda aos escreventes a eliminar os vícios de linguagem e a dar clareza às ideias 

apresentadas (MOURA, 2007, p. 5). O trabalho colaborativo é transformador, pois leva os 

aprendizes de um estágio de dependência a um estágio de interdependência, gerando um 

conhecimento mais profundo (PALLOFF; PRATT, 2002, p. 141). Também podemos 

argumentar que: 

Ao trabalhar colaborativamente, os aprendizes são levados a refletir sobre o 

processo de (re)construção textual; priorizam, assim, a orientação para o processo, 

com o produto final no segundo plano, livres da angústia de produzir um texto 

pronto no início do processo. Tornam-se conscientes e críticos em relação ao que 

escrevem, ao público para o qual escrevem, ao motivo pelo qual escrevem e podem, 

então, alcançar o objetivo que têm em comum (LEANDRO; WEISSHEIMER; 

COOPER, 2013, p. 4). 
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No âmbito da pesquisa sobre a escrita colaborativa, Kessler (2009) investigou a 

atenção à forma por professores que colaboraram durante 15 semanas para definir o termo 

cultura em uma página wiki (cf. sessão 2.3.4). Por meio da análise das contribuições à wiki, 

descobriu-se uma tendência de os participantes focarem mais no conteúdo do que na forma: 

do total de contribuições relacionadas à linguagem, 54% focavam somente o conteúdo, 

enquanto que apenas 17% focavam estritamente a forma. Os tipos de erros mais atendidos 

foram escolha lexical e ortografia – 32% e 25%, respectivamente. No que diz respeito à 

qualidade das correções efetuadas, 63% das contribuições relacionadas à forma estavam 

gramaticalmente corretas. 

Kessler e Bikowski (2010) investigaram a atenção ao sentido em 83 contribuições a 

uma página wiki. Durante o projeto, três fases de colaboração foram identificadas: uma fase 

na qual o texto era repetidamente apagado e reconstruído; uma fase em que o texto era 

moderadamente apagado; e uma fase de uso inesperado da wiki, com publicações que 

refletiam sobre a tarefa. Entrevistas com os participantes revelaram que o sentido era, de fato, 

a preocupação primária, e que, embora não fosse familiar, a tarefa colaborativa foi bem 

recebida. As contribuições foram consideradas válidas e as edições no texto foram valorizadas 

por resultarem em um produto melhor. Por fim, os autores concluíram que os participantes 

demonstraram autonomia na tarefa colaborativa. 

No estudo de Kessler, Bikowski e Boggs (2012), 38 alunos de um curso de Inglês 

para Fins Específicos utilizaram o GD durante 12 semanas para elaborar um projeto de 

pesquisa. A análise do processo de escrita evidenciou que 82% das contribuições focavam no 

sentido. Quanto à participação no projeto de escrita, verificou-se que em cada grupo havia um 

membro que assumia de 45-50% da tarefa, um que assumia de 30-40% e um terceiro que se 

encarregava de 15-25%. Os autores concluíram que houve mais foco no sentido do que na 

forma, embora as alterações gramaticais realizadas nos textos tenham sido precisas. 

Storch (1999) investigou o efeito da escrita por pares sobre a acurácia gramatical; 

para tanto, comparou três exercícios completados individualmente e por pares. Os exercícios 

completados por pares apresentaram maior nível de acurácia gramatical. No cloze exercise
14

, 

a acurácia foi mais elevada em itens gramaticais específicos, tais como tempo verbal, aspecto 

e morfologia derivacional. No exercício de retextualização, a colaboração parece ter afetado 

positivamente a habilidade de identificação e reparo de erros gramaticais. No exercício de 

                                                           
14

 Em um cloze exercise, algumas palavras de um texto são omitidas. Os participantes devem preencher as 

lacunas com as palavras que julgarem mais adequadas, atentando para os padrões linguísticos. Os escores são 

calculados com base nas tentativas bem-sucedidas de preenchimento dessas lacunas do texto (TAYLOR, 1953, 

1957). 



30 
 

composição, verificou-se que os pares produziram textos mais curtos e sintaticamente menos 

complexos. 

Em um segundo estudo, Storch (2005) mediu fluência, acurácia e complexidade e 

analisou a natureza do processo da escrita dos pares, utilizando gravações de diálogos durante 

a escrita e reflexões dos participantes durante entrevistas. Os pares compuseram textos mais 

curtos, gramaticalmente mais precisos e linguisticamente mais complexos, além de mais 

concisos. Nas entrevistas, os participantes destacaram como pontos positivos no trabalho 

colaborativo a possibilidade de comparar ideias e de aprender outras formas de expressá-las, a 

correção conjunta dos erros gramaticais e a aprendizagem de vocabulário. 

No Brasil, Ribeiro e Coscarelli (2013) utilizaram o histórico de revisões do GD para 

analisar uma série de pontos em relação à escrita de três grupos distintos de coautores. No 

caso 1, os coautores, ingressantes em um curso de Letras, não possuíam experiência na 

modalidade de escrita colaborativa, tiveram dificuldades no manuseio do GD, demonstraram 

falta de colaboração e de agência. No caso 2, um trio de mestrandas construíu o texto por 

justaposição, unindo as partes que criaram individualmente. Ao que parece, elas tentaram 

evitar o conflito ao editar apenas o que cada uma escreveu e não o que as colegas escreveram. 

O último caso do estudo em questão é particularmente interessante por exibir um 

modelo que poderíamos considerar ideal no processo de escrita colaborativa. No caso 3, os 

coautores – um trio composto por dois doutores e um mestre – eram experientes na escrita 

colaborativa online e mantiveram comunicação diária por meio do GD, por e-mail e nas redes 

sociais. Diferentemente dos demais grupos, desenvolveram o texto com poucas entradas no 

GD, mas com quantidade e qualidade elevadas. Houve ampla negociação dos rumos da 

escrita, um claro revezamento de contribuições e o respeito ao texto alheio, com explicações 

sobre cada edição, o que denota cuidado na leitura e na avaliação. Sugestões de edição foram 

geralmente acompanhadas por marcas de polidez (“O que acham?”), mesmo quando partiam 

do revisor oficial, ou seja, aquele que fez o convite para a produção colaborativa de um artigo. 

Leandro, Weissheimer e Cooper (2013), por sua vez, analisaram por meio de 

questionário as impressões de 35 participantes sobre uma tarefa de escrita colaborativa 

desenvolvida online por meio do GD e presencialmente em oficinas de escrita criativa. Os 

participantes identificaram respostas tanto vantagens quanto desvantagens da escrita 

colaborativa, em ambos os contextos referidos. Em geral, os participantes responderam 

positivamente quando questionados sobre alguma possível contribuição da escrita 

colaborativa para a aprendizagem de inglês. 
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No estudo recém descrito, não houve preocupação em medir estatisticamente a 

aprendizagem, apoiando-se somente nas impressões dos coautores. Já no estudo reportado 

nesta dissertação, além de analisarmos as impressões dos participantes, medimos 

estatisticamente a acurácia gramatical e a densidade lexical nos textos que produziram, com o 

intuito de verificar se houve desenvolvimento na aprendizagem. 

 

 

2.3 PRODUÇÃO ESCRITA EM L2 MEDIADA POR TECNOLOGIA 

 

Nesta seção abordamos o uso das TIC no desenvolvimento da habilidade de writing. 

Primeiramente, fazemos uma revisão histórica do ensino de L2 mediado por computador. Em 

seguida, abordamos a evolução da web 2.0 e o seu papel na aprendizagem de L2 e revisamos 

dois estudos (SOARES, 2013 e SOUSA, 2014) sobre tecnologia e aprendizagem de LI. Por 

fim, tratamos da produção escrita em páginas do tipo wiki. 

 

 

2.3.1 Situando historicamente a aprendizagem de L2 mediada por computador 

 

O CALL (Computer-Assisted Language Learning) está relacionado ao 

desenvolvimento de teorias sobre a linguagem e ao surgimento de novas tecnologias 

(SOUZA, 2004). Podemos dividi-lo em três fases distintas, cada uma correspondente a um 

nível de tecnologia e a uma abordagem pedagógica (WARSCHAUER; HEALEY, 1998). Na 

introdução de uma nova fase, os programas e métodos da fase anterior são incorporados 

(WARSCHAUER, 1996b). 

O CALL behaviorista foi concebido na década de 1950 e implementado nas duas 

décadas subsequentes, seguindo as teorias behavioristas de aprendizagem dominantes naquele 

período. O computador era visto como um tutor, como um veículo para disponibilizar material 

instrucional; os programas continham exercícios baseados na repetição (WARSCHAUER, 

1996b). 

Já o CALL comunicativo corresponde a teorias cognitivas que entendem a 

aprendizagem como um processo de descoberta, expressão e desenvolvimento 

(WARSCHAUER; HEALEY, 1998). A proposta era que as atividades focassem no uso e não 

nas formas linguísticas, que a gramática fosse ensinada de modo implícito, que o aprendiz 

produzisse linguagem ao invés de manipular linguagem pré-fabricada e que a L2 fosse usada 

predominante ou exclusivamente (WARSCHAUER; HEALEY, 1998). Explorar a motivação 
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intrínseca dos aprendizes e praticar habilidades também estava na pauta do CALL 

comunicativo, bem como promover a interação aprendiz-aprendiz e aprendiz-computador 

(WARSCHAUER, 1996b). 

No CALL comunicativo, além do modelo de computador como tutor da fase 

behaviorista, eram utilizados os modelos de computador como estímulo e computador como 

ferramenta. No primeiro modelo, os softwares não precisavam ter sido desenhados 

especificamente para a aprendizagem de L2 (WARSCHAUER, 1996b; SOUZA, 2004). Ao 

invés de marcar uma resposta correta, o aprendiz deveria ser estimulado a discutir, escrever e 

pensar criticamente (WARSCHAUER, 1996b). No segundo modelo, os programas (editores 

de texto, corretores de ortografia e gramática etc.) buscavam o empoderamento do aprendiz, 

para que este pudesse usar e entender a L2 (WARSCHAUER, 1996b). 

O CALL comunicativo foi criticado pelo fato de o computador ser utilizado de uma 

forma superficial, o que levou a uma reavaliação teórica e prática da abordagem 

comunicativa. A visão cognitiva cedeu espaço a uma visão sociocognitiva que enfatizava o 

uso da linguagem em contextos sociais autênticos. Daí surge o CALL integrativo, com a ideia 

de integrar as habilidades linguísticas e a tecnologia, incentivando o uso de ferramentas 

tecnológicas em um processo contínuo de aprendizagem e uso da L2 (WARSCHAUER; 

HEALEY, 1998). 

O surgimento dos computadores multimídia e da internet foi essencial para as 

abordagens integrativas. A tecnologia multimídia gerou a hipermídia e proporcionou, assim, 

um ambiente autêntico de aprendizagem, a integração das habilidades, o controle da própria 

aprendizagem e o foco no conteúdo, enquanto que a internet possibilitou a comunicação 

síncrona e assíncrona entre aprendizes e falantes nativos (WARSCHAUER, 1996b)
15

. 

Em um artigo publicado no ano 2000, Warschauer e Meskill vislumbravam o futuro 

do CALL. O texto lista 10 desenvolvimentos (já ocorridos) que impactariam o CALL: (1) da 

comunicação por telefone para a comunicação sem fio; (2) da internet discada para uma 

conexão direta e permanente; (3) dos computadores pessoais para dispositivos portáteis; (4) 

do acesso por banda estreita para o acesso por banda larga; (5) do hardware de alto custo para 

custos mais acessíveis; (6) da internet como meio de comunicação exclusivo para um meio de 

comunicação de massa; (7) da comunicação e informação textual para a audiovisual; (8) do 

uso do inglês para o uso de várias línguas; (9) dos usuários não-nativos para usuários nativos; 
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 Franco (2009, p. 31) explica que “a modalidade assíncrona não ocorre simultaneamente e favorece a produção 

de mensagens mais elaboradas, como através de e-mail” e que “a comunicação síncrona, por sua vez, ocorre em 

tempo real, podendo um aluno comunicar-se não só com outro aluno ou professor ao mesmo tempo, mas também 

com várias pessoas”. 
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(10) do CALL no laboratório para o CALL em sala de aula (WARSCHAUER; MESKILL, 

2000). 

Warschauer e Meskill (2000) comentam, ainda, o impacto dessas mudanças no 

ensino de inglês. Devido à globalização, mais pessoas teriam de usar a LI, gerando novos 

contextos de ensino. Novos letramentos seriam necessários para desenvolver habilidades de 

leitura e pesquisa online. Novos gêneros tornariam necessário ensinar a escrever e a publicar 

na hipermídia, por meio da qual seria possível assumir novas identidades ao se entrar em 

contato com a cultura da língua-alvo. Por fim, teríamos de adotar novas pedagogias que 

considerassem os itens anteriores. 

Para Brown (2007), a constante evolução do CALL não deve desencorajar o uso de 

TIC pelo professor que, por sua vez, não deve encarar o computador como panaceia, ou seja, 

como sinônimo de sucesso imediato do aprendiz. Seguindo a mesma linha de pensamento, 

Paiva (2013, p. 14) nos lembra de que é preciso também ter em mente que nem o livro e nem o 

computador farão milagres no processo de aprendizagem e que o sucesso da aquisição de 

uma língua estrangeira depende da inserção do aprendiz em atividades de prática social da 

linguagem. 

Mesmo que não leve ao sucesso imediato, a tecnologia tem potencial para otimizar o 

processo de ensino-aprendizagem. Gibson (2001) discorre acerca da mudança em três estágios 

propiciada pela tecnologia. No estágio de infusão, temos a proliferação do hardware: as 

instituições são equipadas com computadores e outras máquinas sem o devido preparo dos 

recursos humanos para utiliza-las – a presença física dos objetos basta. No estágio de 

integração, a tecnologia pode facilitar o desenvolvimento de atividades comuns – a 

transmissão de informações com uso de apresentações criadas no Microsoft Power Point ou 

programas similares, ao invés do quadro-negro. Finalmente, no estágio de transformação, o 

professor passa a refletir sobre a sua prática e entende que assumir o papel tradicional de 

detentor do conhecimento, de educação bancária, (FREIRE, 2002) não garante a 

aprendizagem. 

Para que o ensino-aprendizagem de L2 chegue ao estágio de transformação, faz-se 

necessário apresentar aos professores, na formação inicial e continuada, as possibilidades de 

uso das TIC. É preciso refletir sobre o papel da tecnologia em nossa sociedade e sobre o 

potencial pedagógico das diferentes ferramentas, mostrando ao profissional, inclusive, como 

adaptar ao seu contexto e objetivos tecnologias que a princípio não foram desenhadas para a 
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educação – e que talvez por isso sejam utilizadas de forma mais interessante e mais 

entusiástica. 

Nesta seção fizemos uma breve retrospectiva histórica da utilização de tecnologia na 

aprendizagem de L2. Na próxima seção, abordamos a web 2.0, os elementos que a 

caracterizam e as suas potencialidades para a educação em geral e para a aprendizagem de L2. 

 

 

2.3.2 Web 2.0: evolução, características e potencialidades 

 

Antes de tratarmos das características da web 2.0, é importante esclarecer que a sua 

introdução não necessariamente extinguiu a web 1.0, pois elementos desta ainda se fazem 

presentes naquela. A versão 2.0 representa claramente um avanço, mas elementos das duas 

versões coexistem e funcionam em paralelo. 

Na web 1.0 já era possível produzir conteúdo, porém com a web 2.0 isto se tornou 

mais comum. O usuário poderia agora publicar em um blog, por exemplo, mais facilmente – 

usando templates –, sem possuir conhecimentos sobre programação (COUTINHO; 

BOTTENTUIT JUNIOR, 2007; PAIVA, 2013). 

Para D‟Andréa (2011, p. 61), a expressão „web 2.0‟ é um dos conceitos que 

simbolizam a tendência de abertura tecnológica e editorial para participação do público na 

produção de conteúdos através de sites. Nas palavras de Mattar (2013, p. 21): [...] a cultura 

da Web 2.0 considera o usuário também como um autor, ou seja, ele acessa mas também 

remixa e produz conteúdos, que por sua vez são lançados de volta à rede para acesso e 

retrabalho por outros. 

A web 2.0 funciona como plataforma, dispensando a instalação de software. 

Seguindo a ideia de “computação nas nuvens”, não é preciso ter um processador de textos 

instalado no computador ou salvar documentos utilizando meios físicos de armazenamento de 

dados; tudo é realizado online por ferramentas como o GD (COUTINHO; BOTTENTUIT 

JUNIOR, 2007; MACHADO, 2009; MATTAR, 2013). 

Coutinho e Bottentuit Junior (2007) listam uma série de avanços da web 1.0 para a 

web 2.0. Em relação à web 1.0, temos o usuário majoritariamente como consumidor de 

conteúdo, a necessidade de aquisição de software para criação de páginas, espaço pago na 

maioria dos servidores e número limitado de ferramentas e possibilidades. Já no contexto da 

web 2.0 temos o usuário como consumidor e produtor (ou produser, como referido em 

D‟ANDRÉA, 2011, com base em texto de BRUNS, 2008) de conteúdo, facilidade de criação 
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e edição de páginas, servidores que disponibilizam espaço gratuitamente e um número 

ilimitado de ferramentas e possibilidades. 

As ferramentas da web 2.0 estão em modo beta perpétuo (MATTAR, 2013), sendo 

constantemente aperfeiçoadas de acordo com o que revela o monitoramento do 

comportamento do usuário. Possuem interfaces amigáveis e possibilitam a produção 

(colaborativa, inclusive), o armazenamento e o compartilhamento de diferentes mídias, além 

de propiciarem a construção coletiva do conhecimento e estimularem a formação de 

comunidades virtuais (MACHADO, 2009). 

Franco (2008, p. 149) argumenta que: ao contrário da sala de aula tradicional, que 

muitas vezes estimula a mera imitação de modelos linguísticos, a Internet [...] oferece 

situações de comunicação autênticas. De fato, a web 2.0 oferece uma gama de opções para 

incrementar a aprendizagem de L2, como é o caso das duas pesquisas revisadas na próxima 

seção. 

 

 

2.3.3 Ferramentas utilizadas na aprendizagem de inglês como L2 

 

Para Moura (2007, p. 1), a utilização educativa das tecnologias de informação e 

comunicação está a tornar-se uma questão cada vez mais recorrente no processo de ensino e 

aprendizagem nas nossas escolas. Paiva (2013, p. 7) complementa o raciocínio afirmando que 

a cada nova tecnologia, a escola, especialmente no ensino de línguas, busca inserir essa nova 

ferramenta nas práticas pedagógicas em uma tentativa de melhorar a mediação entre o 

aprendiz e a língua estrangeira. 

É oportuno frisar que embora os comentários de Moura (2007) e Paiva (2013) 

relacionem novas tecnologias ao ambiente escolar, grande parte das tecnologias digitais 

investigadas e utilizadas em contextos educativos não foi originalmente desenhada com este 

propósito. Na maioria dos casos, o potencial pedagógico é visualizado e adaptado de acordo 

com o objetivo educacional proposto. 

São os insights de professores e pesquisadores que fazem aumentar o número de 

ferramentas inseridas na educação. É o caso dos jogos e comunidades virtuais, que 

concentram grande quantidade de indivíduos com interesse primário no entretenimento, mas 

que têm potencial para auxiliar no desenvolvimento de habilidades, no contexto de 

aprendizagem de L2. 
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Soares (2013) investigou o impacto dos jogos do tipo MMORPG (Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Game) no desenvolvimento da proficiência em L2. Os 

MMORPGs são jogos de interpretação de personagens nos quais um grande número de 

jogadores interage ao mesmo tempo em um mundo virtual com denso conteúdo narrativo. 

Trinta e três alunos do curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologia da UFRN, 

matriculados na disciplina Práticas de Leitura e Escrita em Língua Inglesa, integraram o 

estudo. Desses 33 alunos, 17 integraram o grupo experimental, denominado gamers, e 16 

integraram o grupo controle, denominado non-gamers. 

O perfil de exposição à L2 de ambos os grupos foi traçado por meio de dois 

questionários, um pré-experimento e outro pós-experimento. Logo após terem respondido o 

primeiro questionário, os participantes responderam a um teste adaptado do Key Elementary 

Test (KET) de Cambridge, a fim de medir a proficiência no inglês. No dia seguinte ao pré-

teste, os gamers iniciaram o experimento jogando Allods Online (AO) por três horas durante 

cinco semanas. Durante as sessões do jogo, a pesquisadora observava os gamers e lhes fazia 

perguntas de cunho linguístico. Ao final das cinco semanas do grupo experimental com AO, 

gamers e non-gamers responderam a um segundo questionário e a um segundo teste KET. 

A análise dos perfis evidenciou que os gamers tendem a se engajar em atividades 

tangenciais que lhes garantem mais exposição à L2 fora de sala de aula. Quanto à proficiência 

na língua inglesa, na comparação estatística entre os escores dos dois grupos no teste KET, o 

grupo dos gamers teve um aumento significativo na proficiência nas partes do teste 

relacionadas ao desenvolvimento ortográfico, à leitura e interpretação textual, à escrita com 

foco no conteúdo e à acurácia ortográfica. Por meio da análise qualitativa dos relatos durante 

as sessões com AO, evidenciou-se que os gamers desenvolveram o seu conhecimento 

linguístico tanto por necessidade, para completar missões no jogo, quanto pela interação com 

outros jogadores no mundo virtual. 

Sousa (2014) verificou o impacto da prática com a ferramenta VoiceThread (VT) no 

desenvolvimento da produção oral e da capacidade de noticing. Por meio do VT é possível 

gravar um comentário em áudio ou vídeo a respeito de um determinado tópico, 

compartilhando-o posteriormente com outros usuários. No caso da aprendizagem de L2, 

gravar e regravar o comentário oportuniza a identificação de lacunas na produção oral, 

consequentemente aprimorando esta habilidade. 

Quarenta e nove aprendizes intermediários de inglês do Instituto Ágora da UFRN 

integraram o estudo – 25 no grupo experimental e 24 no grupo controle. No Ágora, todos os 
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participantes tiveram aulas presenciais regulares de uma hora e quarenta minutos, duas vezes 

por semana. Como pré-teste, os participantes de ambos os grupos tiveram de falar sobre uma 

figura durante um minuto, após um minuto de planejamento da fala, antes da gravação. Os 

participantes do grupo experimental foram expostos a uma experiência híbrida com o VT 

durante oito semanas: além das aulas presenciais, gravaram individualmente no VT quatro 

comentários sobre assuntos pessoais, anteriormente abordados em sala de aula. 

Terminadas as sessões do grupo experimental com o VT, os integrantes dos dois 

grupos passaram por um pós-teste similar ao pré-teste, utilizando uma figura diferente. As 

descrições coletadas no pré e no pós-teste foram analisadas quanto à fluência, acurácia 

gramatical, complexidade, proficiência oral global e noticing. As impressões dos aprendizes 

sobre a experiência com o VT foram coletadas por meio de um questionário. 

Os resultados quantitativos apontam correlação estatisticamente significativa entre a 

acurácia gramatical e o noticing, o que significa que aprendizes que cometeram menos erros 

gramaticais foram os que perceberam mais lacunas na sua produção oral. A correlação entre a 

proficiência oral global e o noticing foi igualmente positiva, indicando que aprendizes que 

obtiveram maior nota oral global (atribuída por dois professores proficientes na LI, com base 

em uma escala global de avaliação oral adaptada de Cambridge) também tiveram maior 

pontuação no teste de noticing, o qual consistiu na análise, pelos participantes, da transcrição 

de suas falas gravadas no VT, apontando os erros que cometeram. 

Os resultados quantitativos apontam, ainda, para o desenvolvimento da fluência, 

acurácia, complexidade e da capacidade de noticing dos aprendizes que praticaram a produção 

oral por meio do VT, na comparação entre os escores dos grupos experimental e controle. A 

análise qualitativa mostrou em maior parte comentários positivos acerca da experiência com o 

VT. 

Os dois estudos revisados demonstram que é possível aprender com ferramentas não 

desenhadas para fins educacionais. O potencial pedagógico das diversas tecnologias digitais 

pode ser explorado e adaptado pelo professor, com o intuito de incrementar o processo de 

ensino-aprendizagem e alcançar resultados significativos. Continuando na mesma linha, na 

próxima seção discutimos a produção escrita mediada por ferramentas do tipo wiki. 
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2.3.4 As ferramentas wiki e a escrita colaborativa online 

 

Dentre as ferramentas da web 2.0, d‟Andréa (2009) destaca a tecnologia wiki
16

 como 

aquela que radicaliza o conceito de produção descentralizada e coletiva de conteúdos. Wikis 

são softwares de edição coletiva de documentos (MATTAR, 2013), que fazem do usuário 

autor de seu próprio texto e editor do texto e das ideias do outro (WEISSHEIMER; SOARES, 

2012), enfatizando, dessa forma, a inteligência coletiva, um dos princípios fundamentais da 

web 2.0 (MATTAR, 2013). 

Qualquer visitante de uma página wiki, cadastrado ou não, poder alterar informações 

em um artigo que, depois de editado, se torna a versão atual até a intervenção de outro usuário 

(D‟ANDRÉA, 2009)
17

. A contribuição em uma wiki é uma revisão completa de uma 

contribuição prévia, não limitada a um comentário ou resposta (KESSLER, 2009). A 

Wikipédia (Figura 5) é geralmente citada (PRIMO; RECUERO, 2003; D‟ANDRÉA, 2009; 

MATTAR, 2013) como o projeto wiki mais bem-sucedido. 

 

 
Figura 5: Página da Wikipédia sobre o Google Docs18 

 

                                                           
16

 A primeira página do tipo (wikiwikiweb) foi criada por Ward Cunningham, que emprestou a palavra wiki 

(rápido) do idioma havaiano (KESSLER, 2009). 
17

 Contudo, há wikis que restringem o acesso e a edição de documentos, como é o caso do Google Docs (cf. 

seção 2.3.5). 
18

 Disponível em: <pt.wikipedia.org/wiki/Google_Docs>. Acesso em: 03 maio 2014. 
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Trata-se de uma enciclopédia colaborativa multilíngue de conteúdo aberto 

(MATTAR, 2013, p. 99) constantemente atualizado pela coletividade (LIMA, 2009). Para 

Primo e Recuero (2003), a Wikipédia se enquadra na categoria hipertexto cooperativo, na 

qual [...] todos os envolvidos compartilham a invenção do texto comum, à medida que 

exercem e recebem impacto do grupo, do relacionamento que constróem e do próprio 

produto criativo em andamento (PRIMO; RECUERO, 2003, p. 2)
19

. 

Na Wikipédia [...] ninguém possui a posse definitiva sobre texto nenhum. [...] os 

textos são de todos, são da comunidade (PRIMO; RECUERO, 2003, p. 8). Os colaboradores 

não possuem nenhum tipo de direito intelectual sobre o que escrevem, o que não significa que 

as suas contribuições sejam anônimas – elas ficam associadas a protocolo de internet do 

computador ou ao login (D‟ANDRÉA, 2009). 

Para Lima (2009), o acesso livre ao conteúdo wiki sujeita as páginas a edições por 

indivíduos leigos e por indivíduos mal-intencionados, que podem remover informações 

importantes e/ou inserir informações errôneas nos artigos. A autora reconhece que esses 

problemas podem ser contornados com o auxílio do registro das edições. Para Primo e 

Recuero (2003, p. 12), quando o texto for comprometido pela inclusão de informações 

duvidosas, novos debates e correções podem ser iniciadas. 

Como visto na seção 2.2.3, uma série de pesquisas investiga a produção textual em 

L2 utilizando wikis. Na próxima seção apresentamos o GD, a wiki utilizada na realização do 

presente estudo. 

 

 

2.3.5 A produção escrita mediada pela ferramenta Google Docs  

 

O Google foi fundado em 1998 por Larry Page e Sergey Brin, então estudantes de 

Ciências da Computação na Universidade de Stanford. O nome da empresa é um trocadilho 

com googol, termo matemático que designa o dígito 1 seguido de cem dígitos 0 e que reflete a 

missão de organizar a grande quantidade de informações da web (GOOGLE, 2014
20

). 

Inicialmente o Google se tornou popular por sua ferramenta de busca, mas logo 

agregou outros serviços, tais como plataforma de blogging (Blogger), pesquisa acadêmica 

(Google Acadêmico), webmail (Gmail), tradução (Google Tradutor), redes sociais (Google+) 

                                                           
19

 A tipologia é baseada nas interações e inclui ainda o hipertexto potencial e o hipertexto colagem. No primeiro, 

os movimentos e caminhos do usuário já estão previstos e o hipertexto permanece com a sua redação original. O 

hipertexto colagem é uma atividade de escrita coletiva na qual um indivíduo ou um grupo de editores reúne as 

partes criadas separadamente (PRIMO; RECUERO, 2003). 
20

 Disponível em: <https://www.google.com.br/intl/pt-BR/about/company/history/>. Acesso em: 10 jan. 2014. 
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etc. Segundo Mattar (2013, p. 133), o Google possui [...] uma suíte de ferramentas que foram 

decisivamente incorporadas à educação. Contudo, o potencial pedagógico das ferramentas 

Google é geralmente desconhecido ou simplesmente ignorado pelos professores 

(BOTTENTUIT JUNIOR; LISBÔA; COUTINHO, 2011). 

No caso da aprendizagem de L2, o GD (Figura 6) pode auxiliar no desenvolvimento 

da habilidade de writing (WEISSHEIMER; SOARES, 2012; WEISSHEIMER; 

BERGSLEITHNER; LEANDRO, 2012). A ferramenta é similar ao Microsoft Word, porém 

segue a ideia de web como plataforma; ou seja, tudo é realizado online, sem a necessidade de 

instalação de software. Por meio do GD, o usuário pode criar, editar, armazenar e 

compartilhar arquivos em diversos formatos
21

. 

 

 
Figura 6: Interface do Google Docs 

 

Assim como a tecnologia wiki, o GD possibilita a edição compartilhada de textos. 

Entretanto, diferentemente de sites como a Wikipédia, o proprietário do documento tem de 

permitir a visualização e/ou edição pelos colaboradores. Todas as edições em um documento 

são automaticamente registradas e podem ser visualizadas em um histórico de revisões 

(Figura 7). 

                                                           
21

 O GD integra o Google Drive, que é um espaço de armazenamento em nuvem e de compartilhamento de 

arquivos. 
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Uma barra lateral à direita da tela exibe as versões do texto, identifica a data e o 

horário da última edição, bem como os coautores (representados por cores diferentes) que 

acessaram e editaram aquela versão. Desta forma, é possível ter acesso a toda a construção do 

texto, do primeiro rascunho à versão mais recente, com a possibilidade de recuperar uma 

versão anterior. 

As edições podem ocorrer tanto síncrona como assincronamente. Na edição síncrona, 

os colaboradores podem negociar os rumos da escrita por meio de uma janela de bate-papo; 

na edição assíncrona, podem inserir comentários ao longo do texto e enviar e-mails para o 

grupo por meio do próprio GD. 

 

 
Figura 7: Histórico de revisões do Google Docs 

 

O GD tem sido empregado em pesquisas relacionadas à escrita, em especial à escrita 

realizada colaborativamente. No estudo conduzido por Ribeiro (2010), 46 alunos de 

Engenharia de Materiais do CEFET-MG, divididos em quatro grupos, utilizaram o GD para 

passar textos da modalidade oral (uma locução de uma rádio evangélica) para a modalidade 

escrita. A análise dos textos na modalidade escrita observou a exclusão de marcas da 

oralidade, a manutenção das informações essenciais, a reorganização de frases, orações e 

parágrafos etc. As retextualizações foram consideradas satisfatórias, embora ainda não fossem 

textos escritos prototípicos, por apresentarem marcas da oralidade. 



42 
 

Ribeiro (2010) reconhece que a tarefa poderia ter sido realizada usando papel e 

caneta, mas advoga que o GD propicia – aos alunos – o trabalho colaborativo sem a 

necessidade de encontros presenciais e – ao professor – o acompanhamento da execução da 

tarefa, por meio do registro do processo. Embora tenha optado pela escrita online, a autora 

nos chama a atenção para o fato de que: 

 

O uso das tecnologias digitais de comunicação e informação amplia condições de 

colaboração, de assincronicidade e de visualização do processo, na forma de registro 

histórico de edições, mas não garante, por si, que o resultado textual do trabalho seja 

melhor ou pior do que resultados que empregam tecnologias analógicas (RIBEIRO, 

2010, p. 4). 

 

No contexto de aprendizagem de inglês como L2, Weissheimer e Soares (2012) 

incluíram o GD em uma tarefa de escrita colaborativa e descobriram, ao analisar a natureza 

das edições realizadas pelos coautores, que houve uma preocupação maior com aspectos 

discursivos da narrativa, com a função da linguagem, e não com aspectos formais, o que 

corrobora os resultados de outras investigações (KESSLER, 2009; KESSLER; BIKOWSKI; 

BOGGS, 2012; WEISSHEIMER; BERGSLEITHNER; LEANDRO, 2012). 

Os participantes do referido estudo deram as suas impressões sobre a tarefa. Do total 

de 24 participantes, 54,2% se disseram “entusiasmados” com a proposta de escrita 

colaborativa; 87,5% consideraram o GD “fácil de usar” e 70,8% afirmaram que as aulas de 

escrita criativa se tornam mais interessantes quando o utilizam. 

O GD pode ser bastante útil no cotidiano acadêmico. Observando-se os contextos 

específicos de ensino-aprendizagem, é possível utilizá-lo para disponibilizar informações 

sobre as aulas (ementa, conteúdos, cronograma), compartilhar material de estudo (textos, 

vídeos, imagens, áudio), realizar tarefas de escrita (individual, colaborativa, reescrita), 

monitorar e comentar a produção textual. O professor terá acesso a todo o processo de escrita 

por meio do histórico de revisões, saberá quais alunos de fato participaram da tarefa e poderá 

sugerir alterações, guiando-os ao longo do processo de composição. 

Avaliações também podem ser elaboras, distribuídas e respondidas por meio do GD, 

no formato de questionário. No caso das questões fechadas, os dados serão apresentados em 

gráficos, o que facilitará uma análise quantitativa do desempenho geral da turma. Também 

utilizando questionários, é possível fazer a análise de necessidades da turma, avaliar o 

desempenho do professor e permitir que o aluno se autoavalie. Por fim, a ferramenta pode ser 

usada na escrita de diários, no caso de pesquisas sobre crenças, e pode servir como um banco 
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de palavras, em que a turma fica encarregada de inserir no documento novas palavras, seus 

significados e contextos de uso. 

No estudo aqui reportado, o GD foi utilizado na escrita criativa e colaborativa em 

inglês como L2. No capítulo seguinte, detalhamos o design metodológico da pesquisa, 

descrevemos o contexto, caracterizamos os participantes e explicamos os instrumentos e 

procedimentos adotados nas etapas de coleta e análise de dados. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O objetivo geral do estudo aqui reportado foi investigar o impacto da escrita 

colaborativa mediada pela ferramenta GD no desenvolvimento da habilidade de escrita em L2 

e na capacidade de noticing de estruturas sintáticas. A partir deste objetivo geral, elaboramos 

as seguintes perguntas de pesquisa: 

1. Qual o impacto da escrita colaborativa mediada pelo GD sobre o desenvolvimento 

da capacidade de noticing de estruturas sintáticas? 

2. Como a escrita colaborativa mediada pelo GD afeta o desenvolvimento da 

acurácia gramatical e da densidade lexical nos textos produzidos em L2? 

3. Quais as impressões dos coautores sobre o processo de escrita colaborativa de FF 

mediado pelo GD? 

Para responder a essas perguntas, 34 licenciandos em Letras/Inglês integraram o 

estudo, sendo 25 no grupo experimental e nove no grupo controle. O grupo experimental (a) 

passou por um pré-teste e por um pós-teste de noticing; (b) foi exposto a uma experiência 

híbrida de aprendizagem com a ferramenta GD; e (c) respondeu a um questionário online 

sobre essa experiência híbrida – a qual consistiu em aulas presenciais regulares de leitura e 

produção escrita em LI na universidade e na escrita colaborativa de três narrativas FF (cf. 

seção 3.3.2) online por meio da ferramenta GD, durante 11 semanas. 

O grupo controle, semelhantemente ao grupo experimental, (a) passou por um pré-

teste e por um pós-teste de noticing; e (b) teve aulas presenciais regulares de produção escrita 

em LI na universidade. A única diferença metodológica entre os grupos experimental e 

controle foi o fato de o grupo controle não ter praticado a escrita colaborativa nem 

presencialmente nem de forma híbrida. 

O teste de noticing foi aplicado no início e no final do semestre acadêmico para 

verificarmos se a prática de escrita colaborativa, no caso do grupo experimental, influenciaria 

a percepção de erros sintáticos dos participantes. As narrativas FF produzidas pelos 

participantes do grupo experimental foram analisadas em termos de acurácia gramatical e 

densidade lexical. O questionário online objetivou coletar as impressões dos participantes 

sobre a experiência híbrida com o GD e a prática de escrita colaborativa de FF. 

Nas seções seguintes, descrevemos detalhadamente cada etapa da pesquisa. 

Iniciamos explicando o tipo de pesquisa que conduzimos, passamos à descrição dos 

participantes e, por fim, aos procedimentos de coleta e análise dos dados. 



45 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa ora apresentada é de natureza quasi-experimental (NUNAN, 1992), 

caracterizada pela presença de um grupo experimental e de um grupo controle, pela realização 

de testes pré e pós-experimento e pela escolha não aleatória dos participantes. Para o 

tratamento dos dados, utilizamos a abordagem mista (DÖRNYEI, 2007), caracterizada pela 

combinação de elementos das pesquisas quantitativa e qualitativa na coleta e/ou na análise de 

dados. 

Segundo Moreira e Caleffe (2006, p. 73), a pesquisa quantitativa explora as 

características e situações de que dados numéricos podem ser obtidos e faz uso da 

mensuração e estatísticas, enquanto que a pesquisa qualitativa explora as características dos 

indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente. No método 

misto, as duas abordagens se complementam, pois os pontos fortes de um paradigma podem 

compensar os pontos fracos do outro (DÖRNYEI, 2007). Dados quantitativos ganham 

subjetividade quando apoiados por dados qualitativos, enquanto que dados qualitativos se 

tornam mais generalizáveis quando mesclados com dados quantitativos. 

Dörnyei (2007) argumenta que no método misto as tendências numéricas dos dados 

quantitativos podem ser complementadas com detalhes dos dados qualitativos; a pesquisa 

mista tem mais validade, tanto interna quanto externa; e um trabalho misto pode alcançar mais 

leitores, independentemente da orientação paradigmática. Optamos pelo método misto de 

pesquisa levando em consideração as perguntas de pesquisa que almejamos responder e os 

argumentos recém descritos, baseados em Dörnyei (2007). 

Quantitativamente, comparamos os escores dos testes de noticing dos grupos 

experimental e controle. Já os dados gerados pela escrita colaborativa (i.e., as três narrativas 

FF produzidas por cada grupo de coautores) foram analisados em termos de acurácia 

gramatical, operacionalizada como a quantidade de erros gramaticais a cada 100 palavras 

(SOUSA, 2014) e densidade lexical, operacionalizada como a relação entre o número de 

palavras produzidas com propriedades lexicais e o número de palavras produzidas com 

propriedades gramaticais (WEISSHEIMER, 2007; MEHNERT, 1998). 

Cada grupo de coautores produziu três narrativas FF em um período de 11 semanas. 

No total, 26 narrativas foram produzidas, das quais 16 foram analisadas, pois atendiam aos 

seguintes critérios: os coautores tinham participado dos dois protocolos de noticing e cada 

autor analisado participou como coautor de uma narrativa em cada fase. 
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Qualitativamente, analisamos e interpretamos as respostas abertas dos participantes 

do grupo experimental ao questionário online aplicado ao final do processo de escrita 

colaborativa. Os instrumentos e procedimentos de coleta e análise de dados são descritos em 

detalhe nas seções 3.3 e 3.4, respectivamente. 

 

 

3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

No total, a pesquisa contou com 34 participantes – 25 no grupo experimental e nove 

no grupo controle. Todos os 25 participantes do grupo experimental responderam ao 

questionário online; no entanto, apenas 20 participaram dos dois protocolos orais de noticing 

e, desses 20, somente 17 foram considerados na análise quantitativa, pois, como mencionado 

anteriormente, participaram dos dois protocolos de noticing e foram coautores de uma 

narrativa em cada fase. 

Novamente, é importante frisar que a única diferença metodológica entre os dois 

grupos foi o fato de o grupo controle não ter passado por uma experiência de aprendizagem 

híbrida, como no caso do grupo experimental, que praticou a escrita colaborativa de três 

narrativas FF mediada pelo GD. 

O grupo experimental foi composto por 25 licenciandos do curso de Letras (Língua 

Inglesa e Literaturas) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), matriculados 

na disciplina Oficina de Leitura e Produção Escrita em Língua Inglesa nos semestres 

acadêmicos 2013.2 e 2014.1
22

. Este grupo (a) passou por um pré-teste de noticing; (b) teve 

aulas presenciais regulares de leitura e produção escrita em LI; (c) escreveu 

colaborativamente três narrativas FF, online por meio da ferramenta GD; (4) passou por um 

pós-teste de noticing; e (5) respondeu a um questionário online sobre a experiência híbrida de 

aprendizagem. 

O grupo controle foi composto por nove licenciandos do curso de Letras (Língua 

Inglesa e Literaturas) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
23

, 

matriculados na disciplina Língua Inglesa I
24

 no semestre acadêmico 2014.1. Este grupo (a) 

                                                           
22

 Continuamos a coleta no semestre acadêmico 2014.1 por termos julgado insuficiente para o tratamento 

estatístico dos dados o número de participantes no semestre 2013.2. 
23

 Os participantes do grupo controle são oriundos de uma universidade diferente da dos participantes do grupo 

experimental devido ao fato de as outras turmas de Letras/Inglês da UFRN, à época da coleta de dados, já terem 

participado do projeto de escrita colaborativa desenvolvido por este pesquisador e sua orientadora. 
24

 Diferentemente da disciplina em que estavam matriculados os participantes do grupo experimental, a 

disciplina Língua Inglesa I trabalha conjuntamente as habilidades de compreensão e produção oral e escrita. 
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passou por um pré-teste de noticing; (b) teve aulas presenciais regulares de leitura e produção 

escrita em LI; e (c) passou por um pós-teste de noticing. 

À época da realização do estudo, para ingressar no curso de Letras/Inglês da UFRN 

ou da UFERSA não era preciso comprovar a proficiência na LI; logo, os indivíduos em cada 

grupo possuem níveis diferentes de domínio da L2. Não aplicamos um teste para controlar 

essa variável, adotando como único critério de seleção a matrícula nas referidas disciplinas de 

graduação. Essa limitação do estudo será discutida mais profundamente nas Considerações 

Finais. 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Trinta e quatro participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(APÊNDICE A). Os participantes do grupo experimental foram expostos a uma experiência 

híbrida de aprendizagem combinando aulas presenciais regulares da disciplina Oficina de 

Leitura e Produção Escrita em Língua Inglesa e a escrita colaborativa de três narrativas FF 

fora de sala de aula, online por meio do GD, durante 11 semanas. Os participantes do grupo 

controle tiveram aulas presenciais regulares da disciplina Língua Inglesa I, englobando as 

habilidades de produção e compreensão oral e escrita, porém não praticaram a escrita 

colaborativa. 

Ambos os grupos passaram por um pré-teste e por um pós-teste de noticing, 

respectivamente no início e no final do semestre acadêmico, com um período de 11 semanas 

entre eles. Adicionalmente, ao final do processo de escrita colaborativa mediado pelo GD os 

participantes do grupo experimental responderam a um questionário online sobre a 

experiência híbrida de aprendizagem. 

 

 

3.3.1 Pré e pós-testes: protocolos orais de noticing 

 

Para medir a capacidade de noticing dos participantes dos grupos experimental e 

controle, aplicamos um pré e um pós-teste no formato de protocolo oral, com um intervalo de 

11 semanas entre um e outro. Protocolos orais consistem na verbalização do pensamento dos 

indivíduos enquanto executam uma determinada tarefa, o que gera um fluxo da consciência 

(GASS; SELINKER, 2008). 
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Os testes consistiram na identificação de erros sintáticos em um texto escrito em LI. 

Cada participante recebeu um texto, dentre duas opções
25

. Controlamos os efeitos da tarefa 

garantindo que metade dos participantes lidasse com um texto e a outra metade com outro em 

ambos os momentos da coleta, e que cada participante lidasse com um texto diferente em cada 

etapa. 

No caso do grupo experimental, o protocolo foi realizado com todos os participantes 

reunidos, em uma mesma sessão em um laboratório de informática da UFRN, onde cada 

participante utilizou um computador desktop equipado com um headset para gravar a própria 

fala. No caso do grupo controle, o teste foi realizado individualmente, aluno por aluno, 

utilizando-se um computador portátil, uma vez que não dispusemos de um laboratório de 

informática na UFERSA. 

Os participantes de ambos os grupos receberam as mesmas instruções para a 

realização do protocolo, as quais, embora tenham sido entregues impressas na L2 (cf. 

APÊNDICE C), foram passadas verbalmente na L1, na tentativa de evitar desentendimentos 

acerca da instrução e da tarefa. Passadas as instruções, demos aos participantes a oportunidade 

de esclarecer dúvidas sobre a tarefa antes de iniciar os protocolos. 

Primeiramente, pedimos aos participantes que ajustassem e testassem o headset. Em 

seguida, explicamos que a tarefa consistia em identificar erros sintáticos no texto que lhes 

havia sido entregue. A próxima instrução foi para que gravassem a análise utilizando o 

gravador de som do Windows, lendo cada frase como estava (em inglês) e apontando em 

seguida (em português) onde estariam os erros, caso identificassem algum. Após identificar 

um erro, o participante deveria dizer quais alterações faria naquele trecho. O mesmo 

procedimento deveria ser seguido para cada frase do texto. 

A reflexão sobre o texto deveria ser feita em L1 para que o participante pudesse se 

expressar livre e fluidamente, sem que esbarrasse em eventuais barreiras linguísticas da L2. 

Ponderamos que apoiar-se na L1 facilitaria o processo de reflexão, tornando os participantes 

mais confiantes perante a tarefa. 

Faz-se necessário salientar que não nos interessava a correção do erro, mas sim a 

identificação de trechos julgados problemáticos pelos participantes. Logo, os escores do teste 

dizem respeito à identificação dos erros no texto, ao fato de os aprendizes terem percebido um 

problema sintático. 

                                                           
25

 O Texto A, com 224 palavras e o Texto B, com 162 palavras, ambos disponíveis no APÊNDICE B. 
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Em alguns casos, os participantes “corrigiram” trechos que não apresentavam 

problemas ou simplesmente não identificaram o erro sintático. Esta questão é ilustrada pelos 

exemplos a seguir, em que o participante não conseguiu identificar o erro (participante 9), 

optou por substituir a expressão sleeping tight mesmo não encontrando erro (participante 13), 

conseguiu identificar e reparar o erro no tempo verbal (participante 15). 

 

P9: it is late night and joe was sleeping tight when he heard a strange noise não vejo nenhum problema 

nessa frase 

 

P13: outra coisa é que eu substitui a palavra tight por hard sleeping hard não porque tá errado na 

minha opinião mas porque hard dá um sentido melhor ao fato de estar dormindo pesado 

 

P15: it is late night and joe was sleeping tight when he heard a strange noise bom ele tá usando o verbo 

no passado mas ele começa com it is então eu poderia mudar para it was late night 

 

Instruímos os participantes a salvar, após a gravação, o arquivo com o seu nome na 

área de trabalho do computador, entregar ao pesquisador o termo de consentimento 

devidamente assinado e deixar o local de realização do protocolo. As gravações foram 

transcritas e analisadas. Após a tabulação dos resultados, pudemos comparar os escores de 

noticing dos participantes, inter e intra grupos. 

A título de ilustração, o Quadro 1 traz a transcrição parcial do pré-teste de um dos 

participantes do grupo experimental. As frases em vermelho são os trechos da narrativa lida; 

as demais são as reflexões do participante em relação à passagem que acabou de ler. 

 

[…] bob was really tired of that day he only wanted to rest down on his bed and sleep bom na minha 

opinião não é necessário essa preposição of e o restante tá tudo okay when he close his eyes he heard 

a noise really far away nessa sentence eu precisa-se flexionar o verbo close closed não há 

necessidade dessa vírgula após eyes e o really também tá em excesso então a sentença ficaria when he 

close he closed his eyes he heard a noise far away the next he just ignored it although the noise 

became a scream a really loud and desperate scream of help let‟s see he just ignored it okay desperate 

scream really loud and desperate scream i think it‟s okay he woke up and looked around he woke up o 

verbo não seria woke up porque ele ainda não dormiu he got up ele levantou seria levantou got up 

and looked around okay that was nothing in his room but the darkness of the night it‟s okay tudo bem 

então só a questão do verbo aqui wake up que esse deveria ser get up e no passado got up so he 

decided to go back to sleep so he decided to go back to sleep nevertheless before that he heard a 

woman scream please help me somebody please help me he decided to go decided to go back acho que 

a partícula toda aqui está em excesso nevertheless before não há necessidade do do before before that 

está em excesso a woman scream please help me somebody please help me please help me okay 

somebody help me não há necessidade do please continuando […] 
Quadro 1: Exemplo de protocolo oral26 

 

                                                           
26

 A transcrição e a pontuação dos protocolos de noticing estão disponíveis no APÊNDICE D. 
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Seguimos este modelo de protocolo com base nos estudos experimentais conduzidos 

por Leandro e Weissheimer (2012) e Sousa (2014), os quais também mediram a capacidade 

de noticing de aprendizes de inglês como L2. Na próxima seção abordamos a tarefa de escrita 

colaborativa em L2 realizada pelos participantes do grupo experimental. 

 

 

3.3.2 Escrita colaborativa de flash fiction mediada pelo Google Docs 

 

Entre o pré-teste e o pós-teste de noticing descrito na seção anterior, os participantes 

do grupo experimental produziram colaborativamente narrativas do tipo FF, fora de sala de 

aula, online por meio do GD. Cada grupo de coautores produziu três narrativas, durante um 

período de 11 semanas. 

De acordo com Gurley (2000), FF é uma forma narrativa curta que recentemente se 

tornou popular nas comunidades virtuais e que representa a nossa sociedade atual, ávida por 

informações e histórias rápidas. Escolhemos esta forma narrativa por sua brevidade – no caso 

desta pesquisa, 100 palavras. Supomos que mais edições seriam feitas para fins de adequação 

ao gênero, e que a necessidade de edições levaria a reflexões mais profundas sobre o processo 

de escrita, a mensagem transmitida, o léxico utilizado, os cortes feitos etc. 

Seguindo Leandro, Weissheimer e Cooper (2013), cada texto produzido pelos 

coautores deveria incluir os estágios obrigatórios de uma FF descritos por Gurley (2000); ter 

exatamente 100 palavras, incluindo o título; e, ainda, o seu conteúdo deveria ser restrito a um 

momento de iluminação, uma explosão, uma epifania, um flash. O Quadro 2 traz um exemplo 

de FF
27

. 

 

Nano-Galã 

A primeira leva de nanorobôs reorganizou o metabolismo de McElroy. Ele poderia viver à base de x-

burger e nunca precisaria de marcapasso. Chega de pneus! Então reviveram os folículos de seus 

cabelos e acabaram com os de suas costas e ombros. Chega de calvície e pelos pelo corpo! 

Finalmente, deram-lhe o corpo de um Atlas e o rosto do último galã de Hollywood. Seis meses 

depois, McElroy pôs uma arma na sua têmpora perfeita e estourou os próprios miolos pelo sofá. O 

bilhete de suicídio dizia, simplesmente: “Vocês não consertaram as partes quebradas”. 
Quadro 2: Exemplo de flash fiction 

 

Como forma de desafiar progressivamente os coautores, duas das três narrativas 

obrigatoriamente deveriam incluir um prompt, ou seja, uma frase previamente criada que 

                                                           
27

 Nossa tradução para Nano-Hunk, de G. W. Thomas. Disponível em: 

<http://flashshot.tripod.com/examples.htm>. Acesso em: 11 abr. 2014. 
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deveria ser inserida na narrativa. O primeiro prompt foi o mesmo para todos os grupos de 

coautores, enquanto que o segundo pôde ser escolhido por cada grupo de coautores dentre 

uma lista de possibilidades. 

Antes de iniciar o processo de escrita colaborativa, os participantes tiveram duas 

sessões de uma oficina de FF, ministrada pelo pesquisador e pela professora da disciplina 

Oficina de Leitura e Produção Escrita em Língua Inglesa. O FF foi introduzido e 

caracterizado durante a primeira sessão, por meio da leitura e discussão de textos que 

abordavam a produção do gênero. 

De acordo com as dicas de composição apresentadas, baseadas em Gurley (2000) e 

Thomas (2014), as narrativas deveriam partir de uma ideia simples; iniciar no meio da ação; 

focar em uma imagem forte; fazer alusão a algum personagem, evento ou obra e ter uma 

reviravolta. Os participantes leram e analisaram uma série de narrativas FF, a fim de 

identificar essas regras de composição. 

Na segunda sessão da oficina, os participantes utilizaram o GD para, em duplas, 

reduzir um texto de 562 palavras a 100 palavras – o número máximo de palavras das 

narrativas que produziriam nas semanas subsequentes. Durante a tarefa-piloto, os coautores 

foram encorajados a usar os mecanismos de comunicação do GD, em especial o bate-papo. Os 

participantes aprenderam como compartilhar o documento com os colegas, com o professor e 

com o pesquisador. Esclarecemos as dúvidas sobre o funcionamento e os comandos do GD à 

medida que surgiam. Após esta tarefa, demos início à escrita colaborativa de FF com o GD. 

Após a submissão via GD de cada narrativa, os participantes avaliavam em sala de 

aula os textos uns dos outros – sem saber quem eram os autores –, observando a criatividade e 

a inclusão dos elementos propostos. Como forma de motivar os coautores, todas as narrativas 

foram publicadas no blog Flash Blast
28

 (Figura 8), onde podiam ser lidas e votadas pelos 

leitores. Os autores da FF mais votada recebiam como prêmio livros, filmes, ingressos para o 

cinema etc. 

 

                                                           
28

 Disponível em: <http://flashblast.blogspot.com>. 
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Figura 8: Blog Flash Blast 

 

Ainda como parte de uma estratégia de motivação, criamos um grupo fechado no 

Facebook (Figura 9). Além das interações cotidianas em sala de aula, os participantes 

interagiam online no grupo, onde publicamos conteúdo sobre a tarefa de escrita colaborativa, 

sobre a disciplina de graduação e sobre o ensino-aprendizagem de L2 em geral. 

 

 
Figura 9: Postagens no grupo do Facebook 

 

Justifica-se a utilização do Facebook pelo crescente número de pesquisas sobre o uso 

de redes sociais na educação (WANG et al., 2012; MAZER; MURPHY; SIMONDS, 2009; 

WEISSHEIMER; LEANDRO, 2013, dentre outras) e por este site em especial reunir uma 

grande quantidade de indivíduos (aprendizes) que trocam e debatem informações diariamente 
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(BOSCH, 2009). Ademais, todas as interações no grupo foram realizadas em inglês, o que 

proporcionous aos participantes mais prática de escrita na língua-alvo. 

 

 

3.3.3 Questionário sobre as impressões dos coautores 

 

Ao término do processo de escrita colaborativa, todos os participantes do grupo 

experimental, em uma sessão em um laboratório de informática da UFRN, responderam a um 

questionário online (Figura 10), elaborado e distribuído por meio do GD, sobre a experiência 

híbrida de aprendizagem. Segundo Brown (2001, p. 6, tradução nossa), questionários são 

quaisquer instrumentos escritos que apresentem aos respondentes uma série de questões ou 

afirmações sobre as quais eles devam reagir, seja escrevendo as suas respostas ou 

selecionando-as entre respostas existentes
29

. 

 

 
Figura 10: Questionário online do Google Docs30 

 

Dörnyei (2007) explica que o questionário pode coletar informações factuais 

(gênero, estado civil, idade do respondente etc.), informações comportamentais (o que o 

respondente faz ou já fez, com foco nas ações, hábitos e história pessoal) e informações 

                                                           
29

 No original, em inglês: “any written instruments that present respondents with a series of questions or 

statements to which they are to react either by writing out their answers or selecting from among existing 

answers” (BROWN, 2001, p. 6 apud DÖRNYEI, 2007, p. 102). 
30

 O questionário pode ser lido integralmente no APÊNDICE E. 
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atitudinais (o que o respondente pensa, as suas atitudes, opiniões, crenças, interesses e 

valores). O questionário aplicado nesta pesquisa continha seis itens abertos e um item fechado 

e objetivou coletar informações atitudinais a respeito dos respondentes. 

Segundo Nunan (1992), embora itens fechados sejam mais fáceis de coletar e 

analisar, informações mais úteis são geralmente obtidas por meio de questões abertas, cujas 

respostas talvez reflitam melhor o que os respondentes querem dizer. Nos itens abertos do 

nosso questionário, os respondentes puderam expressar livremente as suas opiniões em 

relação à escrita colaborativa, ao GD e ao gênero FF. 

Optamos pelo questionário online no GD por ser uma ferramenta prática no processo 

de pesquisa. No caso dos itens fechados, tratados quantitativamente, a ferramenta cria 

automaticamente os gráficos, permitindo uma análise imediata após a sessão de aplicação. No 

caso dos itens abertos, tratados qualitativamente, a ferramenta facilita o processo de leitura e 

transposição das respostas para processadores de texto e ferramentas como o Wordle (cf. 

seção 3.4.2.1). 

 

 

3.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Nesta seção explicamos quais foram os instrumentos e os procedimentos de análise 

dos dados obtidos por meio das transcrições dos protocolos orais de noticing, das narrativas 

FF e das respostas ao questionário online. Primeiramente abordamos os instrumentos e 

procedimentos de análise dos dados quantitativos abordando, logo em seguida, os 

instrumentos e procedimentos para os dados qualitativos. 

 

3.4.1 Análise quantitativa 

 

Analisamos quantitativamente as transcrições dos protocolos orais de noticing, as 

narrativas FF produzidas por meio do GD e uma questão fechada do questionário online. 

Depois de transcritos, os protocolos de noticing foram analisados quanto ao o número de erros 

sintáticos percebidos pelos participantes nos textos que leram e analisaram. Comparamos, 

então, os escores dos grupos experimental e controle no pré-teste e no pós-teste, intra e 

intergrupos. 

Analisamos nos textos produzidos pelos participantes do grupo experimental as 

variáveis acurácia gramatical, operacionalizada como o número de erros a cada 100 palavras 
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(SOUSA, 2014), e a densidade lexical, operacionalizada como a relação entre o número de 

palavras produzidas com propriedades lexicais e o número de palavras produzidas com 

propriedades gramaticais (WEISSHEIMER, 2007; MEHNERT, 1998). 

Para medir a acurácia gramatical, dividimos o número de erros gramaticais pelo 

número total de palavras da narrativa produzida e multiplicamos o resultado por 100. 

Utilizamos o mesmo procedimento para cada narrativa analisada. O número obtido 

corresponde à quantidade de erros gramaticais cometidos a cada 100 palavras. Verificamos, 

então, se conforme previsto o número de erros diminuíra com a prática de escrita colaborativa 

mediada pelo GD, da primeira para a última narrativa de cada grupo de coautores. 

A densidade lexical diz respeito à proporção de palavras novas e palavras repetidas 

em um texto. A densidade lexical ponderada é uma medida mais completa, pois mostra a 

relação entre o número de palavras produzidas com propriedades lexicais e o número de 

palavras produzidas com propriedades gramaticais (WEISSHEIMER, 2007; MEHNERT, 

1998). 

Para medir a densidade lexical, primeiramente separamos os itens linguísticos
31

 em 

itens gramaticais e itens lexicais. Em seguida, separamos os itens gramaticais e lexicais em 

itens de alta-frequência e itens de baixa-frequência. Classificamos como alta-frequência os 

itens com pelo menos duas ocorrências
32

 no texto e como baixa-frequência os itens com 

apenas uma ocorrência. Os itens de alta-frequência receberam 0,5 pontos cada e os itens de 

baixa-frequência receberam 1 ponto cada. 

A soma da pontuação dos itens gramaticais e lexicais de alta e baixa-frequência 

resultou no total de itens linguísticos ponderados. O total de itens lexicais ponderados (a soma 

dos itens lexicais de alta e baixa-frequência) foi dividido pelo total de itens linguísticos 

ponderados (a soma do total de itens gramaticais ponderados e itens lexicais ponderados). O 

resultado foi multiplicado por 100 para determinar a porcentagem de itens lexicais 

ponderados em relação ao total de itens linguísticos ponderados em cada narrativa. 

Buscamos investigar com a medida de densidade lexical se a tarefa de escrita 

colaborativa propiciaria a descoberta de novos itens lexicais e o consequente uso desses itens 

nas narrativas, que teriam menos repetições. A título de ilustração, na narrativa a seguir, note-

se que há duas ocorrências do substantivo boyfriend e duas do advérbio suddenly, dentre 

outras repetições lexicais. Ao longo da prática sistemática de escrita colaborativa, reunindo-se 

                                                           
31

 Adotamos a noção de item linguístico utilizada por Weissheimer (2007), na qual verbos com mais de uma 

palavra (to fall in love with), phrasal verbs (to keep up with), expressões idiomáticas (head over hills) e formas 

contraídas (I‟m, they‟re) são contadas como um item linguístico. 
32

 As flexões e derivações (fall/fell, this/these) foram contadas como um item linguístico. 
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o conhecimento de um grupo de coautores, supomos que mais substituições lexicais seriam 

realizadas, tornando o texto lexicalmente mais denso e menos repetitivo. 

 

In a desertic region, around the tar pools, she‟s waiting for her boyfriend in a car. 

He heard something and decided to investigate it. She‟s waiting for so long, feeling 

nervous. “I'll tarry for him, no matter what it takes”, she said. The radio plays „turn 

around, look at me‟. Suddenly, she notices the guy coming back trough the pools. 

She smiles. He‟s getting closer, and she runs to him, but… He‟s strange. She looks 

inside his eyes. They aren‟t his boyfriend eyes! Suddenly, he desappears. She 

screams. It‟s too late. He‟s just behind her now, It‟s her sadly end. 

Cada uma das 16 narrativas analisadas (cf. APÊNDICE F) recebeu uma nota de 

acurácia gramatical e uma nota de densidade lexical. Para efeitos de análise, os coautores 

receberam a mesma nota de acurácia e densidade atribuída à narrativa que produziram. Como 

comparamos duas narrativas de cada participante, ele tem duas notas de acurácia e duas notas 

de densidade. A primeira narrativa é considerada pré-teste, enquanto que a segunda é 

considerada pós-teste. O Quadro 3 traz as variáveis dependentes analisadas quantitativamente, 

bem como a sua operacionalização e cálculo. 

 

VARIÁVEL OPERACIONALIZAÇÃO E CÁLCULO 

Noticing 

Quantidade de erros sintáticos percebidos pelo aprendiz 

 

N  
n mero de erros percebidos

                     
 

 

Acurácia 

gramatical 

Quantidade de erros gramaticais cometidos a cada 100 palavras 

 

AG  
n         erros cometidos

n mero total de palavras
     

 

Densidade lexical 

ponderada 

Relação entre o número de palavras produzidas com propriedades 

lexicais e o número de palavras produzidas com propriedades 

gramaticais 

 

DLP  
itens lexicais ponderados

itens lingu sticos ponderados
     

 
Quadro 3: Operacionalização e cálculo das variáveis dependentes 

 

A comparação entre as notas foi realizada por meio do teste não-paramétrico 

Wilcoxon do SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), equivalente ao teste-t 

paramétrico. O teste Wilcoxon para variáveis dependentes compara dois sets de pontuação de 
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um mesmo grupo e verifica se houve mudança significativa entre eles. Após explicarmos os 

procedimentos de análise dos dados quantitativos, passamos à explicação dos procedimentos 

utilizados na análise dos dados qualitativos coletados por meio de questionário. 

 

 

3.4.2 Análise qualitativa 

 

Analisamos qualitativamente, por meio da interpretação das palavras utilizadas, as 

respostas dos participantes do grupo experimental às perguntas abertas do questionário online 

aplicado ao final do processo de escrita colaborativa. Como exposto anteriormente, o 

questionário continha seis itens abertos e um item fechado e objetivou coletar informações 

atitudinais a respeito dos respondentes. Para auxiliar a análise e a leitura dos resultados 

qualitativos, utilizamos o Wordle para criar representações gráficas das respostas. 

 

 

3.4.2.1 Nuvens de palavras do Wordle 

 

Como auxílio à análise qualitativa, produzimos uma representação gráfica das 

respostas dos aprendizes ao questionário online utilizando a ferramenta Wordle, que cria word 

clouds ou “nuvens de palavras” a partir de um texto-base. As palavras mais recorrentes no 

texto são enfatizadas, aparecendo em um tamanho maior do que as demais. Para criar uma 

word cloud, deve-se primeiramente acessar o site wordle.net (Figura 11) e, ainda na página 

inicial, clicar em Create. 
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Figura 11: Página inicial do Wordle 

 

O segundo passo é inserir o texto-base no campo de entrada de texto (Figura 12), por 

meio dos comandos copiar/colar do computador, e clicar no botão Go. Alternativamente, é 

possível inserir um link e utilizar uma página específica da internet como texto-base. 

 

 
Figura 12: Campo de entrada de texto do Wordle 
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O usuário pode editar a word cloud (Figura 13) utilizando os menus logo acima dela 

ou pode escolher um modelo aleatório clicando no botão Randomize, que recria a nuvem a 

cada clique, com direção, fundo, fonte e esquema de cores diferentes. 

 

 
Figura 13: Página de edição da word cloud 

 

Para criar as word clouds apresentadas na seção 4.3, primeiramente organizamos as 

respostas a cada questão e selecionamos as palavras mais significativas (substantivos, 

adjetivos, verbos) em todas elas. Para garantir que a leitura da nuvem fizesse sentido, 

alteramos as palavras pertencentes ao mesmo campo semântico, como no caso das ocorrências 

das palavras desafio e desafiador, convertidas no adjetivo desafiador na word cloud referente 

ao processo de escrita de FF. Unimos, por meio de ponto-final, termos como escrita e 

colaborativa (escrita.colaborativa) e trechos curtos das respostas (prefiro.narrativas.longas). 

A Figura 14 é um exemplo de word cloud criada a partir dos títulos presentes nesta 

dissertação, da Introdução até a seção 3.4.2. Chamamos a atenção para o tamanho dos termos 

na representação gráfica: os termos maiores tiveram mais ocorrências dentro do texto-base. 

As cores dos termos na nuvem, todavia, não são relevantes para a análise, tendo valor 

meramente estético. 
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Figura 14: Exemplo de word cloud gerada pelo Wordle 

 

A Figura 15 resume o design metodológico da pesquisa. No topo da imagem estão os 

grupos experimental e controle. As setas apontam para as tarefas pelas quais os participantes 

de cada grupo passaram durante a etapa de coleta de dados, bem como para o tratamento 

(quali-quantitativo) dispensado aos dados obtidos e para a ferramenta (SPSS, Wordle) 

utilizada na análise. 

 

 
Figura 15: Resumo do design metodológico 

Fonte: dados da pesquisa 
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Neste capítulo, detalhamos o design metodológico da pesquisa. No capítulo seguinte 

apresentamos os resultados da pesquisa e os discutimos à luz das teorias apresentadas no 

capítulo Fundamentação Teórica. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresentamos aqui os resultados da pesquisa e os discutimos com base nas teorias 

anteriormente revisadas. Este capítulo está dividido em três seções, cada uma correspondente 

a uma pergunta de pesquisa. 

Para responder à primeira pergunta de pesquisa – Qual o impacto da escrita 

colaborativa mediada pelo GD sobre o desenvolvimento da capacidade de noticing de 

estruturas sintáticas? –, trazemos os resultados dos protocolos orais de noticing dos 

participantes dos grupos experimental e controle. 

A segunda pergunta de pesquisa – Como a escrita colaborativa mediada pelo GD 

afeta o desenvolvimento da acurácia gramatical e da densidade lexical nos textos produzidos 

em L2? – é respondida com base na análise quantitativa das narrativas FF produzidas por 

meio do GD pelos participantes do grupo experimental. 

Para responder à terceira pergunta de pesquisa – Quais as impressões dos coautores 

sobre o processo de escrita colaborativa de FF mediado pelo GD? –, trazemos a análise 

qualitativa das respostas dos participantes do grupo experimental ao questionário online 

aplicado ao final do processo de escrita colaborativa. 

 

 

4.1 A ESCRITA COLABORATIVA E A CAPACIDADE DE NOTICING 

 

Aqui apresentamos os resultados obtidos por meio da aplicação de pré e pós-teste de 

noticing com os grupos experimental e controle. Nosso objetivo foi verificar o impacto da 

escrita colaborativa mediada pelo GD sobre o noticing de estruturas sintáticas. Antes de 

apresentar os resultados, versamos sobre a análise preliminar dos dados. 

 

 

4.1.1 Descrição das frequências de amostra 

 

Na análise quantitativa, o primeiro passo é decidir quais testes serão feitos com os 

dados numéricos, atentando para a normalidade ou anormalidade da sua distribuição. Para 

tanto, utilizamos o programa estatístico SPSS para aplicar um teste de curtose e assimetria. 

A curtose diz respeito ao grau de achatamento da curva da frequência de distribuição, 

enquanto que a assimetria diz respeito aos valores da moda, média e mediana. Na curtose, 

valores positivos são representados por uma curva pontiaguda, valores negativos são 
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representados por uma curva achatada e valores próximos a zero aumentam a probabilidade 

de uma distribuição normal (SOUSA, 2014). 

Na assimetria, quando os valores da moda, da média e da mediana são iguais ou 

aproximados, a distribuição é considerada simétrica (SOUSA, 2014). O Gráfico 1 traz 

exemplos da distribuição dos dados, representados em histogramas. 

 

 
Gráfico 1: Histogramas de curtose e assimetria 

 

A distribuição dos dados é considerada normal quando os valores de curtose e 

assimetria se aproximam do zero. Podemos analisar a (a)normalidade da distribuição dos 

dados multiplicando o coeficiente de erro padrão por 2 – desconsiderando se o coeficiente é 

positivo ou negativo. Se o resultado for menor que o coeficiente de erro padrão, a distribuição 

é normal. O cálculo vale para a curtose e para a assimetria. Analisamos a frequência dos 

dados do grupo experimental aplicando este cálculo e verificamos que a maioria dos dados 

apresenta uma distribuição anormal. 

Uma vez constatada a distribuição anormal dos dados, optamos por aplicar o teste 

Wilcoxon do SPSS, um teste não paramétrico equivalente ao teste-t paramétrico e mais 

adequado para o caso de distribuições anormais (SOUSA, 2014; DÖRNYEI, 2007). Em 

seguida, passamos à detecção de dados inconsistentes (outliers) na amostra, os quais podem 

distorcer o resultado estatístico, tornando-o menos confiável (DÖRNYEI, 2007). 

Submetemos os dados quantitativos do pré e do pós-teste (de noticing, acurácia 

gramatical e densidade lexical) e excluímos os outliers em cada variável. Ao fim da análise, 

constatamos que os outliers não representavam um problema, o que nos fez optar por aplicar 

os testes reportados nas próximas subseções com todos os participantes, incluindo os outliers. 

Trazemos, a título de ilustração, os gráficos de dispersão dos dados. No Gráfico 2, os 

pontos mais distantes da linha representam os outliers. 
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Gráfico 2: Dispersão dos dados com outliers 

 

Após termos explicado como se deu análise preliminar dos dados, passamos aos 

resultados do teste Wilcoxon das três variáveis de análise – o noticing de estruturas sintáticas, 

a acurácia gramatical e a densidade lexical. 

 

 

4.1.2 O desenvolvimento da capacidade de noticing: comparando os grupos experimental 

e controle 

 

A nossa primeira pergunta de pesquisa faz referência ao impacto da escrita 

colaborativa sobre a capacidade de noticing de estruturas sintáticas. Buscamos verificar se os 

participantes do grupo experimental, que praticaram a escrita colaborativa mediada pelo GD 

durante 11 semanas, passariam a perceber mais erros sintáticos na L2, uma vez que foram 

expostos a uma prática sistemática de co-escrita, recebendo mais input dos colegas coautores. 

Comparamos os resultados do grupo experimental com os resultados do grupo 

controle, cujos participantes não praticaram a escrita colaborativa nem online nem 

presencialmente. Resultados positivos do grupo experimental revelariam os benefícios da 

intervenção pedagógica com o GD em relação a uma aula exclusivamente presencial, e 

evidenciariam que a introdução de práticas de escrita colaborativa no processo de 

aprendizagem de L2 pode levar ao desenvolvimento do aprendiz. 

Na comparação entre dois grupos, é possível observar diferenças nos números antes 

do tratamento estatístico; porém, só podemos afirmar que há uma diferença real quando o 

tratamento estatístico é aplicado (DÖRNYEI, 2007). Por esta razão, utilizamos o teste 

Wilcoxon do SPSS para comparar os dois sets de pontuação e verificar se houve uma 

diferença significativa entre o pré e o pós-teste de noticing dos dois grupos de participantes. 

Isto posto, trazemos primeiramente os resultados do teste Wilcoxon que compara o 

pré e o pós-teste de noticing do grupo experimental, ou seja, a capacidade de noticing dos 

participantes antes e depois das 11 semanas escrevendo FF colaborativamente com o GD. 
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Como é possível observar na Tabela 1, o resultado do teste não foi estatisticamente 

significativo (0,06>0,05)
33

, além de ter revelado um direcionamento contrário ao esperado. 

Ainda, os números apresentados na Tabela 2 mostram que, ao contrário do previsto, a média 

do grupo experimental caiu 0,12 pontos, o que indica que os participantes passaram a 

perceber menos erros sintáticos do pré-teste para o pós-teste. 

 

Test Statistics
a
 

 EXPposNOTICING - EXPpreNOTICING 

Z -1,820
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,069 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 

Tabela 1: Resultado do teste Wilcoxon de noticing do grupo experimental 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EXPpreNOTICING 17 ,00 ,78 ,3900 ,26995 
EXPposNOTICING 17 ,00 ,68 ,2747 ,22913 

Valid N (listwise) 17     
Tabela 2: Estatísticas descritivas do noticing do grupo experimental 

 

Ainda que o resultado do noticing do grupo experimental tenha ido de encontro ao 

esperado, vale compará-lo ao desenvolvimento desta variável pelo grupo controle, em busca 

de uma possível explicação. A Tabela 3 exibe os resultados do teste Wilcoxon do grupo 

controle, que, assim como o resultado do grupo experimental, não atingiu significância 

estatística. 

Test Statistics
a
 

 CONposNOTICING - CONpreNOTICING 

Z -,333
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,739 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 

Tabela 3: Resultado do teste Wilcoxon de noticing do grupo controle 

 

A Tabela 4 mostra que a média de pontos do grupo controle aumentou do pré para o 

pós-teste, o que significa que os participantes passaram a perceber mais erros sintáticos nos 

textos em L2 que leram e analisaram. Considerando que esses participantes demonstravam 

baixa proficiência oral em L2 quando os encontramos para o pré-teste no início do semestre 

acadêmico 2014.1, o pequeno aumento na média pode ser resultado de um primeiro contato 

mais aprofundado com aspectos formais da língua, em contraste com o nível de proficiência 

                                                           
33

 O resultado é considerado estatisticamente significativo se for igual ou menor a 0,05. 
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oral mais elevado demonstrado pelos participantes do grupo experimental durante os 

encontros presenciais que tivemos com eles. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CONpreNOTICING 9 ,00 ,21 ,0511 ,06900 
CONposNOTICING 9 ,00 ,42 ,0578 ,13755 

Valid N (listwise) 9     
Tabela 4: Estatísticas descritivas do noticing do grupo controle 

 

Em uma tentativa de explicar a falta de impacto da escrita colaborativa sobre a 

capacidade de noticing dos participantes, contrariando o que havíamos antecipado, podemos 

atribuir este resultado ao modelo de teste adotado para a medição da variável. Protocolos orais 

se tornaram comuns em estudos que investigam construtos cognitivos como o noticing, 

apoiados pela ideia de que somente a capacidade de reportar verbalmente denota consciência 

(GODFROID; SCHMIDTKE, 2013). 

Contudo, apoiar o estudo exclusivamente nos resultados de protocolos orais pode 

gerar um problema na análise, se ponderarmos que não reportar não necessariamente significa 

não ter consciência de algo. Participantes com baixos escores podem, na verdade, ter um 

baixo nível de consciência, o que os leva a não incluir determinados pontos na verbalização 

(GODFROID; SCHMIDTKE, 2013). 

A aplicação de protocolos orais também traz à tona a discussão sobre reatividade 

(GODFROID; SCHMIDTKE, 2013). A verbalização online (i.e., realizada 

concomitantemente à análise textual) poderia alterar o processamento cognitivo dos 

indivíduos e gerar resultados diferentes (GODFROID; SCHMIDTKE, 2013; LEOW, 2013). 

Para Godfroid e Schmidtke (2013), para obter resultados mais consistentes o ideal é 

triangular a verbalização (o protocolo oral) com dados do eye-tracking. Desta forma é 

possível obter um registro mais confiável do processamento cognitivo dos participantes, 

considerando que o movimento dos olhos é constante durante todo o processamento, ao 

contrário das verbalizações. Por exemplo, o participante pode simplesmente não verbalizar 

um erro sintático ao se deparar com ele, o que lhe daria um ponto a menos no escore total. O 

eye-tracking, todavia, registra o foco dos olhos do participante durante a leitura, indicando 

que ele percebeu um erro sintático em determinado ponto do texto, apesar de não tê-lo 

verbalizado. 
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Também podemos argumentar que a produção de um gênero literário, como é o caso 

do FF, tenha impactado negativamente a capacidade de noticing. As regras de composição das 

narrativas FF não focavam aspectos formais. Pelo contrário, focavam nos aspectos discursivos 

da narrativa, para lhe atribuir mais impacto. Ou seja, no decorrer das 11 semanas em que 

produziram FF colaborativamente, os participantes estavam focados em outros aspectos 

(discursivos) das narrativas; não desenvolveram de fato a capacidade de detecção de erros 

relacionados a aspectos formais da L2, o que se refletiu na performance no pós-teste. 

Uma vez analisados os resultados dos testes de noticing, na próxima seção trazemos 

os resultados da comparação dos sets de pontuação do grupo experimental em relação às 

variáveis acurácia gramatical e densidade lexical. 

 

 

4.2 A ESCRITA COLABORATIVA E O DESENVOLVIMENTO DA ACURÁCIA 

GRAMATICAL E DENSIDADE LEXICAL 

 

Nesta seção apresentamos os resultados do teste Wilcoxon das variáveis acurácia 

gramatical e densidade lexical. Nosso objetivo foi verificar se a escrita colaborativa em L2 

impactaria a produção textual dos participantes no tocante ao número de erros gramaticais e 

substituições lexicais. 

 

 

4.2.1 O desenvolvimento da acurácia gramatical 

 

Aplicamos o teste Wilcoxon para comparar as narrativas FF produzidas durante as 11 

semanas de intervenção pedagógica. Como explicado anteriormente, cada narrativa analisada 

recebeu uma nota de acurácia gramatical e uma nota de densidade lexical e cada coautor 

recebeu a mesma nota de acurácia e densidade atribuída às narrativas que compôs. O 

resultado da acurácia gramatical é apresentado na Tabela 5. 

 

Test Statistics
a
 

 EXPposACURACIA - EXPpreACURACIA 

Z -1,138
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,255 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 

Tabela 5: Resultado do teste Wilcoxon de acurácia gramatical 
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O resultado não atingiu significância estatística, dado que 0,25>0,05. Para 

complementar a análise deste resultado, é importante atentar para as descrições estatísticas 

apresentadas na Tabela 6, na qual podemos observar as médias do pré e do pós-teste. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EXPpreACURACIA 17 ,97 11,92 4,1976 4,13612 
EXPposACURACIA 17 ,94 18,44 7,3106 6,33325 

Valid N (listwise) 17     
Tabela 6: Estatísticas descritivas da acurácia gramatical 

 

Uma vez que a diferença entre os escores de acurácia gramatical não atingiu 

significância estatística, não podemos afirmar que a experiência com a escrita colaborativa 

tenha levado os participantes ao desenvolvimento dessa variável, ou seja, à produção de textos 

com menos erros gramaticais. Como exposto na Tabela 6, a média dos resultados aumentou 

3,12 pontos, o que indica que os participantes passaram a cometer mais erros gramaticais ao 

escrever colaborativamente em L2. 

Para discutir este resultado, oposto ao esperado, podemos argumentar que a 

diminuição da acurácia gramatical pode ter sido gerada por uma atitude mais ativa e ousada 

dos participantes em relação à escrita. Geralmente, em situações de escrita na sala de aula de 

L2, o único leitor do texto produzido pelo aprendiz é o professor, considerado 

hierarquicamente superior em termos de conhecimento, dentro do paradigma da educação 

bancária (FREIRE, 2002). Isto tende a fazer com que o aprendiz seja mais cauteloso em 

relação às questões formais da L2 e entregue um produto final mais refinado, com menos 

erros gramaticais (LEANDRO; WEISSHEIMER; COOPER, 2013). 

Nesta pesquisa, ao contrário, dadas as circunstâncias da tarefa de escrita 

colaborativa, sem interferência por parte do professor ou do pesquisador, os participantes 

parecem ter arriscado mais em suas produções e, consequentemente, cometeram mais erros. 

Somente a versão final de cada narrativa foi acessada e somente na data estipulada para 

submissão do texto via GD. Entendemos que os coautores desfrutaram de mais liberdade para 

escrever, arriscar e errar, uma vez que escreviam com um colega no mesmo nível hierárquico, 

em um espaço privado da monitoração constante do professor (BROWN, 2007). 

Weissheimer, Bergsleithner e Leandro (2012) analisaram a natureza das edições em 

textos produzidos colaborativamente em inglês como L2 e observaram que a maior parte delas 

era de cunho discursivo e não gramatical. Os autores, semelhantemente ao que propomos aqui 
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em relação aos nossos dados, especulam que a orientação discursiva das edições tenha relação 

com o fato de o texto não ser escrito para o professor, o que normalmente direcionaria o foco 

da escrita à adequação dos aspectos formais da língua. 

Resultados semelhantes são reportados por Weissheimer e Soares (2012). As autoras 

sugerem que os participantes da tarefa de escrita colaborativa pareceram preocupar-se mais 

com questões discursivas; com como algo era dito, para dar mais impacto e criatividade à 

narrativa. 

O resultado da acurácia gramatical no presente estudo aponta para a necessidade de 

feedback por parte do professor quando do desenvolvimento de tarefas de escrita colaborativa. 

Contudo, pensamos que o foco da correção não deva ser somente na forma do texto, mas que 

também abranja aspectos como: sentido, efeito no leitor, criatividade. Ainda, a sessão de 

feedback deve ser aberta à participação de todos os envolvidos, para não passar a ideia de que 

somente o professor pode realizar esse tipo de análise. Centrar a discussão no professor 

impossibilitaria que se atingisse o nível de transformação sugerido por Mercer (2000), no qual 

os papéis tradicionais de professor e aprendiz seriam abandonados e o aprendiz passaria a ter 

maior autonomia e agência sobre sua aprendizagem. 

Ainda no que tange à falta de desenvolvimento da acurácia gramatical, os resultados 

também podem ter relação com o a definição de erro e o modelo de gramática que adotamos. 

Caso tivéssemos utilizado um modelo de gramática, digamos, na perspectiva da cognição, 

teríamos tratado os dados de forma diferente e possivelmente teríamos chegado a outros 

resultados. 

Nesse sentido, a Gramática de Construções parece ser uma alternativa válida. Trata-

se de um modelo que acrescenta uma dimensão semântica à descrição gramatical e que 

representa conhecimentos linguísticos gerais e específicos como construções gramaticais, 

abrangendo, assim, fenômenos linguísticos geralmente ignorados por outras teorias, como é o 

caso das expressões idiomáticas. Este modelo construcional não se limita aos aspectos 

meramente formais da língua, ampliando e enriquecendo a análise ao tomar por base o sentido 

e a experiência corporificada dos indivíduos (DUQUE, 2013; BERGEN, 2007)
34

. 

Há, ainda, outra explicação para os resultados da acurácia gramatical, relacionados 

ao gênero produzido pelos participantes, nomeadamente o FF. Para compor as narrativas, os 

alunos participaram de uma oficina criativa de FF, durante a qual analisaram e discutiram o 

                                                           
34

 Partindo do pressuposto de que o processo cognitivo de compreensão e produção da linguagem utiliza os 

sistemas perceptuais e motores do cérebro, Duque (2013) propõe, em sua pesquisa, a integração entre os 

conceitos de construções gramaticais, simulações mentais e affordances. 



70 
 

referido gênero. A oficina criativa gerou regras de composição (baseadas em THOMAS, 

2014) que não focam aspectos formais da L2, mas sim aspectos discursivos. 

Daí o porquê de os coautores não terem se atido a aspectos formais – o que explica, 

inclusive, os resultados do noticing, já que narrativas do mesmo tipo foram utilizadas nos 

protocolos orais. Além disso, quanto menor o texto (apenas 100 palavras, no caso do FF), 

mais coordenadas as frases e quanto mais coordenação e subordinação (complexidade) mais 

liberdade para ousar no uso da língua e das estruturas e, consequentemente, poder vir a 

cometer erros. 

Assim como no presente estudo, a investigação de Sousa (2014) não detectou 

desenvolvimento da acurácia gramatical nos textos orais produzidos pelos participantes que 

utilizaram sistematicamente o VoiceThread durante oito semanas. Ambos os trabalhos 

seguiram os mesmos procedimentos de análise, indicando que em futuras investigações será 

necessário repensar a medida de acurácia e o modelo de gramática adotados. 

 

 

4.2.2 O desenvolvimento da densidade lexical 

 

Ao contrário do panorama apresentado em relação à acurácia, o resultado do teste 

Wilcoxon comparando a densidade lexical nas narrativas FF produzidas pelos participantes do 

grupo experimental atingiu significância estatística, com p = 0,004, como mostra a Tabela 7. 

O resultado estatisticamente significativo nos permite afirmar que a escrita colaborativa tem 

potencial para desenvolver a densidade lexical nos textos produzidos em L2. 

 

 

Test Statistics
a
 

 EXPposDENSIDADE - EXPpreDENSIDADE 

Z -2,869
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,004 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 

Tabela 7: Resultado do teste Wilcoxon da densidade lexical 

 

Quanto às médias obtidas, houve um aumento de 5,47 pontos, como é possível 

observar na Tabela 8. Isto significa que os coautores passaram a produzir textos lexicalmente 

mais densos, i.e., com mais substituições lexicais, mesmo com apenas 11 semanas de 

intervenção pedagógica. 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EXPpreDENSIDADE 17 67,30 77,77 71,9376 4,46713 
EXPposDENSIDADE 17 72,03 83,54 77,4053 3,67222 

Valid N (listwise) 17     
Tabela 8: Estatísticas descritivas da densidade lexical 

 

Para discutir este resultado, podemos argumentar que durante as interações, online 

via GD e presencialmente na universidade, o conhecimento lexical foi compartilhado entre os 

coautores, que descobriram e empregaram novas formas de construção de sentido. Nosso 

argumento é corroborado pelos resultados de entrevistas conduzidas por Storch (2005), nas 

quais um dos aspectos mais valorizados pelos participantes em relação à escrita colaborativa 

foi justamente o fato de poderem não somente comparar as ideias uns dos outros, mas também 

aprender novas formas de expressá-las na L2. 

À medida que expandem o seu repertório lexical, os participantes utilizam itens 

linguísticos diferentes para compor suas narrativas. O aumento das médias pode ser 

justificado pelo desenvolvimento progressivo do repertório lexical, propiciado pelo 

intercâmbio de ideias durante o processo de escrita colaborativa mediado pelo GD. 

Nas interações e discussões sobre a narrativa, é possível que novas formas lexicais 

tenham sido descobertas devido à exposição aos múltiplos insumos dos coautores 

(SCHMIDT, 1990) ou que os participantes tenham buscado novos termos em outras fontes ao 

perceber que lhes faltava uma palavra ou expressão que melhor se encaixasse na narrativa 

(SWAIN, 1985, 1993). 

A título de ilustração, trazemos uma das narrativas FF do pré-teste, na qual 

encontramos 10 ocorrências do pronome she. 

 

Annie was getting back home after a long day. She was scared. She had the 

impression of being followed. When Annie turned the street corner, she looked back 

and thought she saw a shadow. “Keep calm Annie, it was only your hair” she told to 

herself. But she was starting to get very nervous. Annie was almost home now, so 

she suddenly heard footsteps. She looked back again: nobody was there. “Just keep 

walking Annie” the voice in her head said. Finally Annie came home. When she was 

opening the door, she felt a breeze behind her. And Annie was gone. 
 

Com a prática de escrita colaborativa, ao longo das 11 semanas de intervenção 

pedagógica, esperávamos que o conhecimento lexical compartilhado pelos coautores 

resultasse em textos com mais substituições lexicais, como é o caso da narrativa a seguir, da 

terceira leva de FF. 
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Doctor Hector Culler was in the morgue, analysing a young man who was found 

extremely wounded near Havasu City, Mojave desert, wrapped in a white sheet with 

the inscription “HC”. His last words: “I killed the beast”. The doctor went to the 

Havasu City.  HC – that is his nickname – entered in the middle of the desert and 

roamed around seven miles with no signal of living being. His journey seemed 

fruitless. About to return, he saw a magnificent building that somehow bewitched 

and attracted him. The person at the entrance greeted him: - Welcome to the Hotel 

California… 

 

Após apresentarmos e discutirmos os resultados quantitativos da pesquisa, passamos 

aos resultados qualitativos, obtidos por meio de um questionário sobre as impressões dos 

participantes em relação à experiência de escrita colaborativa de FF com o GD. 

 

 

4.3 IMPRESSÕES DOS COAUTORES SOBRE A ESCRITA COLABORATIVA 

 

Nesta seção trazemos o resultado da análise das respostas dos participantes do grupo 

experimental ao questionário online aplicado ao final do processo de escrita colaborativa 

mediado pelo GD. O questionário foi redigido e respondido em L1 (português) e as respostas 

dos participantes, fielmente transcritas, podem ser lidas integralmente no APÊNDICE G. 

Representamos o conjunto das respostas a cada questão na forma de uma word cloud criada 

por meio do Wordle. 

 

 

a) Vantagens da escrita colaborativa 

 

O primeiro item do questionário online solicitava ao participante que listasse 

algumas vantagens da escrita colaborativa. Na word cloud (Figura 16), pode-se ver os termos 

mais frequentes (maiores na representação gráfica). 
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Figura 16: Word cloud vantagens da escrita colaborativa 

 

Nos excertos a seguir, os participantes citaram como vantagem da escrita 

colaborativa poder reunir mais ideias para a criação das narrativas e contar com o auxílio dos 

colegas na revisão do texto, na identificação de erros gramaticais e nas escolhas lexicais. 

Podemos associar esses comentários positivos ao conceito de interthinking (MERCER, 2000), 

segundo o qual o uso da tecnologia aliado ao uso da linguagem possibilitaria a criação de uma 

consciência coletiva para o trabalho intelectual. 

 

P3: As vantagens são que primeiro duas ou mais pessoas juntas tem duas vezes mais ideias, e uma pode 

complementar a outra, e segundo a outra pessoa pode identificar erros que você não identifica e às 

vezes você tem a ideia mas não sabe como escrevê-la ou como desenvolvê-la. 

 

P12: [...] Outra vantagem seria uma maior eficiência na revisão e correção, já que mais pessoas podem 

mais facilmente encontrar erros e/ou incoerências. 

 

P14: É mais fácil elaborar um texto quando se tem mais de uma pessoa dando ideias. 

 

P24: [...] é mais fácil de identificar os erros existentes, sejam gramaticais, sejam de 

compreensão/interpretação, afinal, estamos escrevendo em outra língua. Por fim, a diversão! Foi muito 

divertido trabalhar desse jeito. 

 

Os participantes 6 e 9 acreditam que ter alguém com ideias diferentes da sua pode ser 

uma vantagem no processo de escrita colaborativa. Para o participante 16, a contribuição dos 

colegas para a criação das narrativas FF é convertida em mais criatividade e conhecimento a 

ser explorado pelo grupo. O participante 23 acredita que a escrita colaborativa tenha 

contribuído para o desenvolvimento do seu vocabulário em LI, o que pode ter acontecido 

devido à exposição a mais input (SCHMIDT, 1990) durante o processo de escrita. 

 
P6: Uma outra visão pode acrescentar e melhorar suas ideias, ver falhas na sua escrita que você não 

detectou e deixar seu texto mais coeso. 
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P9: [...] essa foi a minha primeira experiência de escrever junto a outras pessoas. As vantagens são: 

interação com outros alunos; a percepção de ideias e visões diferentes da sua e; os choques de 

escolhas lexicais que ocorrem no desenvolvimento do texto nos fazem refletir sobre a linguagem em 

uso. 

 

P16: Como principal vantagem, existe o fato de que mais pessoas produzindo um texto possuem, 

teoricamente, mais criatividade e conhecimento. 

 

P23: Desenvolvimento do trabalho grupal; Prática na escrita e leitura de histórias em língua inglesa; 

Aquisição de vocabulário e conhecimento através das alusões que cada história tinha.  

 

De acordo com os excertos, a escrita colaborativa é benéfica no brainstorm, ou seja, 

no momento de reunir as ideias dos indivíduos para elaborar as narrativas. Por meio do 

questionário, os participantes também apontaram desvantagens dessa modalidade de escrita, 

apresentadas no item b. 

 

b) Desvantagens da escrita colaborativa 

 

O segundo item do questionário, semelhantemente ao primeiro, solicitava ao 

participante que listasse algumas desvantagens do processo de escrita colaborativa. A word 

cloud (Figura 17) apresenta os termos mais recorrentes. 

 

 
Figura 17: Word cloud desvantagens da escrita colaborativa 

 

Por um lado, ter mais pessoas contribuindo com ideias pode ser uma vantagem; por 

outro lado, os indivíduos do grupo podem ter problemas de relacionamento. Os excertos a 

seguir evidenciam a dificuldade dos coautores em lidar com as ideias apresentadas por cada 

membro do grupo. 

 
P13: Não vi desvantagens na escrita colaborativa em si. Apenas em alguns momentos onde as ideias 

não "batiam", fora isso a experiência foi útil. 
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P17: Divergência de ideias, enredos, opiniões e percepções. 

 

P18: Desacordo entre os escritores das flash fictions, causando, no meu grupo, pequenas, mas 

construtivas e necessárias discussões sobre os temas e as histórias por nós escritas. 

 

Problemas de relacionamento em tarefas de escrita colaborativa são igualmente 

relatados em Weissheimer, Bergsleithner e Leandro (2012). Naquele estudo, os participantes 

mencionaram a dificuldade de se chegar a um consenso sobre os rumos da narrativa. Esse tipo 

de situação parece comum e inerente a qualquer tarefa que demande um esforço coletivo, 

mesmo aquelas que não envolvem o uso de tecnologias digitais. 

No estudo conduzido por Leandro, Weissheimer e Cooper (2013), a escrita 

colaborativa aconteceu em dois contextos distintos: online pelo GD e presencialmente na 

universidade, utilizando papel e caneta. Nos dois contextos referidos, os coautores 

mencionaram como desvantagem a falta de consenso entre os membros do grupo. 

No presente estudo, outra desvantagem apontada pelos participantes foi a sobrecarga 

causada quando um participante assume a responsabilidade pela produção do texto, por ser 

mais proficiente na L2 (como no caso dos participantes 3 e 9) ou por não ter tido a ajuda dos 

colegas para concluir a tarefa (como no caso do participante 5). 

 

P3: [...] existe o problema de que pessoas diferentes produzindo o mesmo texto podem ter 

discordâncias sobre a melhor execução do processo. Sendo assim, sempre podem surgir os inevitáveis 

casos em que um membro do grupo trabalha mais do que outro. 

 

P5: Infelizmente nem todos colaboram na criação do texto, consequentemente sobrecarregando os 

outros membros do grupo. 

 

P9: Uma desvantagem crítica seria a dependência de outros componentes do grupo e, 

consequentemente, a falta de liberdade criativa. 

 

Kessler, Bikowski e Boggs (2012) constataram em seu estudo que os coautores 

assumiam níveis diferentes de responsabilidade pela construção do texto. Escrever em 

conjunto pede maturidade dos envolvidos para lidar com as diferentes ideias, opiniões e 

raciocínios. Esta maturidade no processo de colaboração é observada no terceiro caso 

apresentado por Ribeiro e Coscarelli (2013), em que a comunicação e a negociação entre o 

grupo de coautores foram contínuas desde as primeiras contribuições. 

 
P4: O ponto de vista do outro pode sobressair o seu, podendo ocorrer a sensação de que aquele texto 

não representa sua opinião. 

 

P20: Por ser uma escrita colaborativa, não se pode monopolizar o conteúdo da história e, as vezes, isso 

limita a liberdade criativa do autor. 
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Para o participante 19 a edição compartilhada é uma desvantagem, pois, no caso do 

seu grupo, não houve comunicação acerca das edições no texto alheio. É possível que, embora 

a tarefa seja de cunho colaborativo, o aluno ainda veja o texto como uma produção intelectual 

particular e, por esta razão, não hesite em alterá-lo mesmo sem o consentimento dos colegas 

(LEANDRO; WEISSHEIMER; COOPER, 2013). 

 

P19: A principal desvantagem é que qualquer um dos autores pode interferir no trabalho, 

possivelmente bom, já feito por outro. 

 

Leandro, Weissheimer e Cooper (2013) ponderam que este tipo de comportamento 

talvez seja mais frequente no contexto online, estimulado pelo distanciamento físico dos 

coaturoes. No contexto presencial, a proximidade física gera discussão e decisão imediata do 

grupo antes da edição propriamente dita. 

Na análise realizada por Ribeiro e Coscarelli (2013), um trio de coautoras parece ter 

tentado evitar esse tipo de conflito editando no GD apenas partes do texto de sua própria 

autoria. O texto foi construído por justaposição, refletindo a deficiência no diálogo entre as 

coautoras. 

Aqui apresentamos comentários dos coautores sobre as desvantagens da escrita 

colaborativa. Os comentários apresentados no item c são sobre a ferramenta GD e o gênero 

FF. 

 

c) Impressões sobre o Google Docs e o gênero flash fiction 

 

Mesclamos dois itens do questionário, os quais solicitavam as opiniões dos 

participantes acerca da ferramenta GD e do gênero FF. A primeira word cloud (Figura 18) 

exibe os termos mais utilizados para fazer referência ao GD. 

 

 
Figura 18: Word cloud impressões sobre o Google Docs 
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De acordo com os comentários, o GD é considerado útil para a vida acadêmica e 

facilitou a realização da tarefa de escrita colaborativa. Trata-se de um aplicativo que pode 

facilitar o processo de escrita no contexto acadêmico, ao permitir que os coautores interajam 

mesmo estando geograficamente dispersos. 

 
P5: O Google Docs é perfeito para esse caso, como a vida na universidade é bastante corrida nem 

sempre temos tempo de nos reunir, com essa ferramenta da para escrever cada um em sua casa e em 

diferentes horas, porque você ver o que já fizeram e quem fez. 

 

P14: O Googledocs facilitou todo o processo, por proporcionar uma interação mais direta (online) 

entre os colaboradores, além de ser uma ferramenta inovadora. 

 

P22: Eu me surpreendi com a praticidade da ferramenta, passei a utilizá-la em outros projetos e espero 

que ela continue a ser explorada na UFRN. 

 

Embora tenhamos coletado uma série de comentários positivos quanto à usabilidade 

do GD, semelhante aos processadores de texto mais populares, o participante 4 afirma ter tido 

dificuldade ao manusear a ferramenta. É o único comentário do tipo dentre as 25 respostas a 

este item do questionário. 

 

P4: Não tenho nenhuma crítica, mas fiquei um pouco confusa nas primeiras vezes que utilizei essa 

ferramenta, pois nunca tinha trabalhado dessa forma antes. 

 

Como explicado na seção 3.3.2, conduzimos um tutorial sobre o GD antes de os 

participantes iniciarem a produção das narrativas FF. Na ocasião, explicamos o 

funcionamento da ferramenta, exemplificamos os seus comandos e esclarecemos eventuais 

dúvidas, que também poderiam ser facilmente esclarecidas com uma rápida pesquisa na 

internet. Neste caso, a dificuldade no uso do GD parece ter sido decorrente da falta de agência 

do participante (RIBEIRO; COSCARELLI, 2013). 

O participante 16 defende que encontros presenciais são importantes para a 

realização da tarefa de escrita colaborativa, mesmo que ela seja desenvolvida online por meio 

do GD. O participante 23, por sua vez, manifesta a sua preferência pela escrita analógica, 

mais comum na sala de aula. 

 

P16: Útil e interessante, quando acompanha por encontros presenciais. O Google docs só é utilizado 

em sua totalidade quando é colocado como uma ferramenta de apoio, utiliza-lo como prioridade pode 

prejudicar a qualidade do trabalho. Entretanto, é um grande auxílio para uma melhor organização e 

praticidade do trabalho. 

 

P23: Foi interessante de fato. A única ressalva que faço é de cunho pessoal: particularmente, meu 

processo de criação de texto fica mais "forte" quando estou usando caneta e papel. Mas de forma geral 

o Googledocs é muito bom.  
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Interessante perceber que os participantes que responderam negativamente ao uso do 

GD e ao desenvolvimento exclusivamente online da tarefa de escrita colaborativa podem ser 

considerados nativos digitais (PRENSKY, 2006). No entanto, os participantes não parecem 

recorrer à internet para solucionar problemas e parecem ainda bastante ligados a um modelo 

tradicional de tarefa, com a necessidade de realizar encontros presenciais em uma época em 

que interações virtuais são tão comuns. 

Dentro da proposta de aprendizagem híbrida, os alunos tiveram as 60 horas da 

disciplina presencial e, adicionalmente, a tarefa de escrita colaborativa online. O único 

requisito da tarefa era que escrevessem exclusivamente por meio do GD, o que não os 

impedia de discutir o projeto durante os encontros presenciais que tinham na universidade ou 

mesmo utilizando outros meios de comunicação da internet. 

Os participantes também identificaram vantagens e desvantagens decorrentes da 

produção de FF. Levando-se em consideração os termos presentes na word cloud (Figura 19), 

os comentários parecem positivos em sua maioria. 

 

 
Figura 19: Word cloud impressões sobre o flash fiction 

 

Os próximos excertos evidenciam uma atitude positiva em relação ao FF. Outros 

estudos (WEISSHEIMER; BERGSLEITHNER; LEANDRO, 2012; LEANDRO; 

WEISSHEIMER; COOPER, 2013) reportam a adesão ao gênero pelos participantes, o que 

pode estar relacionado à sua faixa etária e ao tom das narrativas, que geralmente pendem para 

o terror e para o cômico. 

 

P13: É um ótimo gênero que prende o leitor às 100 palavras que não finalizam em si o texto. Ele dá 

margem para comentários e discussões. O mais desafiador, é usar as cem palavras sem deixar os fatos 

muito claros. Usando apenas as últimas como recurso de uma reviravolta.  
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P14: É um gênero interessantíssimo! As regras tornam o processo um desafio, conseguir escrever uma 

boa FF demonstra o quanto você consegue superar barreiras. 

 

P22: Eu adorei. Não o conhecia. O fato de haver uma limitação no número de palavras nos faz escolher 

os termos essenciais do texto. A sequência textual sempre nos faz pensar de forma critica. Isso é 

fantástico.  

 

Segundo o participante 4, escrever FF o ajudou a desenvolver a habilidade de 

sintetizar ideias – uma habilidade importante e necessária na confecção de gêneros 

acadêmicos – e o levou a conhecer melhor a cultura dos falantes nativos da LI. Idealmente, as 

narrativas deveriam conter uma alusão a um evento, obra ou personagem, o que 

provavelmente foi realizado por meio de pesquisas sobre aspectos culturais da língua-alvo. 

 
P4: Constitui-se em uma modalidade de escrita que permite aprimorar, sobremaneira, a capacidade de 

síntese nos produtores de texto, além de incentivar o aprofundamento em elementos da cultura da 

língua alvo. No meu caso específico, tive que fazer uma imersão em dados históricos de determinadas 

cidades, hábitos da sua população etc., de modo a tornar a narrativa mais verossímil. 

 

O limite de 100 palavras das narrativas e a obrigatoriedade de inserir um prompt 

aparecem como fatores negativos nos comentários dos participantes 8, 11 e 17. 

 
P8: Particularmente, não é um gênero que me agrada muito. Estou habituada a ler romances e contos 

desde criança. A estrutura da flash fiction me confundiu. Trata-se de uma narrativa muito curta. 

 

P11: Gosto muito, é uma história dinâmica e curta, mas por ser curta é bastante difícil de escrever, é 

necessário filtrar muito as ideias e as palavras. 

 

P17: Sinceramente, eu prefiro narrativas longas, mas este não foi meu principal problema. [...] 

Preferiria que fosse dado um tema à uma frase pronta. Pois temas são mais abrangentes e dão mais 

opções do que uma frase que, de certo modo, dita o ritmo de toda a história, sendo esta tão curta. 

 

O prompt foi incluído em duas das três narrativas como forma de evitar o bloqueio 

criativo e facilitar o desenvolvimento da estória. Sem um prompt, a escrita se torna 

cognitivamente mais desafiadora, por não haver um direcionamento logo de início. Quanto ao 

gênero FF, o que nos impeliu a escolhê-lo foi justamente a sua brevidade, a qual, supomos, 

motivaria mais discussões e edições para fins de adequação. 
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d) Escrita colaborativa e acurácia gramatical 

 

Este item
35

 questionava sobre uma possível contribuição da escrita colaborativa no 

que tange à acurácia gramatical. O conhecimento individual sobre esse aspecto da linguagem 

pôde ser compartilhado e complementado pelo conhecimento coletivo. 

Do total de 25 participantes do grupo experimental, 96% responderam positivamente 

à pergunta. A maioria dos participantes acredita, então, ter se beneficiado do processo de 

colaboração. A expectativa era de que passassem a cometer menos erros gramaticais à medida 

que discutissem e revisassem juntos o texto. 

O resultado baseado nas impressões dos coautores pode ser comparado àquele obtido 

por meio da análise estatística da acurácia gramatical, discutido na seção 4.2. Como reportado 

naquela seção, o resultado do teste Wilcoxon da acurácia gramatical não atingiu significância 

estatística; ademais, houve um aumento de 3,12 na média dos participantes, indicando que 

cometeram mais erros gramaticais após praticarem a escrita colaborativa, possivelmente por 

terem uma atitude positiva em relação à tarefa e por não terem tido a interferência do 

professor, além de terem lidado com um gênero literário, o que direcionou o foco da escrita 

para os aspectos discursivos da narrativa e não para os aspectos formais – o que 

provavelmente teria impactado positivamente o resultado estatístico da acurácia gramatical. 

Incluímos esta pergunta no questionário guiados pela Teoria de Noticing 

(SCHMIDT, 1990) e pela Hipótese do Output (SWAIN, 1985, 1993). A primeira entende o 

input como elemento essencial para a aprendizagem de L2, enquanto que a segunda 

estabelece que a produção de linguagem propicia a consolidação de conhecimentos existentes 

e a criação de novos conhecimentos linguísticos. Supomos que a tarefa de escrita colaborativa 

seria um recurso de exposição a mais input e uma oportunidade para que os coautores 

percebessem as lacunas na sua produção escrita ao tentar concluir as narrativas. 

 

e) Participação no projeto colaborativo 

 

O último item do questionário solicitava ao participante que refletisse sobre a 

participação do grupo e sobre a sua própria participação no projeto colaborativo. Como 

podemos observar na word cloud (Figura 20), as opiniões se dividem entre a participação 

                                                           
35

 Este foi o único item fechado do questionário, por isso não geramos uma word cloud para representá-lo. 



81 
 

efetiva do grupo (todos.participaram) e a pouca participação individual 

(não.participei.ativamente). 

 

 
Figura 20: Word cloud participação no projeto colaborativo 

 

Os primeiros excertos apresentados são de coautores que afirmam ter participado 

efetivamente da produção textual. 

 

P3: [...] Acredito que não apenas eu como o trio como um todo se esforçou e deu seu melhor para 

produzir as histórias em conjunto. E não apenas cada um tentando fazer sua parte de maneira isolada. 

 

P15: No meu caso foi um trabalho em dupla. O meu colaborador ajudou em todos os passos da 

produção. Quanto a mim, acredito também ter colaborado com a produção textual em 100% da tarefa. 

 

P11: Eu colaborei com as ideias e na escrita. Na verdade, todo o grupo colaborou de forma bastante 

homogênea, ajudando na elaboração da história e comparecendo nas reuniões para a criação da 

mesma. 

 

A seguir, excertos que evidenciam a falta de colaboração, como no caso do 

participante 20. O participante 1 atribui a baixa participação às regras de composição 

definidas para as narrativas e ao fato de não ter familiaridade com o tipo de tarefa. 

 
P1: Admito que não tive tanto interesse em escrever colaborativamente. O baixo nível de liberdade 

criativa talvez tenha pesado mais, juntamente com a não familiaridade com trabalhos em grupo. Minha 

participação foi mínima e pouco eficiente. 

 

P20: [...] esse foi o maior problema enfrentado. Houve pouca colaboração do meu grupo. 

 

As respostas revelam o processo de criação das narrativas, deixando claro que alguns 

participantes não escreveram utilizando o GD como estipulado, mas que apenas 

transcreveram o texto para lá. Evidencia-se, ainda, que a escrita via GD foi complementada 

por encontros presenciais, e que parece haver uma preferência por realizar as tarefas de escrita 

sem o auxílio de tecnologias digitais. 
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Embora os alunos pertençam a uma faixa etária que os classificaria como nativos 

digitais (PRENSKY, 2006), mais propensos a lidar com TIC, alguns deles parecem mais 

confortáveis realizando a tarefa de escrita presencialmente na universidade. Como esses 

indivíduos utilizaam e se apropriam ou não da ferramenta está relacionado ao nível de 

familiaridade que têm com ambientes digitais (RIBEIRO; COSCARELLI, 2013). 

 
P2: Nas três experiências com o flash fiction eu tive muita dificuldade de dialogo, somente nos 

primeiros dois eu tive ajuda pois somente um membro do grupo ajudou, porém não fizemos pelo 

Googledocs, só transferimos pra ele. Nos últimos foi somente eu a trabalhar no texto mas tive opiniões 

sobre oque poderia ser aplicado do texto. 

 
P12: Nosso grupo conseguiu cumprir tais objetivos plenamente. Nós sempre nos juntávamos antes 

apenas para definir a linha de história que seguiríamos, mas escrevíamos conjuntamente no 

gooogledcs, desde o começo até o final da história de uma só vez.  

 

P19: Nas três flash fictions consegui trabalhar muito bem com minhas colegas. Nós conversávamos 

sobre a ideia pessoalmente, depois marcávamos um encontro no Googledocs para colocá-las no 

"papel". 

 

No semestre acadêmico 2013.2 o pesquisador, então em estágio de docência, teve 

mais contato com os participantes do grupo experimental. Juntos, o pesquisador e a professora 

da disciplina de graduação estimulavam a realização da tarefa e o uso do GD, presencialmente 

em sala de aula e online por meio do grupo no Facebook. 

No semestre 2014.1, todavia, o envolvimento dos alunos em múltiplos projetos da 

disciplina impossibilitou foco exclusivo na tarefa de escrita. Embora o pesquisador 

monitorasse o desenvolvimento da tarefa e comentasse o desempenho da turma durante os 

encontros presenciais e online pelo Facebook, as estratégias parecem não ter surtido o efeito 

esperado. 

Acreditamos que a monitoração mais frequente não somente por parte do 

pesquisador, mas também por parte da professora, tenha influenciado positivamente a 

participação da turma 2013.2 e que o contato menos frequente com a turma 2014.1 possa ter 

desmotivado os alunos. 

No próximo capítulo, traçamos as últimas considerações a respeito do estudo. Além 

de recapitular as etapas da pesquisa e de resumir os resultados obtidos, discutimos as suas 

implicações pedagógicas e limitações, nas quais nos baseamos para sugerir novas 

investigações.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa reportada nesta dissertação teve como objetivo geral analisar de que 

forma a prática sistemática de escrita colaborativa em inglês impactaria o desenvolvimento da 

capacidade de noticing de estruturas sintáticas dos participantes, bem como a acurácia 

gramatical e a densidade lexical nos textos produzidos colaborativamente em L2. 

Investigamos, ainda, as impressões dos participantes acerca da escrita colaborativa. Trinta e 

quatro licenciandos em Letras/Inglês de duas universidades federais do nordeste brasileiro 

integraram o estudo, sendo 25 participantes no grupo experimental e nove no grupo controle. 

Inicialmente, os participantes do grupo experimental passaram por um pré-teste de 

noticing, no formato de protocolo oral, no início do semestre acadêmico. Em seguida, tiveram 

uma experiência de aprendizagem híbrida, praticando sistematicamente a escrita colaborativa 

de narrativas FF por meio do GD, além das aulas presenciais regulares na universidade. Ao 

final de 11 semanas produzindo FF, os 25 participantes passaram por um pós-teste de noticing 

(um segundo protocolo oral), no final do semestre acadêmico e responderam a um 

questionário online sobre a experiência híbrida com o GD e com o gênero FF. Para motivar os 

coautores, utilizamos o site de rede social Facebook para interações online e um blog para 

publicação das narrativas, ampliando a audiência para além dos colegas, da professora e do 

pesquisador. 

Semelhantemente ao grupo experimental, os participantes do grupo controle 

passaram pelos dois testes de noticing, nos mesmos parâmetros, no início e no fim do 

semestre acadêmico e, entre os testes, tiveram aulas presenciais regulares de leitura e 

produção escrita em LI. A única diferença metodológica entre os grupos foi o fato de o grupo 

controle não ter escrito colaborativamente nenhum tipo de texto. 

Os dados dos protocolos de noticing e das narrativas FF (acurácia gramatical e 

densidade lexical) foram tratados quantitativamente por meio do teste Wilcoxon do SPSS. 

Cada uma das 16 narrativas analisadas recebeu uma nota de acurácia gramatical e uma nota de 

densidade lexical, igualmente atribuídas a cada um de seus autores. Os dados obtidos por 

meio do questionário online foram tratados qualitativamente, por meio da interpretação dos 

termos mais utilizados nas respostas, representados graficamente em nuvens de palavras 

criadas pelo aplicativo Wordle. 

O resultado do teste de noticing não foi estatisticamente signifiativo para nenhum 

dos grupos. Contrariamente ao esperado, menos erros sintáticos foram percebidos pelos 
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participantes do pré para o pós-teste. Interpretamos tal resultado como uma possível limitação 

do modelo de medição da capacidade de noticing empregado no estudo, visto que protocolos 

orais são a forma mais comum de medição dessa variável, mas não necessariamente a mais 

eficaz. Como sugestão para futuras pesquisas, em consonância com Godfroid e Schmidtke 

(2013), recomendamos o uso conjunto de protocolos orais e eye-tracking. 

No que tange à acurácia gramatical, o resultado não foi estatisticamente significativo 

e, ao contrário do previsto, os participantes passaram a cometer mais erros gramaticais. É 

possível que a tarefa de escrita colaborativa por meio do GD possa ter dado mais liberdade 

aos coautores para arriscar com a L2 e, consequentemente, cometer mais erros gramaticais. 

Outra explicação seria que os coautores se preocuparam mais com aspectos discursivos da 

narrativa do que com aspectos formais, já que o produto da escrita não era direcionado ao 

professor e que lidavam com a produção de um texto literário. 

Uma última explicação seria que a medida de acurácia e a definição de erro 

gramatical adotados no presente estudo não foram capazes de captar outros níveis de 

desenvolvimento gramatical, menos restritivos. Citamos a Gramática de Construções como 

uma alternativa à análise. Com o auxílio desta teoria, a análise se torna mais abrangente. 

O resultado da análise quantitativa foi estatisticamente significativo para a variável 

densidade lexical. A escrita colaborativa gerou narrativas com mais substituições lexicais 

(menos repetições). O desenvolvimento do repertório lexical pode ser atribuído à exposição a 

múltiplos insumos linguísticos dos coautores ou às tentativas de se construir o sentido 

desejado, percebendo-se lacunas na produção textual. A tarefa de escrita colaborativa 

funcionou como um gatilho para a descoberta de novos itens lexicais, algo também motivado 

pelo caráter literário do texto produzido. 

A análise qualitativa das respostas inseridas no questionário online revela impressões 

positivas dos participantes do grupo experimental acerca da experiência de aprendizagem 

híbrida. Os participantes consideraram a etapa de revisão do texto uma vantagem no processo 

de escrita colaborativa, por poderem contar com os colegas para identificar e corrigir erros 

gramaticais e para selecionar o léxico das narrativas. 

No tocante à usabilidade do GD, os participantes acreditam que a ferramenta tenha 

facilitado o processo de escrita colaborativa. Alguns passaram a utilizá-lo em outros projetos 

na universidade. Quanto ao FF, mesmo com a limitação de 100 palavras por narrativa e a 

inclusão obrigatória de um prompt, houve adesão ao gênero. Por fim, as respostas revelam 
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que a participação no projeto colaborativo foi bastante heterogênea, com os participantes 

encontrando a sua maneira uma forma de contribuir com a produção textual. 

Quanto às limitações do estudo, podemos apontar o tempo dedicado à intervenção 

pedagógica (apenas 11 semanas) e a diferença entre as universidades de origem dos grupos 

experimental e controle e consequente diferença na orientação da disciplina em que estavam 

matriculados – uma com foco exclusivo nas habilidades de leitura e escrita em LI e a outra 

com foco nas quatro habilidades linguísticas. Do mesmo modo, um teste de proficiência 

poderia ter sido aplicado para assegurar a homogeneidade dos grupos no que concerne ao 

domínio da L2. 

Entendemos como limitação, ainda, a regra para a formação dos grupos de coautores, 

a qual permitia a troca de grupos a cada produção, em uma tentativa de preconizar a 

exposição a uma variedade de insumos linguísticos e evitar problemas de relacionamento. 

Talvez mantendo-se os mesmos grupos mais narrativas pudessem ter sido analisadas e 

pudéssemos ter uma visão mais esclarecedora sobre o desenvovimento individual dos 

participantes em cada grupo. 

Considerando essas limitações, futuras investigações poderiam dedicar mais tempo à 

intervenção pedagógica, com participantes oriundos de uma mesma instituição e matriculados 

na mesma disciplina. Tendo em vista que não há como evitar problemas de relacionamento 

gerados pelo trabalho colaborativo, pode ser benéfico à análise ter grupos fixos de coautores, 

o que pode gerar mais dados numéricos para o tratamento estatístico. 

Ademais, seria válido expor o grupo controle a uma experiência de aprendizagem 

híbrida com uma ferramenta diferente da utilizada pelo grupo experimental, para que assim os 

grupos pudessem se assemelhar ainda mais metodologicamente. Outras modalidades de 

escrita, talvez de cunho acadêmico, poderiam ser exploradas. Para uma medição mais efetiva 

da capacidade de noticing, os protocolos orais poderiam ser complementados pelo eye-

tracking. 

Quanto às implicações pedagógicas deste estudo, acreditamos que os resultados 

apontem para o potencial da escrita colaborativa em L2 mediada por tecnologia, o que nos 

leva a advogar a adoção de práticas colaborativas no processo de aprendizagem de L2, bem 

como o uso de ferramentas como o GD que, embora não desenhado para fins educacionais, 

parece propiciar a construção coletiva do conhecimento linguístico dos indivíduos que o 

utilizam sistematicamente. 
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Finalmente, esperamos que este estudo possa motivar o trabalho colaborativo dentro 

e fora da sala de aula de L2 e que possa gerar discussões acerca do uso híbrido das TIC na 

educação. Esperamos, ainda, que este trabalho possa ter contribuído de alguma forma para o 

avanço do conhecimento na área da LA e, mais especificamente, no campo do Ensino-

Aprendizagem de L2. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 
 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) 

Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL) 

 

 

Caro(a) aluno(a), 

 

 

Com o objetivo de realizar o estudo intitulado “Escrita colaborativa com Google Docs: flash 

fiction, noticing e aprendizagem de inglês como L2", necessitamos coletar dados com 

participantes, o que envolve uma série de métodos e critérios, dentre eles a realização de dois 

protocolos orais e o preenchimento de um questionário. 

 

Solicitamos, então, sua colaboração e autorização para que possamos compreender melhor a 

potencialidade da escrita colaborativa na aprendizagem de inglês como L2. 

 

Garantimos que os dados fornecidos e coletados serão absolutamente sigilosos e que você não 

será identificado em momento algum. 

 

Muito atenciosamente, 

 

 

Diêgo Cesar Leandro 

Mestrando (PPgEL-UFRN) 

E-mail: diegocesarleandro@hotmail.com 

Janaina Weissheimer 

Orientadora (PPgEL-UFRN) 

E-mail: janaina.weissheimer@gmail.com 

 

 

Termo de Consentimento 
 

 

Estou de acordo com o que foi mencionado acima e expresso aqui minha vontade em 

participar da pesquisa acima definida. De acordo: 

 

 

__________________________________________________________________ 

(Assinatura por extenso) 

 

 

__________________________________________________________________ 

(Nome completo) 
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APÊNDICE B – Textos utilizados nos protocolos orais de noticing 

 

TEXTO A – 19 ERROS 

Bob was really tired of that day, he only wanted to rest down (LAY DOWN) on his bed and 

sleep. When he close (CLOSED) his eyes, he heard a noise really far away (FAR AWAY). He 

just ignored it, although the noise became (HAD BECOME) a scream, a really loud and 

desperate scream of help. He woke up and looked around, that (THERE) was nothing in his 

room but the darkness of the night. So, he decided to go back to sleep, nevertheless before 

that he heard a woman scream “Please help me! Somebody please help me!”, that was the 

same voice that he heard on his dreams. He got his pistol and ran in direction to (TOWARDS 

THE) window. In there (THERE), he saw that misterious (MYSTERIOUS) woman that 

implored for his help, he felt sorry for her and told her to come in. He took her to his 

bathroom and asked what going on (WHAT WAS GOING ON) with her. She told that (SHE 

TOLD HIM) hers (HER) name was Susan, she was a widow and hers (HER) brother-in-law 

was trying to kill her to get the money that his (HER) husband left for her. Suddenly, they saw 

Susan‟s brother-in-law outside the bathroom calling he (CALLING HER). Bob looked at him, 

he was so scared and sleppy (SLEEPY) that he don‟t thought (DIDN‟T THINK) twice, he just 

shot in him (SHOT HIM/ SHOT AT HIM). Then, he woke up scared and confuse 

(CONFUSED).” It was just a dream” he whispered before went back to sleep (BEFORE HE 

WENT BACK TO SLEEP/ BEFORE GOING BACK TO SLEEP). 

 

 

 

TEXTO B – 19 ERROS 

It is (WAS) late night and Joe was sleeping tight, when he heard a strange noise. He woke up 

and took his gun that was beneath the pillow. He went to the room and oppened (OPENED) 

the window. Nobody was there so when he was closing the window and the curtain, a woman 

appeared asking help (ASKING FOR HELP). The man didn‟t think two times (TWICE) and 

pulled her to the house. She said that nobody could hear what she had to say. Joe took her to 

the bathroom and turned on the shower. Her name is (WAS) Ana. She said that her husband is 

(WAS) a psychopath and was trying to kill her. He goes out (WENT OUT) of the bathroom 

and says (SAID) to her (TOLD HER) that (THAT IT) is (WAS) nothing (NONE) of his 

business. When he opens (OPENED) the door, the man appears (APPEARED), holding a 

glass. He was drinking blood. The woman run away (RAN AWAY) from the house and heard 

(AND SHE HEARD/ WHEN SHE HEARD) a scream. She runs (RAN), trying to say to 

(CONVINCE) herself that she will (WOULD) never know what happened. 
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APÊNDICE C – Instruções para a realização do protocolo de noticing 

 

Collaborative Writing with Google Docs 

Oral Protocols 1 – April 16, 2014 

 

1) Readiness Check: follow the instructions on how to set the microphone and go 

through the guided trial. 

2) Oral protocol preparation: read the story you received and identify possible 

inaccuracies in spelling, word order, verb tense, collocation, lexical choice, 

punctuation, etc. 

3) Recording: record each sentence of the story in English first, followed by how you 

would correct the inaccuracies you have identified in each sentence IN 

PORTUGUESE.  

4) Saving the audio file: after finishing your protocol, please call one of the researchers 

to save it. 

5) Leaving the session: Hand in the consent form and the story you analyzed to one of 

the researchers. 

 

Thank you for taking part in our study =) 
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APÊNDICE D – Transcrição dos protocolos de noticing 
 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

PARTICIPANTE 1 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 0  Noticing: 0 

meu nome é ... primeira frase it is late night and joe 

was sleeping tight when he heard a strange noise eu 

mudaria a palavra strange para loud já que para que ele 

possa acordar é necessário ouvir não um barulho 

extremo mas sim um barulho alto segunda frase he 

woke up and took his gun that was beneath the pillow 

segunda frase eu não mudaria nada he went to the room 

and oppened the window nessa terceira frase eu 

também não faria nenhuma alteração nobody was there 

so when he was closing the window and the curtain a 

woman appeared asking help nessa quarta frase eu 

tiraria and the curtain porque as duas ações feitas ao 

mesmo tempo fechar a cortina e a janela me parecem 

incoerentes a woman appeared asking help final da 

frase quinta frase the man didn‟t think two times and 

pulled her to the house eu tiraria didn‟t think two times 

desculpe eu não tiraria the man didn‟t think two times 

and pulled her to the house eu deixaria como está não 

mudaria fazia nenhuma alteração na frase cinco na 

frase seis she said that nobody could hear what she had 

to say eu também não faria nenhuma alteração joe took 

her to the bathroom and turned on the shower frase 

número sete nessa frase eu tiraria and turned on the 

shower porque me parece incoerente ele joe ter ter pego 

ela e levado ao quarto ao banheiro e dado um banho 

nela ou parece incoerente alguem não conhecer a outra 

pessoa e levar logo ao banheiro e dar um banho então 

ficaria só joe took her to the room ou outra coisa oitava 

frase her name is ana okay nenhuma mudança nona 

frase she said that her husband is a psychopath and was 

trying to kill her nessa nona frase eu também não faria 

nenhuma mudança décima frase he goes out of the 

bathroom and says to her that is nothing of his business 

eu alteraria is nothing of his business porque já que ele 

na frase cinco não pensou duas vezes em trazê-la para 

casa para dentro de casa é incoerente que ele 

simplesmente não faça nada em relação ao fato dela 

estar sendo ameaçada pelo marido então peruma lógica 

de raciocínio ele deveria continuar ajudando ela já que 

se dispôs a trazê-la tão rápido para casa when he opens 

the door the man appears holding a glass he was 

drinking blonde tanto a frase onze when he opens the 

door the man appears holding a glass quanto a doze he 

was drinking blonde eu não mudaria nada frase treze 

the woman run away from the house and heard a 

scream também não mudaria nada nessa décima 

terceira frase she runs trying to say to herself that she 

will never know what happened eu mudaria never 

know never know what appeared para go to the police 

parece mais lógico ir à policia e denunciar o que tinha 

acontecido do que simplesmente fugir e não olhar pra 

trás e não se importar com uma pessoa que 

teoricamente teria ajuda-la ajudado ela é só isso. 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 2  Noticing: 0,10 

meu nome é ... e eu não encontrei muitos problemas 

no texto na primeira linha eu não mudaria nada na 

segunda linha também não mudaria nada na terceira 

também não na quarta linha também não mudaria 

nada na quinta linha também não mudaria nada na 

sexta linha também não mudaria nada na sétima linha 

também não mudaria nada na oitava linha também não 

mudaria nada na nona linha também não mudaria nada 

só mudaria na décima linha onde tem bathroom 

calling he eu mudaria pra bathroom calling him e he 

just shot in him eu tiraria in deixaria he just shot him 

eu não mudaria nada na última linha. 
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PARTICIPANTE 2 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 14  Noticing: 0,73 

bom dia meu nome é ... e eu vou começar a fazer a 

gravação do texto agora a primeira frase do texto diz it 

is late night and joe was sleeping tight when he heard a 

strange noise no caso eu trocaria a expressão 

aconteceram alguns problemas nessa primeira frase em 

relação à mistura de tempos verbais porque estão 

acontecendo mudanças de tempos verbais estão 

acontecendo mudanças de tempos verbais em que o 

texto está misturando o presente com o passado por 

isso estou adequando todo o texto todas as as 

expressões nessa frase que estão no presente eu estou 

colocando no passado os verbos estão modificando pro 

tempo passado para se adequar com o modo que o 

texto está com o modo que o texto está sendo posto por 

isto eu estou mudando a expressão a palavra is o verbo 

is para a sua forma no passado was a segunda frase 

seria he woke up and took his gun that was beneath the 

pillow no caso eu então por esta frase eu estou 

substituindo beneath por under por uma questão de que 

beneath até onde vão meus conhecimentos significa 

abaixo mas não necessariamente com contato físico eu 

posso estar enganado mas eu creio que essa seja a 

definição por essa questão estou trocando beneath por 

under a terceira frase seria he went to the room and 

oppened the window essa frase eu não mudo nada por 

achar que está tudo correto não tem misturas de tempos 

verbais diferentes na mesma sentença por isto eu não 

estou por isto eu não estou modificando nada nessa 

frase a próxima frase seria nobody was there so when 

he was closing the window and the curtain a woman 

appeared asking help neste caso eu estou trocando eu 

estou trocando a expressão a woman appeared asking 

help eu vou colocar um for a palavra for entre asking e 

help so então eu digo a woman appeared asking for 

help a próxima frase seria the man didn‟t think two 

times and pulled her to the house esta nesta frase eu 

estou trocando a expressão two times por twice por 

acreditar que essa seria a expressão mais adequada 

então eu digo the man didn‟t think twice and pulled her 

to the house a próxima frase seria she said that nobody 

could hear what she had to say então então no caso eu 

não estou trocando nada nessa frase a próxima frase 

seria joe took her to the bathroom and turned on the 

shower essa frase também eu não também eu não estou 

modificando nada por acreditar por acreditar que está 

tudo correto a próxima frase seria curta uma frase curta 

chamada her name is ana eu trocaria mais uma vez por 

estar escrito no presente eu estou trocando o pra 

concordar com o resto da expressão com o resto da 

frase que tá toda no passado estou escrevendo her 

name was anna pra concordar com o resto do texto a 

próxima frase seria she said that her husband is a 

psychopath and was trying to kill her nessa expressão 

eu estou mais uma vez no caso eu estou omitindo o eu 

estou trocando mais uma vez a expressão is por was de 

novo por acreditar que é necessário concordar toda a 

expressão colocar toda a expressão num único tempo 

verbal colocar todo o texto num único tempo verbal 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 12  Noticing: 0,63 

meu nome é ... vamos começar isso então a primeira 

frase é bob was really tired of that day he only wanted 

to rest down on his bed and sleep para essa frase eu 

não mudaria especificamente nada o texto exatamente 

como está o segundo período seria when he close his 

eyes he heard a noise really far away nesse caso os 

verbos estão em tempos diferentes close está no tempo 

presente e heard está no passado por essa questão eu 

vou colocar close no passado também pra concordar 

com heard nesse caso a frase ficaria when he closed 

his eyes he heard a noise really far away o período 

seguinte seria he just ignored it although the noise 

became a scream a really loud and desperate scream of 

help nesse caso eu também não não corrijo nada não 

modifico nada não consegui identificar qualquer erro 

nessa frase a frase o período seguinte seria he woke up 

and looked around that was nothing in his room but 

the darkness of the night nesse caso eu troco a 

primeira a expressão that was nothing por there was 

nothing porque eu acredito que essa seja a expressão 

correta there was o resto repete there was nothing in 

his room but the darkness of the night o período 

seguinte seria so he decided to go back to sleep 

nevertheless before that he heard a woman scream 

please help me somebody please help me nesse caso 

eu trocaria o tempo verbal de novo no caso o verbo 

scream por screaming ficando nevertheless before that 

he heard a woman screaming please help me 

somebody please help me por acreditar que essa seja a 

expressão correta mais correta mais indicada para o 

caso a frase seguinte that was the same voice that he 

heard on his dreams não modifico nada eu acredito 

que esteja tudo correto nessa a expressão seguinte 

seria he got his pistol and ran in to the in direction to 

window eu trocaria essa expressão e colocaria algo 

como he got his pistol and ran in the direction into the 

direction of the window or in the direction of the 

window algo nesse sentido a expressão seguinte seria 

in there he saw that misterious woman that implored 

for his help he felt sorry for her and told her to come 

in no caso eu simplesmente cortaria a primeira palavra 

dessa desse período in e deixaria simplesmente there 

he saw that misterious woman that implored for his 

help e aí segue o resto a expressão seguinte seria he 

took her to his bathroom and asked what going on 

with her nessa expressão aqui está faltando o verbo 

was por isso estou inserindo ele na expressão e ficaria 

he took her to his bathroom and asked what was going 

with her em seguida continuando she told that hers 

name was susan nesse caso há um erro aqui também e 

o verbo hers a expressão hers tirar o s e é apenas 

pronunciado she told that her name was susan 

continuando she was a widow and hers brother-in-law 

was trying to kill her to get the money that his husband 

left for her no caso eu estou substituindo algumas 

expressões aqui de novo acontece o erro de pronunciar 

hers no lugar de her que é o certo e no final tá sendo 

falado to kill her to get the money that his husband left 
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por esta razão eu estou escrevendo she said that her 

husband was a psychopath and was trying to kill her a 

próxima frase é he goes out of the bathroom and said 

to her that is nothing of his business nessa frase eu 

troco o goes a expressão a palavra goes por went mais 

uma vez por a questão do passado modificar pro 

passado e pelo mesmo motivo eu estou trocando a 

expressão says por said para concordar com o tempo 

verbal com relação à parte final onde diz that is 

nothing of his business pelos meus conhecimentos eu 

acho que a expressão correta seria out out out of his 

business por isso estou colocando it was out of his 

business it was out of his business pra modificar isto a 

próxima frase seria when he opens the door the man 

appears holding a glass neste caso eu estou trocando a 

expressão todas todos os verbos que estão no presente 

eu estou colocando no presente simples eu estou 

colocando no passado dizendo when he opened the 

door the man appeared holding a glass a próxima frase 

curta seria he was drinking blood nesse caso eu não 

troco nada acho que está tudo bem nessa frase a 

próxima frase seria the won the women the woman run 

away from the house and heard a scream nessa frase 

mais uma vez eu estou vendo que existe uma mistura 

de tempos verbais onde eles colocam ver onde tem 

algum tem um verbo onde está no tem um verbo onde 

está no na forma de no tempo presente e outro onde 

está na forma de passado por isso estou adequando 

todos eles pro passado então a expressão onde fica the 

woman run away eu estou dizendo the woman ran 

away a próxima frase diz she runs a última frase a 

última frase diz she runs trying to say to herself that 

she will never know what happened mais uma vez eu 

estou modificando todas as expressões pro formato do 

passado dizendo she ran trying to say to herself that 

she will would never know what happened bem é isso 

isso é tudo eu espero que esteja tudo adequado. 

for her no caso é that her husband left for her também 

existe essa troca também continuando suddenly they 

saw susan‟s brother-in-law outside the bathroom 

calling he calling he no caso aqui eu trocaria a 

expressão também e colocaria no caso aqui tem duplas 

interpretações pode ser que no caso o irmão o cunhado 

dela estivesse se referindo tanto a chamar ele o homem 

como também a chamar ela no caso se for se tivesse 

chamando ela que não deixa isso muito claro se for 

chamando ela seria trocado por her brother-in-law 

outside the bathroom calling her se tiver se referindo 

ao homem que ajudou ela então no caso seria outside 

the bathroom calling him nos dois casos estaria certo 

mas não como está escrito no texto calling he nesse 

caso estaria incorreto continuando bob looked at him 

he was so scared and sleppy that he don‟t thought 

twice he just shot in him no caso essa expressão está 

errada essa parte final e eu trocaria he just shot in him 

e cortaria o in e deixaria he just shot him só essa 

expressão continuando then he woke up scared and 

confuse mais uma vez como logo no começo ocorre 

uma discrepância em que os no mesmo período os 

verbos estão em tempos verbais diferentes por isso 

estou trocando e estou dizendo he woke up scared and 

confused colocando o verbo confuse que está no 

passado o verbo confuse que está no presente coloco 

no passado confused continuando continuo o último 

período agora it was just a dream he whispered before 

went back to sleep nessa questão acredito que o tempo 

verbal mais apropriado seria o do tempo contínuo por 

isso eu diria it was just a dream he whispered before 

going back to sleep bem é isso meu nome é ... e esse é 

o texto todo. 

 

 

PARTICIPANTE 3 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos:  2  Noticing: 0,10 

meu nome é ... and bob was really tired of that day he 

only wanted to rest down on his bed and sleep nessa 

frase eu tiraria o off e deixaria apenas bob was really 

tired that day e na outra frase na outra parte da frase eu 

tiraria o to deixaria he only wanted rest down on his 

bed and sleep when he close his eyes he heard a noise 

really far from far away eu tiraria o really e colocaria 

from him no final e ficaria when he closed his eyes he 

heard a noise far away from him he just ignored it 

although the noise became a scream a really loud and 

desperate scream of help nessa frase eu tiraria o 

although e colocaria suddenly próxima frase he woke 

up and looked around that was nothing in his room but 

the darkness of the light eu não tiraria nada nessa frase 

eu acho que ela tá boa so he decided to go back to sleep 

never nevertheless before that he heard a woman 

scream please help me somebody please help me that 

was the same voice that he heard on his dreams nessa 

frase eu tiraria o on his dreams e colocaria couple 

minutes ago ficaria that was the same voice that he 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 2  Noticing: 0,10 

it is late night and joe was sleeping tight when he 

heard a strange noise he woke up and took his gun that 

was beneath the pillow he went to the room and 

oppened the window nobody was there so when he 

was closing the window and the curtain a woman 

appeared asking help eu botaria for entre asking e help 

ficaria a woman appeared asking for help the man 

didn‟t think twice think two times and pulled her to 

the house eu colocaria twice no lugar de two times she 

said that nobody could hear what she had to say joe 

took her to the bathroom and turned on the shower 

shower eu colocaria turned the shower on her name is 

ana she said that her husband is a psychopath and was 

trying to kill her he goes out of the bathroom and say 

to her that is nothing of his business when he opens 

the door the man appears holding a glass he was 

drinking blood the woman run away from the house 

and heard a scream não mudaria nada nessas frases 

she runs trying to say to herself that she will never 

know what happened. 
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heard couple minutes ago a couple minutes ago he got 

his pistol and ran in direction to the window in there 

essa frase eu achei não mudaria nada nela he saw that 

misterious woman that implored for his help he felt 

sorry for her and told her to come in he took her to his 

bathroom and asked what is what what going on with 

her nessa frase eu colocaria só um is depois do what e 

ficaria he took her to his bathroom and asked what is 

going on with her she told that hers name was susan 

she was a widow and hers brother-in-law was trying to 

kill her to get the money that his husband left to her 

suddenly they saw susan‟s eu não mudaria nada nessa 

frase suddenly they saw susan‟s brother-in-law outside 

the bathroom calling her também não mudaria nada 

bob looked at him he was so scared and sleppy that he 

don‟t thought twice he just shot in him then he woke up 

scared and confused it was just a dream he whispered 

before went back to sleep também não mudaria nada 

apenas não mudaria nada tá boa. 

 

PARTICIPANTE 4 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 12  Noticing: 0,63 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep bom na minha opinião não é 

necessário essa preposição of e o restante tá tudo okay 

when he close his eyes he heard a noise really far away 

nessa sentença eu precisa-se flexionar o verbo close 

closed não há necessidade dessa vírgula após eyes e o 

really também tá em excesso então a sentença ficaria 

when he close he closed his eyes he heard a noise far 

away the next he just ignored it although the noise 

became a scream a really loud and desperate scream of 

help let‟s see he just ignored it okay desperate scream a 

really loud and desperate scream i think it‟s okay he 

woke up and looked around he woke up o verbo não 

seria woke up porque ele ainda não dormiu he got up 

ele levantou seria levantou got up and looked around 

okay that was nothing in his room but the darkness of 

the night it‟s okay tudo bem então só a questão do 

verbo aqui wake up que esse deveria ser get up e no 

passado got up so he decided to go back to sleep so he 

decided to go back to sleep nevertheless before that he 

heard a woman scream please help me somebody 

please help me he decided to go decided to go back 

acho que a partícula toda aqui está em excesso 

nevertheless before não há necessidade do do before 

before that está em excesso a woman scream please 

help me somebody please help me please help me okay 

somebody help me não há necessidade do please 

continuando that was the same voice that was the same 

voice that he heard on his dreams esse that aqui esse 

demonstrativo aqui também pode ser retirado pra ficar 

mais fluente that was the same voice he heard on his 

dreams é melhor he got his pistol and ran in direction 

to window he got his pistol and ran a preposição aqui 

seria to invés de in então ficaria he got his pistol and 

ran to direction to window in there não in there there 

apenas there he saw that misterious woman that 

implored for his help he felt sorry for her and told her 

to come in he felt sorry for her and told her to come in 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 13  Noticing: 0,68 

bom dia começando a análise it is late night and joe 

was sleeping tight when he heard a strange noise bem 

nessa sentença os verbos não estão no mesmo tempo o 

verbo to be em especial a sentença mais apropriada 

seria it was late night combinando o was a segunda 

parte eu não sei ao certo se o tight é apropriado pra 

esse tipo de situação o adjetivo mas não tenho uma 

base mais forte pra dizer se isso tá certo ou errado mas 

tá soando estranho pra mim tight sleeping tight when 

he heard a strange noise bem acho que aqui tá tudo 

okay então a sentença ficaria it was late night and joe 

was sleping maybe strong or sleeping não sei se o tight 

tá correto bom when he heard a strange noise okay he 

woke up and took his gun that was beneath the pillow 

he woke up na verdade eu acho que a estrutura melhor 

aqui não seria utilizar o verbo wake up porque quando 

ele já se de certa forma se ele já tinha escutado talvez 

aqui não wake up but woke up and took his gun that 

was beneath the pillow o restante tá tudo okay não 

seria o verbo acordar aqui seria mais apropriado 

utilizar o verbo levantar ele levantou ele pegou a sua 

arma que tava embaixo do embaixo do travesseiro he 

went to the room and oppened the window vejamos he 

went to the room mas que room seria melhor assim he 

went to the living room talvez ou acho que deveria 

especificar o room he went to the living room and 

opened the window o verbo open está mispelled seria 

opened com apenas um pê he went to the room and 

opened nobody was there so when he was closing the 

window and the curtain a woman appeared asking help 

nobody was there so nobody was there talvez aqui 

ficasse melhor uma uma nobody was there and when 

he was closing the window and the curtain a woman 

appeared asking help asking acho que aqui entre 

asking e help está faltando preposição asking for help 

okay e eu ainda não me lembrei qual é o verbo que eu 

vou usar lá no lugar do woke é o verbo levantar tá me 

fugindo da memória wake up and tudo bem deixei a 
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he felt sorry pode ser excluída esse primeiro essa 

primeira locução aqui for her e a frase ficaria apenas 

there he saw that misterious woman that implored for 

his help he felt sorry and told her to come in próxima 

frase he took her to his bathroom and asked what going 

he took her to his bathroom and asked what going on 

with her ficaria melhor assim he took her to his 

bathroom and asked what‟s what‟s going on what‟s 

going on okay então seria uma pergunta and asked 

what‟s going on não seria realmente uma afirmação 

mas invés de what going on what is going on she told 

that hers name was susan she told that her name não 

hers her name was susan she was a widow and her hers 

brother-in-law was trying to kill her to get the money 

that his husband left for her então aqui poderia ser 

melhor construída a frase she told she told eu acho que 

pode tirar o that she told her name was susan she was a 

widow and her brother-in-law was trying to kill her to 

get the money that his that her husband left period 

okay suddenly they saw susan‟s brother-in-law outside 

the bathroom calling he suddenly they saw susan‟s 

brother-in-law outside the bathroom calling calling him 

invés de he him bob looked at him okay he was so 

scared and sleppy that he don‟t thought twice sleppy he 

just shot in him bom eu acho que aqui he was so scared 

okay and talvez sleepy sleepy talvez sleepy bob looked 

at him he was so scared and sleepy that he he didn‟t 

think twice he didn‟t think twice he just shot in him é 

exatamente isso então o verbo o verbo think a frase 

ficaria bob looked at him he was so scared and sleepy 

that he didn‟t think twice he just shot in him then he 

woke up scared and confuse then he woke up scared 

and confuse confused confused aqui tudo okay com 

exceção do com exceção do adjetivo deveria deveria 

ter um dê no final confused it was just a dream he 

whispered before went back to sleep he whispered it 

was just a dream okay he whispered before went back 

to sleep okay tudo okay nessa última it was just a 

dream he whispered before went back to sleep eu não 

vejo nenhum tipo de erro aqui i think it‟s i finished my 

job my name is … thank you so much. 

mensagem the man didn‟t think two times didn‟t think 

two times melhor usar aqui o twice the man didn‟t 

think twice and pulled her to the house the man didn‟t 

think two twice the man didn‟t think twice and pulled 

her to the house okay acho que está okay she said that 

nobody could hear what she had to say she said that 

nobody could hear what she had to say talvez aqui 

nessa sentença possamos excluir o that o 

demonstrativo she said nobody could hear what she 

had to say é eu acho bom no mais tá tudo okay what 

she had to say she said nobody could hear what she 

had to say okay joe took her to the bathroom and 

turned on the shower turned on the shower joe took 

her to the bathroom and turned on the shower to me 

it‟s okay her name is ana mais uma vez eu acho que o 

verbo to be deve acompanhar o tempo verbal que vem 

sendo utilizado em todo o texto no caso o passado o 

mais apropriado aqui seria her name was ana she said 

that her husband is a psychopath and was trying to kill 

her she said o pronome mais uma vez aqui o that acho 

que é facultativo então não é um erro na minha opinião 

mas poderia ser evitado she said her husband is a 

psycho eu colocaria também o verbo no passado she 

said her husband was a psychopath and was trying to 

kill her yeah eu acho que tá tudo okay agora he goes 

out seria he went out passado novamente é seguindo a 

mesma construção verbal do texto inteiro of the 

bathroom and said passado também do verbo say and 

said to her said to her okay that nothing that nothing of 

his business essa construção aqui eu acredito que tá 

equivocada deixa eu tentar reconstruir she said her 

husband was a psychopath and was trying to kill her 

he went out of the bathroom and said to her that 

nothing acredito que não sei se estou pensando em 

português mas acredito que se ficasse assim he went 

out of the bathroom and said to her that nothing was 

his business tô não estou bem certo se seria that 

nothing was or that was nothing his business a 

preposição of acredito que é dispensável aqui so 

repetindo she said her husband was a psychopath and 

was trying to kill her he went out of the bathroom and 

said to her nothing was his business when he opens 

não aqui seria when he opened the door o passado 

novamente do verbo the man appeared não the man 

appears holding a glass então essa sentença mais 

apropriadamente escrita seria when he opened the door 

the man appeared holding a glass he was drinking 

blood okay tá tudo okay he was drinking blood o 

tempo verbal a forma aqui do ing tudo okay he was 

drinking blood the woman run away novamente aqui o 

passado deixou de ser utilizado então seria run away 

ran away ran away passado the woman ran away from 

the house and heard a scream heard quem the woman 

heard a scream tá inapropriado seria the woman ran 

away from the house and screamed screamed tiraria o 

verbo heard tiraria o artigo away the woman ran away 

from the house and screamed she ran she ran no she 

runs she ran trying to say to herself that she will never 

know what‟s happened então acredito que aqui seria 

melhor assim she ran trying or ou talvez she ran away 
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she ran she ran okay she ran trying to say to herself 

she will never know she would never know what 

happened okay então seria isso mesmo she ran trying 

to say to herself that she would never know what 

happened okay então o verbo assim consegui 

identificar aqui que o maior índice de mistakes seria 

realmente a utilização do tempo verbal o passado 

principalmente e alguns condicionais etc. algumas 

concordâncias apenas um erro de spelling ortografia 

que seria visto ali em opened na segunda linha apenas 

um okay bom então tentanto refazer o texto agora 

utilizando a minha o meu entendimento poderia ser 

assim it was late night and joe was sleeping i don‟t 

know if tight is appropriate but it is late night and joe 

was sleeping okay tight when he heard a strange noise 

he no woke up i don‟t remember the verb for no stand 

up it is late night and joe was sleeping it was late night 

and joe was sleeping tight when he heard a strange 

noise he woke up and took his gun that was beneath 

the pillow he went to the living room and opened the 

window nobody was there so nobody was there and 

when he was closing the window and the curtain a 

woman appeared asking for help the man didn‟t think 

twice and pulled her to the house she said nobody 

could hear what she had to say joe took her to the 

bathroom and turned on the shower her name was ana 

she said that she said her husband was a psychopath 

and was trying to kill her he went out of the bathroom 

and said to her nothing was his business okay he went 

out of the bathroom and said to her that he went out of 

the bathroom and said to her nothing of that was his 

business when he opened the door the man appeared 

holding a glass he was drinking blood the woman ran 

away from the house and screamed she ran trying to 

say to herself that she would never know what 

happened okay i think that‟s all i can do for the 

moment thank you. 

 

PARTICIPANTE 5 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 15  Noticing: 0,78 

bom dia meu nome é ... e eu vou ajudar lendo o 

seguinte texto bob was really tired of that day he only 

wanted to rest down on his bed and sleep nessa 

primeira frase eu trocaria tiraria o off depois de tired 

porque ele não pede no caso essse off seria só somente 

bob was really tireed that day e também eu tiraria o rest 

porque nesse caso como ele fala ele quer passar o 

sentido de de deitar-se na cama então seria não rest 

mas sim lay down on his bed and sleep na outra frase 

when he close his eyes he heard a noise really far away 

nessa frase eu acrescentaria o dê em closed close 

porque no caso aqui o texto está sendo narrado no 

passado então não seria when he close e sim when he 

closed his eyes e também eu acho que esse really far 

away não sei pra mim não fica muito legal esse really 

aqui acho que eu preferiria colocar very far away 

próxima he just ignored it although the noise became a 

scream a really loud and desperate scream of help 

nesse caso nessa frase eu apenas tiraria o although 

porque no caso ela não cabe aqui no sentido da frase 

PÓS-TESTE – Erros percebidos:  10  Noticing: 0,52 

vamos começar it is late night and joe was sleeping 

tight when he heard a strange noise nessa frase a única 

coisa que eu achei esquisita foi a vírgula após tight 

acho que ela poderia ser retirada pra ficar mais 

contínuo até porque há a ideia de simultaneidade joe 

was sleeping tight when he heard a strange noise 

segunda frase he woke up and took his gun that it was 

beneath the pillow essa frase tudo bem eu apenas acho 

que deveria haver uma conexão dessa frase com a 

próxima com o usando o then then he went to the 

room and oppened the window essa frase além de 

acrescentar o then eu acho que deveria se colocar 

alguma coisa identificando que room é esse living 

room dining room a próxima frase nobody was there 

so when he was closing the window and the curtain a 

woman appeared asking help nesse caso acho que 

deveria dizer nobody was there but when he was 

closing the window eu tiraria essa parte and the 

curtain porque quebra a ação não sei enfim não fica 

legal he was closing the window tira a vírgula também 
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seria o then then the noise became a scream próxima 

frase he woke up and looked around that was nothing 

in his room but the darkness of the night nesse ponto 

eu apenas tira trocaria o that por there porque nesse 

caso ele fala no sentido de é local né é tipo assim na 

verdade no sentido de que não havia nada there was 

nothing in his room e não that não cabe aqui próxima 

frase so he decided to go back to sleep nevertheless 

before that he heard a woman scream please help me 

somebody please help me that was the same voice that 

he heard on his dreams nessa frase eu faria várias 

alterações primeiro eu tiraria o nevertheless e colocaria 

but but before that e depois disso eu colocaria uma 

vírgula pra exatamente não dar uma dubiedade não dar 

uma confusão no sentido but before that vírgula he 

heard a woman screaming ao invés de colocar scream 

eu colocaria screaming porque no caso enquanto ele 

está narrando essa ação está a mulher está gritando a 

ação está acontecendo please help me somebody help 

me pronto próxima frase he got his pistol and ran in 

direction to window nessa frase eu tiraria a pressão in 

direction to até porque assim ela não soa correta e 

também quando você fala que vai em direção à 

window nesse caso vai em direção à janela a 

construção não está correta seria towards the window 

and ran towards the window em direção à janela 

próxima frase in there he saw that misterious woman 

that implored for his help he felt sorry for her and told 

her to come in tiraria o in no começo da frase seria 

somente there o in não cabe aqui e aqui também ele usa 

implored for his help eu como não tenho nunca tive 

muito contato com essa palavra implored então eu 

trocaria ela por begged que tem exatamente o sentido 

de implorar próxima frase he took her to his bathroom 

and asked what going on with her aqui eu apenas 

acrescentaria o verbo auxiliar né what was going on 

with her próxima she told that hers name was susan she 

was a widow and hers brother-in-law was trying to kill 

her to get the money that his husband left for her nessa 

frase possui vários erros primeiro seria she told him 

acrescentar o him porque ela está no caso contando a 

bob that her name not e não hers name tem um s eu 

tiraria esse s e também ele faz essa construção errônea 

de novo quando fala and hers brother no caso é her 

brother aqui no caso está usando o termo dela né e não 

fazendo não caberia esse s continuando trying to kill 

her to get the money that aqui não é his husband é her 

husband porque é o marido da mulher aqui a 

construção não é husband left for her é husband had 

left for her acrescentaria o had por causa da construção 

verbal aqui que pede o had próxima frase suddenly 

they saw susan‟s brother-in-law outside the bathroom 

calling he nesse caso apenas trocaria o he colocaria her 

porque no caso está chamando ela calling her próxima 

frase bob looked at him he was so scared and sleepy 

that he don‟t thought twice he just shot in him nesse 

caso eu ti não é don‟t é that he didn‟t think não é don‟t 

thought é didn‟t think twice he just shot him não há o 

in então tiraria esse in then he woke up scared and 

confuse até aí tudo bem it was just a dream he 

após curtain nobody was there but when he was 

closing the window a woman appeared asking for help 

acrescentaria o for após asking próxima frase the man 

didn‟t twice sorry a frase tá assim the man didn‟t think 

two times and pulled her to the house nesse caso eu 

tiraria o two times e colocaria twice the man didn‟t 

think twice e ao invés de pulled her to the house acho 

que fica melhor invited her to his house que no caso 

esse pulled her to the house fica muito esquisito não 

fica uma colocação boa a próxima frase she said that 

nobody could hear what she had to say essa frase 

apesar que ela está toda correta eu apenas acho que a 

colocação dela ela não era pra tá aqui a frase seguinte 

que era pra estar aqui que é a seguinte joe took her to 

the bathroom and turned on the shower depois dessa 

frase eu colocaria she said that nobody could hear 

what she had to say até aí tudo bem aí a próxima frase 

her name is ana nesse caso eu apenas colocaria her 

name was ana já que tá sendo tudo construído no 

passado então seria her name was ana inclusive por 

causa disso vou até fazer uma correção lá em cima no 

começo quando eu coloquei it is late night seria it was 

late night não me tinha me atentado para isso estou 

percebendo agora então seria her name was ana a 

próxima frase she said that her husband is a 

psychopath and was trying to kill her nesse caso eu 

colocaria her name was ana and she said that her 

husband was a psychopath and was trying to kill her a 

próxima he goes out of the bathroom and says to her 

that is nothing of his business nesse caso pra não haver 

ambiguidade eu colocaria joe que é o nome do homem 

né que acolheu a mulher joe got out of the bathroom 

and said that this was nothing of his business no caso 

eu tiraria says to her e o is pelo was this was nothing 

this was nothing of his business e ainda assim tá 

esquisita tem alguma coia aqui que tá esquisita a 

próxima frase when he opens the door the man 

appears holding a glass aqui eu acho que seria melhor 

when he opened the door a man appeared holding a 

glass he was drinking blood he was drinking blood a 

próxima the woman run away from the house and 

heard a scream she runs trying to say to herself that 

she will never know what happened essas duas últimas 

frases estão muito confusas eu acho que o correto seria 

assim na verdade tá tão confuso que eu acho que eu 

não sei nem como corrigir porque eu não sei se é the 

woman ou the man the man run away from the house 

and heard a scream é se no caso fosse a mulher ficaria 

the woman ran away from the house and heard a 

scream she runs trying to say to herself that she 

realmente tô com muita dificuldade nessa última frase 

she ran trying to say to herself that she will never 

know what happened será que não seria o homem aqui 

joe joe abriu a porta um homem apareceu when he 

opened the door a man appeared holding a glass he 

was drinking blood acho que nesse caso faria mais 

sentido o homem ter saído correndo the man ran away 

from the house and heard a scream he ran trying to say 

to himself that he will never know what happened 

enfim eu realmente fiquei em dúvida em relação à essa 
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whispered before went back to sleep nessa frase eu 

apenas colocaria he whispered to himself acrescentaria 

aqui o complemento né he whispered to himself before 

he went back to sleep acrescentar o he pra que não haja 

ambiguidade na frase pronto é isso brigada. 

última frase mas porque também não faz o menor 

sentido não faz sentido porque todo o ? é focado no 

joe aí de repente vira pra mulher enfim essa análise a 

... fez é o meu nome. 

 

 

PARTICIPANTE 6 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 8  Noticing: 0,42 

olá meu nome é … it is late night and joe was sleeping 

tight when he heard a strange noise eu acho que nessa 

frase it was late tá errado seria it is late está errado 

perdão seria substituído por it was late e a vírgula seria 

subtraída porque a frase tá no passado he woke up and 

took his gun that was beneath the pillow correto he 

went to the room and oppened the window também 

correto nobody was there so when he was closing the 

window and the curtain a woman appeared asking help 

eu tiraria a vírgula e acrescentaria no termo asking help 

a preposição asking for help the man didn‟t think two 

times and pulled her to the house correto she said that 

nobody could hear what she had to say correto joe took 

her to the bathroom and turned on the shower correto 

her name is ana todo o texto tá no passado então seria 

her name was ana she said that her husband is a 

psychopath and was trying to kill her eu mudaria para 

she said that her husband was a psychopath pelo 

mesmo motivo tá no passado he goes out of the 

bathroom and says to her that is nothing of his business 

eu mudaria para he goes out of the bathroom and said 

to her that was nothing of her business por estar no 

passado when he opens the door the man appears 

holding a glass eu mudaria para when he opened the 

door the man appeared holding a glass e tiraria a 

vírgula antes appeared holding a glass he was drinking 

blood correto the woman run away from the house and 

heard a scream eu mudaria para the woman runs away 

from the house and heard a scream she runs trying to 

say to say to herself that she will never know what 

happened fim. 

 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 2  Noticing: 0,10 

… vinte e sete de novembro texto bob was really tired 

of that day he only wanted to rest down on his bed and 

sleep period nenhuma modificação when he close his 

eyes he heard a noise really far away period uma 

modificação when he closed his eyes he heard a noise 

really far away he just ignored it although the noise 

became a scream a really loud and desperate scream 

of help period nenhuma modificação he woke up and 

looked around that was nothing in his room but the 

darkness of the night period nenhuma modificação so 

he decided to go back to sleep nevertheless before that 

he heard a woman scream people please help me 

somebody please help me that was the same voice that 

he heard on his dreams period uma modificação no 

começo so comma he decided eu retiraria a vírgula he 

got his pistol and ran in direction to window period 

uma modificação he got his pistol and run forward the 

to the window he got his pistol and run forward to the 

window period in there he saw that misterious woman 

that implored for his help he felt sorry for her for her 

and told her to come in period uma modificação in 

there he saw that misterious woman that implored for 

his help he felt sorry about her and told her to come in 

he took her to his bathroom and asked what going on 

with her period nenhuma modificação he told that hers 

name was susan she saw she was a widow and hers 

brother-in-law was trying to kill her to get the money 

that his husband left for her period nenhuma 

modificação suddenly they saw susan‟s brother-in-law 

outside the bathroom calling her period nenhuma 

modificação bob looked at him he was so scared and 

sleppy that he don‟t thought twice he was just in him 

he just shot in him period uma modificação he just 

shot in him não me parece uma produção grammatical 

correta mas eu não sei justificar then he woke it up 

scared and confuse it was just a dream he whispered 

before went back to sleep period uma modificação 

then he woke up he woke up scared and confuse it was 

just a dream he whispered before go back to sleep 

period fim da gravação. 

 

PARTICIPANTE 7 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 0  Noticing: 0 

bom dia meu nome é ... e no texto eu gostaria de 

expressar algumas coisas interessantes que eu observei 

mas não muitas o texto parece bem rico em 

informações então não tinha muita coisa que dizer mas 

vamos pelas frases né na frase bob was really tired of 

that day eu só colocaria um pouco mais de impacto na 

frase como had a hard day and now aí a vírgula he only 

wanted to rest down on his bed and sleep não mudaria 

nada nessa parte não eu deixaria dessa forma when he 

PÓS-TESTE – Erros percebidos:  2  Noticing: 0,10 

meu nome é … começando a ler o texto e vamo lá it is 

late night and joe was sleeping tight nessa parte tight 

só excluiria a parte tight e deixaria a vírgula antes do 

tight cortaria o tight e ficaria a frase it‟s late night and 

joe was sleeping when he heard a strange noise he 

woke up and took his gun that was beneath the pillow 

he went to the room and oppened the window aqui eu 

encontrei um erro grammatical não sei se falta de 

conhecimento mas esse opened eu colocaria só um pê 
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close his eyes he heard a noise really far away eu acho 

que eu só mudaria he heard a noise really far away é 

uma parte que tá boa não precisa mudar não eu acho 

que tá bom assim assim mas eu não sei se eu 

permaneceria com he closed his eye acho que eu 

encurtatia de alguma forma essa parte não sei que eu 

não consigo imaginar uma frase no momento não 

consegui pegar uma frase não eu deixaria dessa forma 

também he just ignored it although the noise became a 

scream a really loud and desperate scream of help eu 

não mudaria nada também não he woke up and looked 

around that was nothing in his room but the darkness of 

the night essa frase pra mim ficou um pouco vago 

assim eu acho que eu tiraria essa frase inteira he woke 

up and looked around don‟t see nothing eu acho que eu 

colocaria acho desse tipo depois da vírgula de he woke 

up and looked around there was nothing wrong and he 

became to sleep eu colocaria uma frase parecida com 

isso so he decided to go back to sleep nevertheless 

before that he heard a woman scream please help me 

não mudaria nada também não nessa parte não não 

consigo pensar em nada mas realmente eu não consigo 

imaginar nada muito barulho também então vamos pra 

o que interessa eu também deixaria da mesma forma 

that was the same voice that he heard on his dreams 

também não mudaria nada deixaria dessa forma he got 

his pistol and ran in direction to window nesse nessa 

parte aqui desde deixe-me ver aqui he woke up and 

looked around até essa parte ran in direction to window 

eu acrescentaria uma frase que dissesse que já que 

estava escuro ele acendeu a luz pra dar mais um pouco 

de sentido fica como se ele tivesse andando no escuro 

sem ver mas de repente consegue ver o que tá dentro 

do quarto também não consegui pensar em uma frase 

pra descrever isso mas acrescentaria alguma coisa 

como he turned on the light to see anything wrong 

depois de he woke up and looked around that was 

nothing in his room but the darkness of the night 

alguma coisa entre isso pra descrever que ele acendeu a 

luz vamos agora à parte depois que ela pede ajuda in 

there he saw that misterious woman that implored for 

his help he felt he felt sorry for her and told her to 

come in eu só tiraria eu tiraria mesmo he left sorry for 

her eu não acho essa informação interessante assim eu 

acho que eu acho desnecessário né de colocar mas fica 

a critério de quem escreveu na minha opinião eu tiraria 

he took her to his bathroom and asked what going on 

with her também não mudaria nada não acho que eu 

deixaria dessa forma she told that her name was susan 

she was a widow and her brother-in-law was trying to 

kill her to get the money that his husband left for her eu 

deixaria essa frase todo esse estrofe tranquilo não 

mexeria com ele também não suddenly they saw 

susan‟s brother-in-law outside the bathroom calling he 

calling he eu acho que eu só colocaria aqui uma frase 

como eles ouviram susan brother do outro lado porque 

they saw é como se eles tivessem vendo através da 

porta então eu mudaria só isso aqui colocaria como 

they heard susan‟s brother-in-law outside the bathroom 

calling he bob looked at him he was so scared and slept 

tem dois pês acho que foi um erro de escrita mas eu 

mudaria só isso opened com um pê no texto tem dois 

pês de pato então vamo cortar um pê aqui é erro 

grammatical ficaria he went to the room and opened 

the window mesma coisa só que com um pê só 

nobody was there so when he was closing the window 

and the curtain a woman appeared asking help aqui 

asking eu colocaria asking for help algo do tipo pra 

escrever no texto for help asking for help eu não sei se 

eu não entendo muito os detalhes mas eu colocaria 

isso aqui pro meu nível de conhecimento eu colocaria 

o for depois de asking the man didn‟t think two times 

and pulled her to the house eu trocaria o pulled e 

colocaria take her to the house invite her to the house 

cortaria o pulled e colocaria invite não sei se é 

adequado mas é o que eu colocaria okay she said that 

nobody could hear what she had to say joe took her to 

the bathroom and turned on the shower her name is 

ana she said that her husband is a psychopath and was 

trying to kill her he goes out of the bathroom and say 

to her that is nothing of his business when he opens 

the door the man appears holding a glass he was 

drinking blood the woman run away from the house 

and heard a scream she run runs trying to say to 

herself that she will never know what happened só 

faria essas modificações até o momento. 
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sleppy that he don‟t thought twice he just shot in him 

eu deixaria da mesma forma que tá then he woke up 

scared and confuse eu colocaria algum termo 

interrogativo aqui como se tivesse dizendo it was just a 

dream uma interrogação aqui pra dar mais vivência à 

frase aí he whispered before went went went back to 

sleep eu acho que eu terminaria só it was a dream eu 

não colocaria he whispered before went back to sleep 

acho que essa frase eu cortaria eu terminaria com a 

frase de impacto it was just a dream e uma interrogação 

é isso meu nome é ... e eu achei muito interessante o 

texto muito incitante deixa a desejar só em pequenos 

pontos mas como eu não sou um especialista só 

mudaria essas coisas que eu falei mas tá muito bom 

parabéns pra quem escreveu e espero ser de de muita 

ajuda nos próximos labs thank you. 

 

PARTICIPANTE 8 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 1  Noticing: 0,05 

bom dia meu nome é … e eu vou ler o texto agora it is 

late night and joe was sleeping tight when he heard a 

strange noise he woke up and took his gun that was 

beneath the pillow he went to the room and oppened 

the window aqui eu trocaria o ponto por then pra dar a 

ideia de continuidade ficaria he woke up and took his 

gun that was beneath the pillow then he went to the 

room and oppened the window nobody was there so 

when he was closing the window and the curtain a 

woman appeared asking help eu colocaria aqui asking 

for help não sei se tá certo the man didn‟t think two 

times and pulled her to the house she said that nobody 

could hear what she had to say joe took her to the 

bathroom and turned on the shower her name is ana 

she said that her husband is a psychopath and was 

trying to kill her he‟s go he goes out of the bathroom 

and says to her that is nothing of his business when he 

opens the door the man appears holding a glass he was 

drinking blood muito estranho beber sangue the 

woman run away from the house and heard a scream 

she runs trying to say to herself that she will never 

know what happened e é isso. 

 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 4  Noticing: 0,21 

meu nome é … e eu vou começar a ler agora bob was 

really tired of that day he only wanted to rest down on 

his bed and sleep when he close his eyes he heard a 

noise really far away aqui eu mudei o close por closed 

no passado né he just ignored it although the noise 

became a scream a really loud and desperate scream of 

help he woke up and looked around that was nothing 

in his room but the darkness of the night eu mudei o 

that por there there was nothing in his room so he 

decided to go back to sleep nevertheless before he 

heard a woman scream please help me somebody 

please help me that was the same voice that he heard 

on his dreams he got his pistol and ran in direction to 

the window aqui tem só to window eu acrescentei to 

the window né in there he saw that misterious woman 

that implored for his help aqui eu troquei that 

misterious woman por a misterious woman he felt 

sorry for her and told her to come in come in he took 

her to his bathroom and asked what was going on with 

her she told that her name was susan she was a widow 

and her brother-in-law was trying to kill her to get the 

money that his husband left for her eu mudei aqui 

tinha escrito hers está errado mudei risquei o s troquei 

por her e suddenly they saw susan‟s brother-in-law 

outside the bathroom calling she bob looked at him he 

was so scared and sleppy that he don‟t thought twice 

he just shot in him then he woke up scared and 

confused it was just a dream he whispered before 

going back to sleep é isso. 

 

PARTICIPANTE 9 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 8  Noticing: 0,42 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep eu acho que não tem nada 

de errado nessa frase ela parece gramaticalmente 

correta when he close his eyes he heard a noise really 

far away nenhum erro também he just ignored it 

although the noise became a scream a really loud and 

desperate scream of help nenhum problema também he 

woke up and looked around that was nothing in his 

room but the darkness of the night não tudo tranquilo 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 8  Noticing: 0,42 

it is late night and joe was sleeping tight when he 

heard a strange noise não vejo nenhum problema nessa 

frase he woke up and took his gun that was beneath the 

pillow mais uma vez sem nenhum problema he went to 

the room and oppened the window tem uma 

contradição ele já não estava no quarto por que ele foi 

para o quarto e opened está soletrado errado tem dois 

pês e eu acho que deveria ser só um nobody was there 

so when he was closing so when he was closing the 
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so he decided to go back to sleep nevertheless before 

that before that he heard a woman scream please help 

me somebody please help me tranquilo that was the 

same voice that he heard on his dreams he got his 

pistol and ran in direction to window aí eu acho que 

aqui tá errado eu acho que deveria ser he got his pistol 

and ran in direction off the window ou towards the 

window in there he saw that misterious woman that 

implored for his help he felt sorry for her and told her 

to come in tá bom he took her to his bathroom and 

asked what what what going on with her aqui tinha que 

ser what was going on with her she told that hers name 

was susan she was a widow and hers brother-in-law 

was trying to kill her to get the money that his husband 

left for her nossa tá cheio de erros aqui o primeiro na 

frase onde tem she told that hers name was susan é she 

told that her name was susan she was a widow and her 

brother-in-law was trying to kill her to get the money 

that her husband left e não precisa colocar o for her 

suddenly they saw susan‟s brother-in-law outside the 

bathroom calling her bob looked at him he was so 

scared and sleepy that he don‟t thought twice aqui tem 

que ser he didn‟t think twice he just shot in him aqui 

deveria ser he just shot him then he woke up scared 

and confuse it was just a dream he whispered before 

went back to sleep before going back to sleep. 

 

window and the curtain a woman appeared asking help 

primeiro eu acho que ao invés desse so eu acho que 

deveria ser um then e tá faltando o a woman appeared 

asking help deveria ser a woman appeared asking for 

help the man didn‟t think two times and pulled her to 

the house tinha que ser the man didn‟t think didn‟t 

thought didn‟t think twice and pulled her to the house 

she said that nobody could hear what she had to say 

acho que tá tudo correto joe took her to the bathroom 

and turned on the shower estranho mas okay her name 

is ana acho que tem que ser her name was ana já que o 

resto da estória tá toda no passado she said that her 

husband is a psychopath and was trying to kill her 

acho que tinha que ser she said that her husband was a 

psychopath he goes out of the bathroom and says to 

her that is nothing of his business então por que ele 

chamou ela pra casa levou ela pro banheiro e 

conversou com ela em primeiro lugar se não era do 

interesse dele when he opens the door the man appears 

holding a glass tudo bem he was drinking blood aí não 

tá tão tudo bem the woman run away from the house 

and heard a scream ou deveria ser the woman ran away 

from the house ou the woman runs away from the 

house mas acho que a primeira opção é a mais correta 

porque mais uma vez a estória tá toda no passado she 

runs trying to say to herself that she will never know 

what happened pode ser esse final pode manter desse 

jeito mas também poderia ser mudado para she ran 

trying to say to herself that she would never know 

what happened. 

 

PARTICIPANTE 10 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 2  Noticing: 0,10 

it is late night and joe was sleeping tight nessa 

primeira parte eu tiraria o tight e o ponto depois do 

tight when he heard a strange noise he woke eu acho 

que o verbo deveria estar no passado acrescentando 

portanto um dê depois do e up and took his gun that 

was beneath the pillow he went to the room and 

oppened the window eu acho que essa parte tá toda 

okay nobody was there depois do there eu colocaria 

uma vírgula so when he was closing the window and 

the curtain a woman appeared asking help and the 

curtain depois de curtain tiraria a vírgula e colocaria 

um ponto a woman appeared asking help the man 

didn‟t think two times and pulled her to the house eu 

tiraria esse her e ficaria só the man didn‟t think two 

times didn‟t think two times and pulled her to the 

house she said that nobody could hear what she had to 

say pra mim tá tudo okay joe took her to the bathroom 

and turned on the shower tiraria o on colocaria to no 

lugar a segunda parte her name is ana she said that her 

husband is a psychopath and was trying to kill her eu 

mudaria colocaria no lugar de her name colocaria my 

name is ana she said she said tiraria o that her 

colocaria and my name is my husband is psychopath 

and tiraria o was e colocaria is tempo do verbo trying 

to kill her colocaria me he goes out of the bathroom 

and says to her that is nothing of his business não 

tenho nenhuma subjeção quanto a isso não when he 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 3  Noticing: 0,15 

na primeira linha está escrito bob was really tired off 

that day eu retiraria o off that colocaria today na quarta 

linha eu tiraria esse ponto não eu deixaria o ponto está 

escrito so he decided to go back to sleep eu tiraria esse 

to go ficaria só go back to sleep em seguida 

nevertheless before eu tiraria deixaria só never before 

that he heard a woman scream depois that colocaria 

uma vírgula na sexta linha and ran in direction to 

window in there he saw that misterious woman that eu 

tiraria esse that depois the woman implored tiraria o 

implored ficaria implored for help his help he felt sorry 

for her and told her to come in he took her to his 

bathroom tiraria bathroom colocaria apartment and 

asked and asked what going on with her she told that 

hers name was susan she was a widow and hers eu 

tiraria o s ficaria só her brother-in-law was trying was 

trying to kill her colocaria uma vírgula depois de her e 

colocaria antes de to for to get the money that his 

husband left for her suddenly they saw tiraria o they 

saw ficaria só depois de suddenly susan‟s brother-in-

law colocaria uma vírgula depois de law outside the 

room the bathroom colocaria apartamento apartment 

apartment calling she calling he colocaria calling she 

bob looked at him he was so scared and sleepy sleppy 

sleppy that he don‟t thought twice he just he just shot 

in him then he woke up scared and confused it was just 

a dream he whispered before tiraria went colocaria 
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opens the door the man appears holding a glass the 

man appears depois de appears tiraria tiraria o a 

vírgula ficaria when he opens the door the man appears 

holding a glass he was drinking blood não tenho 

nenhuma subjeção quanto a isso the woman run away 

from the house run away run way from the house and 

heard a scream and heard a scream não tenho nada 

contra she runs tiraria a vírgula trying to say to herself 

that she will never know what happened não tenho 

nenhuma subjeção quanto a isso não okay terminado. 

after back to sleep. 

 

 

PARTICIPANTE 11 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 5  Noticing: 0,26 

it is late night and joe was sleeping tight when he 

heard a strange noise he woke up and took his gun that 

was beneath the pillow he went to the room and 

oppened the window eu não mudaria nada nessas três 

frases nobody was there so when he was closing the 

window and the curtain a woman appeared asking help 

nessa frase eu mudaria para nobody was there but 

when he was closing the window and the curtain a 

woman appeared asking for help the man didn‟t think 

two times and pulled her to the house eu mudaria 

didn‟t think two times to didn‟t think twice and yeah 

she said that nobody could hear what she had to say eu 

mudaria pra she said that nobody wanted to listen what 

she had to say joe took her to the bathroom and turned 

the shower não mudaria nada her name is ana she said 

that her husband is a psychopath and was trying to kill 

her eu mudaria pra she said that her name is ana and 

that her husband is a psychopath that was trying to kill 

her he goes out to the bathroom and say to her that is 

nothing of his business eu mudaria pra he get out of 

the bathroom and said and said that it was nothing of 

his business when he opens the door the man appears 

holding a glass não mudaria nada nessa he was 

drinking blood não mudaria nada the woman run away 

from the house and heard a scream não eu mudaria the 

woman ran away from the house she runs trying to say 

to herself that she will never know what happened não 

mudaria nada nessa frase. 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 8  Noticing: 0,42 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep when he close his eyes he 

heard a noise really far away eu mudaria essa frase pra 

when he closed his eyes he heard a noise really far 

away he just ignored it although the noise became a 

scream a really loud and desperate scream of help eu 

mudaria por a really loud and desperate scream for 

help he woke up and looked around that was nothing 

in his room but the darkness of the night eu mudaria 

pra there was nothing in his room but the darkness of 

the night so he decided to go back to sleep 

nevertheless before that he heard a woman scream 

please help me somebody please help me então eu 

mudaria para so he decided to go back to sleep and 

after that he he heard a woman scream please help me 

somebody please help me that was the same voice that 

he heard on his dreams he got his pistol and ran in 

direction to the window in there he saw that misterious 

woman that implored for his help he felt sorry for her 

and told her to come in eu mudaria pra he felt sorry 

and told her to come in he felt sorry for her yeah não 

mudaria nada então he took her to his bathroom and 

asked what what going on with her mudaria pra he 

took her to his bathroom and asked what is going on 

with her what is going on she told that her name was 

susan she was a widow and hers brother-in-law was 

trying to kill her to get the money that his husband left 

for her então eu mudaria pra she told that her name 

was susan she was a widow and her brother-in-law was 

trying to kill her to get the money her husband left for 

her suddenly they saw susan‟s brother-in-law outside 

the bathroom calling he what suddenly they saw 

susan‟s brother-in-law outside the bathroom calling 

him bob looked at him he was so scared and sleepy 

that he don‟t thought twice he just shot in him eu 

mudaria pra he just shot him then he woke up scared 

and confuse okay não mudaria nada it was just a dream 

he whispered before went back to sleep então é isso eu 

acho que tem tem uma parte aqui que tem muito her 

mas eu não mudaria nada é isso. 

 

PARTICIPANTE 12 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 6  Noticing: 0,31 

meu nome é … bob was really tired of that day okay 

eu não mudaria nada nesta frase he only wanted to rest 

down on his bed and sleep okay when he close his eyes 

okay he heard a noise really far away okay também he 

PÓS-TESTE – Erros percebidos:  2  Noticing: 0,10 

okay now i‟m gonna read the text that diêgo gave us to 

find some mistakes or not my name is … let‟s start it is 

late night and joe was sleeping tight when he heard a 

strange noise he woke up and took his gun that was 
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just ignored it okay although the noise became a 

scream okay a really loud and desperate scream of help 

nesta sentença por preferência pessoal eu mudaria a 

preposição of eu acho que ela não se encaixa entre 

assim ela não segue o sentido eu mudaria por for então 

no caso a frase ficaria a really loud and desperate 

scream for help he woke up and looked around okay 

that was nothing in his room but the darkness of the 

night nesta frase eu mudaria o pronome relativo que 

introduz a sentença eu colocaria there que no caso a 

frase ficaria there was nothing in his room but the 

darkness of the night so he decided to go back to sleep 

okay nevertheless before that he heard a woman 

scream please help me okay somebody please help me 

okay that was the same voice that he heard on his 

dreams certo he got his pistol and ran in direction to 

window okay in there he saw that misterious woman 

that implored for his help certo he felt sorry for her and 

told her to come in he took her to his bathroom and 

asked what going on with her nesta sentença eu 

colocaria o verbo to be no caso was que se adequa ao 

pronome he no caso ficaria he took her to his bathroom 

and asked what was going on with her she told that 

hers name was susan nesta frase eu mudaria hers por 

her she was a widow and her brother hers brother-in-

law was trying to kill her to get the money that his 

husband left to her nesta sentença eu mudaria o 

pronome hers por her e o pronome possessivo his por 

her porque na verdade ele está referindo se referindo a 

susan então não pode usar his que é masculino 

suddenly they saw susan‟s brother-in-law outside the 

bathroom calling he nesta sentença eu mudaria o 

pronome he se era susan que estava se era o cunhado 

de susan que estava do lado de fora a gente não pode 

retomar susan por he que é um pronome usado para 

para personagens masculinos bob looked at him he 

was so scared and sleppy that he don‟t thought twice 

okay he just shot in him then he woke up scared and 

confuse okay it was just a dream okay he whispered 

before went back to sleep. 

beneath the pillow he went to the room and oppened 

the window nobody was there so when he was closing 

the window and the curtain a woman appeared asking 

help aqui nessa frase eu mudaria o artigo a por an 

porque a palavra seguinte começa com um w com som 

de vogal então eu colocaria an an woman appeared 

asking help e colocaria uma preposição asking for help 

então no caso eu mudaria para an woman appeared 

asking for help the man didn‟t think two times and 

pulled her to the house eu mudaria two times twice 

ficaria mais ? she said that nobody could hear what she 

had to say joe took her to the bathroom and turned on 

the shower her name is ana she said that her husband is 

a psychopath and was trying to kill her aqui eu 

mudaria colocaria apenas o pronome he she said that 

her is a psychopath and he was trying to kill her he 

goes out of the bathroom and says to her that is 

nothing of his business when he opens the door the 

man appears holding a glass he was drinking blood the 

woman run away from the house and heard a scream 

she runs trying to say to herself that she will never 

know what happened. 

 

PARTICIPANTE 13 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 12  Noticing: 0,63 

bom dia meu nome é ... vou fazer a gravação do texto 

first sentence it is late night and joe was sleeping tight 

when he heard a strange noise bem was sleeping não 

concorda muito com it is né então nessa primeira frase 

eu mudei o o primeiro verbo eu deixei o texto todo no 

passado eu coloquei it was late night and joe was 

sleeping outra coisa é que eu substitui a palavra tight 

por hard sleeping hard não porque tá errado na minha 

opinião mas porque hard dá um sentido melhor ao fato 

de estar dormindo pesado próxima frase he woke up 

and took his gun that was beneath the pillow so eu 

preferi substituir esse beneath por under under the 

pillow porque porque pelo menos pra mim eu entendi 

que está abaixo então eu não sei nesse caso mas eu 

achei a palavra under mais interessante próxima frase 

he went to the room and oppened the window aqui 

okay eu não mudei nada próxima frase nobody was 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 11  Noticing: 0,57 

so i‟ll read this text now it‟s recording okay bob was 

really tired of that day eu tirei o off por achar 

desnecessário he only wanted to rest down on his bed 

and sleep when he close his eyes he heard a noise 

really far away he just ignored it although the noise 

became a scream a really loud and desperate scream of 

help eu substituí esse although i think the pronounce is 

aldought por but porque eu pelo menos eu achei que 

faz mais sentido você ele ignorou mas porém o barulho 

se tornou um grito he woke up and looked around that 

was nothing in his room but the darkness of the night 

so nesse texto aqui tem that was nothing in his room 

mas eu acho que there was havia faz mais sentido do 

que that aí nesse caso então eu mudei that por there so 

he decided to go back to sleep nevertheless before that 

he heard a woman screaming please help me 

somebody please help me so eu troquei o scream por 
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there so when he was closing the window and the 

curtain a woman appeared asking help bem eu achei 

essa frase muito corrida eu coloquei uma vírgula 

depois de there nobody was there vírgula e eu substituí 

esse so por but ninguém estava lá mas quando ele 

estava fechando a cortina uma mulher apareceu 

pedindo asking aí eu coloquei um for depois do ask 

asking for help próxima the man didn‟t think two 

times and pulled her to the house eu substitui esse to 

por into into the house não sei se se é correto mas pelo 

menos eu eu falaria assim into the house próximo she 

said that nobody could hear what she had to say não 

mudei nada tudo bem próxima frase também não 

mudei nada joe took her to the bathroom and turned on 

the shower não mudei nada her name was ana is ana eu 

mudei esse is por was pra ficar no passado de acordo 

com o resto do texto na próxima frase she said that her 

husband is a psychopath and was trying to kill her eu 

não acho esse that seja necessário eu tirei o that ficou 

she said her husband is a psychopath no caso ainda eu 

substitui o is por was só pra continuar no sentido de 

passado que eu dei ao texto então she said that her 

husband was a psychopath and was trying to kill her he 

goes out of the bathroom and says to her that is 

nothing of his business bem eu mudei algumas coisas 

eu vou começar do princípio he goes out além de ser 

no presente eu não acho que não é muito certo no 

sentido de sair de algum local eu coloquei he left 

passado de leave pra pra porque pra mim faz mais 

sentido he left the bathroom and said tirei esse says 

said tirei esse to por não saber se é necessário say to 

for me just said tá bom então he left the bathroom and 

said her that aí aqui no texto tá is nothing of his 

business eu nunca ouvi isso eu coloquei was out was 

out of his business eu nunca tinha ouvido essa 

expressão e eu achei que out of his business faz mais 

sentido do que nothing of his business so a frase ficou 

he left the bathroom and said her that was out of his 

business okay próxima frase when he opens the door 

the man appears holding a glass eu coloquei no 

passado when he opened the door the man appeared 

holding a glass he was drinking blood estranho mas ele 

beber sangue mas okay não mudei nada the woman run 

away from the house and heard a scream okay também 

eu não sei se esse run tá no passado mas eu creio que 

esse run fica no passado não sei a pronúncia dele no 

passado mas não mudei nada the woman run away 

from the house and heard a scream terminando she 

runs trying to say to herself that she would never know 

what happened mesma coisa ela correu pra mim no 

passado trying to say to herself that she would never 

know what happened ela jamais saberia o que 

aconteceu achei mais sentido do que will pois bem 

esse foi o texto e as minhas alterações e eu espero que 

seja satisfatório brigado. 

screaming no caso eu acrescentei o ing por pela ação 

da frase let me look for us okay that was the same 

voice that he heard on his dreams eu substituí o that 

nesse caso por it it was the same voice that he heard on 

his dreams he got his pistol and ran in direction to 

window eu não sei exatamente se esse to é o mais 

adequado a essa frase não fiz nada por não saber there 

he saw a misterious woman that implored for his help 

eu tirei o in there coloquei apenas there e he saw a 

mysterious not that misterious woman that implored 

for his help he felt sorry for her and told her to come in 

okay he took her to his bathroom he took her to his 

bathroom and asked what going on with her aqui eu 

coloquei um was what was going on what was going 

on with her she told that her aqui tem hers eu coloquei 

só her name was susan she was a window i didn‟t 

understand it okay and her brother-in-law was trying to 

kill her to get the money that his that her husband left 

for her então aqui eu substituí o his husband por her 

husband and e eu não entendi o que ele tá querendo 

dizer com she was a window mas anyway suddenly 

they saw susan‟s brother-in-law outside the bathroom 

calling for calling he no texto mas eu substituí esse he 

por for him calling for him bob looked at him he was 

so scared and sleepy esse sleepy escreve assim porque 

não sei porque não é sleepy então tudo bem that he 

don‟t thought twice he just shot in him okay he was so 

scared and sleepy that he didn‟t think twice he didn‟t 

think twice he didn‟t think twice he just shot him esse 

in é desnecessário he just shot him then he woke up 

scared and confused o texto fala confuse mas é melhor 

confused it was just a dream he whispered before went 

back to sleep então eu coloquei aqui depois de before 

went eu coloquei um he he whispered before he went 

back to sleep it‟s that thank you very much. 

 

PARTICIPANTE 14 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 8  Noticing: 0,42 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep eu não mudaria nada nessa 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 0  Noticing: 0 

it is late night and joe was sleeping tight when he 

heard a strange noise he woke up and took his gun that 
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frase when he closed his eyes he heard a noise really 

far away essa frase eu trocaria closed por closed he 

just ignored it although the noise became a scream a 

really loud and desperate scream of help nessa frase eu 

trocaria of help por for help he woke up and looked 

around that was nothing in his room but the darkness 

of the night nessa frase eu acrescentaria realizing that 

was nothing in his room so he decided to go back and 

sleep nevertheless before that he heard a woman 

scream please help me somebody please help me that 

was the same voice that he heard on his dreams eu não 

mudaria nada nessa frase he got his pistol and ran in 

direction to window nessa frase eu acrescentaria to the 

window in there he saw that misterious woman that 

implored for his help he felt sorry for her and told her 

to come in nessa frase eu acrescentaria woman who 

implored for his help e também acrescentaria and then 

he felt sorry for her he took her to his bathroom and 

asked what going on with her nessa frase eu 

acrescentaria what was going on with her she told that 

hers name was susan she was a widow and hers 

brother-in-law was trying to kill her to get the money 

that his husband left for her nessas frase eu trocaria o 

hers por her e também trocaria his husband por her 

husband suddenly they saw susan‟s brother-in-law 

outside the bathroom calling he nessa frase eu trocaria 

calling he por calling she bob looked at him he was so 

scared and sleppy sleepy sleppy i guess that he don‟t 

thought twice he just shot in him eu não trocaria nada 

nessa frase then he woke up scared and confuse it was 

just a dream he whispered before went back to sleep eu 

não mudaria nada nessa frase. 

was beneath the pillow he went to the room and 

oppened the window nobody was there so when he 

was closing the window and the curtain a woman 

appeared asking help the man didn‟t think two times 

and pulled her to the house she said that nobody could 

hear what she had to say joe took her to the bathroom 

and turned on the shower her name is ana she said that 

her husband is a psychopath and was trying to kill her 

he goes out of the bathroom and says to her that is 

nothing of his business when he opens the door the 

man appears holding a glass he was drinking blood the 

woman run away from the house and heard a scream 

she runs trying to say to herself that she will never 

know what happened. 

 

PARTICIPANTE 15 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 13  Noticing: 0,68 

bom dia … vamos lá it is late night and joe was 

sleeping tight when he heard a strange noise bom ele tá 

usando o verbo no passado mas ele começa com it is 

então eu poderia mudar para it was late night e tiraria 

essa vírgula depois do tight antes do and he woke up 

and took his gun that was beneath the pillow acho que 

tá okay he went to the room and oppened the window 

opened está com grafia errada possui dois pês quando 

deveria ter um nobody was there so when he was 

closing the window and the curtain a woman appeared 

asking help o asking nesse caso ele vai pedir 

preposição no caso eu colocaria a woman appeared 

asking for help the man didn‟t think two times and 

pulled her to the house bom eu substituiria two times 

por twice não sei se tá errado mas soaria mais bonito 

she said that nobody could hear what she had to say 

acho que tá certo joe took her to the bathroom and 

turned on the shower acho que tá certo também her 

name is ana okay soa estranho uma vez que todo o 

texto tá sendo contado no passado com os verbos 

conjugados no passado e aqui está falando her name is 

quando eu colocaria her name was ana she said that 

her husband is a psychopath and was trying to kill her 

de novo eu colocaria she said that her husband was a 

psychopath porque todos os verbos estão sendo 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 8  Noticing: 0,42 

vamos lá bob was really tired of that day he only 

wanted to rest down on his bed and sleep a frase 

parece tá okay when he close his eyes he heard a noise 

really far away close está no presente mas o resto da 

frase tá no passado então há uma discordância aqui 

close deveria ser closed he just ignored it although the 

noise became a scream a really loud and desperate 

scream of help parece estar okay he woke up and 

looked around that was nothing in his room but the 

darkness of the night parece que tá boa também so he 

decided to go back to sleep nevertheless before that he 

heard a woman scream please help me somebody 

please help me that was the same voice that he heard 

on his dreams okay não sei talvez eu mudaria he heard 

a woman screaming acho que parece tá certo he got his 

pistol and ran in direction to window he got his pistol 

and ran in direction to the window especificaria in 

there estranho in there he saw that misterious woman 

that implored for his help he felt sorry for her and told 

her to come in okay he took her to his bathroom and 

asked what going on with her nesse caso asked what 

was going on with her she told that hers name was 

susan she was a widow and her brother hers brother-in-

law was trying to kill her to get the money that his 

husband left for her nesse caso os dois hers podem ser 
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conjugados no passado fica sem sentido he goes out of 

the bathroom and says to her that is nothing of his 

business eu mudaria pra he went não he goes he went e 

ao invés de says eu colocaria said so he went out of the 

bathroom and said to her that it is none of his of his 

business substituiria nothing por none também when 

he opens the door the man appears holding a glass 

novamente aqui a frase está sendo conjugada no 

presente quando não deveria para fazer concordância 

com o resto do texto então eu substituiria por when he 

opened the door the man appeared holding a glass he 

was drinking blood okay the woman run away from 

the house and heard a scream novamente temos que 

colocar o verbo no passado the woman ran away não 

run away from the house and heard a scream okay she 

runs trying to say to herself that she will never know 

what happened novamente temos esse problema aqui o 

run quando deveria she ran não she run so she ran 

trying to say to herself that she will never know what 

happened acho que é isso. 

substituídos apenas por um her sem esse s suddenly 

they saw susan‟s brother-in-law outside the bathroom 

calling he provavelmente seria calling her ou him não 

sei mas he não é não está legal bob looked at him he 

was so scared and sleepy that he don‟t thought twice 

he just shot in him okay bob looked at him supondo 

que him é o bob he was so scared and sleepy that he 

didn‟t think twice porque o don‟t verbo no presente 

thought está no passado seria ao contrário auxiliar no 

passado e o verbo no presente acho esse in 

desnecessário eu diria he just shot him then he woke 

up scared and confuse talvez confused não sei it was 

just a dream he whispered before went back to sleep 

esse went he whispered before go back to sleep que 

seria em português algo como ele suspirou não 

suspirou não é ele falou baixinho antes de voltar a 

dormir acho que o ? não tem necessidade nessa frase 

então é isso. 

 

PARTICIPANTE 16 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 13  Noticing: 0,68 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep nessa sentença eu não 

identifiquei nenhum erro when he close his eyes he 

heard a noise really far away o verbo close eu 

colocaria no passado já que o texto todo se refere ao 

passado he just ignored it although the noise became a 

scream a really loud and desperate scream of help 

nessa sentença também não identifiquei erro algum he 

woke up and looked around that was nothing in his 

room but the darkness of the night ao invés de that eu 

colocaria there então ficaria there was nothing so he 

decided to go back to sleep nevertheless before that he 

heard a woman scream please help me somebody 

please help me that was the same voice that he heard 

on his dreams ao invés do that colocaria it ficaria it 

was the same voice he got his pistol and ran in 

direction to the window eu tiraria o in direction ficaria 

run to window in there he saw that misterious woman 

that implored for his help he felt sorry for her and told 

her to come in no início da sentença tiraria o in ficando 

só o there então é tiraria o segundo that ficando 

woman who implored e o resto eu não identifiquei erro 

algum he took her to his bathroom and asked what 

what going on with her após o what falta um was 

ficando what was going on with her she told that hers 

name was susan she was a widow and hers brother-in-

law was trying to kill her to get the money that his 

husband left for her no começo da oração falta o him 

she told him that não hers her sem o s her name was 

susan e o mesmo erro se repete no segundo hers não é 

hers her e no final ao invés de his husband her husband 

suddenly they saw susan‟s brother-in-law outside the 

bathroom calling he ao invés do he colocaria her bob 

looked at him he was so scared and sleepy that he 

don‟t thought twice he just shot in him o erro uma 

mudança que eu poderia fazer seria don‟t thought ao 

invés de don‟t thought colocaria didn‟t think e o outro 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 3  Noticing: 0,15 

it is late night and joe was sleeping tight when he 

heard a strange noise ao invés de when poderia colocar 

then then he heard a strange noise he woke up and took 

his gun that was beneath the pillow essa frase está 

adequada pra mim he went to the bath to the room and 

oppened the window ao invés de went to eu colocaria 

he went into the room e opened não é com dois pês 

nobody was there so when he was closing the window 

and the curtain a woman appeared asking help eu 

trocaria esse nobody was there por there was anybody 

there and a woman appeared asking for help the man 

didn‟t think two times and pulled her to the house ao 

invés de two times usaria-se twice she said that nobody 

could hear what she had to say essa frase está okay pra 

mim joe took her to the bathroom and turned on the 

shower okay her name is ana she said that her husband 

is a psychopath and was trying to kill her essa frase 

também está okay he goes out of the bathroom and 

says to her that is nothing of his business essa frase 

também está adequada when he opens the door the 

man appears holding a glass eu acho que novamente ao 

invés do when poderia se usar o then he opens he was 

drinking blood okay the woman run away from the 

house and heard a scream também não há 

inadequações she runs trying to say to herself that she 

will never know what happened também está correta 

apenas uma observação é que o texto começa usando o 

passado depois vai pro presente depois usa o gerúndio 

e volta pro passado e volta pro presente então isso 

poderia ser modificado também essa inadequação. 
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seria shot in him ao invés do shot in him tiraria o in e 

deixaria só o shot him prosseguindo then he woke up 

scared and confuse ao invés do confuse colocaria no 

passado como todo o texto confused it was just a 

dream he whispered before went back to sleep nessa 

sentença não identifiquei erro algum. 

 

PARTICIPANTE 17 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 8  Noticing: 0,42 

... bob was really tired of that day eu acho que esse off 

não deveria estar aqui acho que bob was really tired 

that day é melhor mas não tenho certeza na frase that 

was nothing in his room but the darkness of the night 

eu acho que but não é a palavra acho que only the 

darkness of the night dá mais sentido that was nothing 

in his room only the darkness of the night he got his 

pistol and ran in direction to window eu não tenho 

certeza mas eu acho que deveria ser at direction 

because in pra mim dá a impressão de dentro de 

alguma coisa então em in direction não não me soa 

bem eu acho que at direction seria melhor faria mais 

sentido e to the window porque acho que é uma janela 

específica não qualquer janela não sei é uma opinião in 

there he saw that misterious woman that implored for 

his help in there eu creio que não deva ser usado eu 

colocaria there was a mistery woman that implored for 

his help ou e mysterious tá errado aqui tá escrito com i 

e mysterious é escrito com y primeiro i na primeira 

sílaba m-y-s mysterious woman that implored for his 

help e implored soa estranho acho que que begged é 

soa melhor there was a mistery woman that begged for 

his help não está errado mas eu acho que ficaria 

melhor aqui he took her to his bathroom and asked 

what going on with her eu acho que asked to her what 

was happened ficaria melhor porque what going on me 

dá a ideia de presente a estória aconteceu no passado 

eu não tenho certeza mas é o que eu acho she told that 

hers name was susan eu acho que tá errado hers name 

was susan eu acho que deveria ser her name was susan 

ou então she told that não é she told that her name was 

susan she was a widow and her brother-in-law was 

trying to kill her to get the money no final da frase 

they saw susan‟s brother-in-law outside the bathroom 

calling her he tá errado é her falta um r h-e-r na 

próxima frase sleepy tá escrito com dois pês mas é 

dois s dois é s-l-e-e-p-y na última frase then he woke 

up scared and confuse it was just a dream he 

whispered before went back to sleep eu colocaria he 

whispered to himself and went back to sleep e as aspas 

estão coloc na no que ele sussurou pra si mesmo it was 

just a dream as aspas estão colocadas do lado errado 

não sei se isso é um problema da estória mas é um erro 

fim. 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 0  Noticing: 0 

... okay na primeira frase que ele fala que it‟s late night 

e depois ele pula ele tá no presente depois pula pro 

passado joe was sleeping eu não colocaria acho que 

teria que ser toda no passado ou toda no presente esse 

pulo assim eu acho que prejudica e depois quando ele 

fala que ele fala ele primeiro fala que o cara tava 

dormindo depois ele fala que o cara acordou pegou a 

arma foi pro quarto e abriu a janela eu acho que se ele 

tava dormindo já pode subentender que ele tava no 

quarto então não precisa colocar isso que ele tava no 

quarto foi pro quarto e abriu a janela depois a estória 

começa sendo contada no passado depois que o 

psicopata aparece ele pula pro presente eu acho que 

não prejudica o entendimento se ele começou a contar 

no passado ele deveria contar toda no passado ou toda 

no presente e é isso. 

 

GRUPO CONTROLE 

 

PARTICIPANTE 1 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 1  Noticing: 0,05 

it is late night and joe was sleeping tight when he heard 

a strange noise após a palavra sleeping o tight creio que 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 0  Noticing: 0 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep não não identifiquei 
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seja might continuando he woke up and took his gun 

that was beneath the pillow creio que onde tem woke 

deve ser worked e onde tem beneath creio que seja um 

erro mas não sei dizer exatamente o que seria 

provavelmente ? continuando he went to the room and 

oppened the window é opened tá errado só tem uma 

letra pê no caso aqui tá escrito com duas nobody was 

there so when he was closing the window and the 

curtain, a woman appeared asking help nobody tá junto 

deve ser separado appeared creio que seja com um pê 

tá escrito com dois continuando the man didn‟t think 

two times and pulled her to the house she said that 

nobody could hear what she had to say nobody 

novamente junto joe took her to the bathroom and 

turned on the shower onde tem took creio que seja look 

her name is ana she said that her husband is a 

psychopath and was trying to kill her a palavra kill her 

tá escrito kill her he goes out of the bathroom and says 

to her that is nothing of his business when he opens the 

door the man appears holding a glass creio que appears 

seja só com um pê he was drinking blood the woman 

run away from the house and heard a scream she runs 

trying to say to herself that she will never know what 

happened okay. 

nenhum erro aqui nessa primeira frase when he close 

his eyes he heard a noise really far away não tô 

conseguindo identificar nenhum erro aqui nessa 

segunda frase he just ignored it although the noise 

became a scream a really loud and desperate scream 

of help não sem identificação de erros he woke up and 

looked around that was nothing in his room but the 

darkness of the night também não idenfiquei nenhum 

erro aqui so he decided to go back to sleep 

nevertheless before that he heard a woman scream 

please help me somebody please help me that was the 

same voice that he heard on his dreams não consegui 

também he got his pistol and ran in direction to 

window não identifiquei in there he saw that 

misterious woman that implored for his help he felt 

sorry for her and told her to come in he took her to his 

bathroom and asked what going on with her não 

idenfiquei aqui onde está o erro she told that hers 

name was susan she was a widow and hers brother-in-

law was trying to kill her to get the money that his 

husband left for her também não idenfiquei um erro 

aqui suddenly they saw susan‟s brother-in-law outside 

the bathroom calling he bob looked at him he was so 

scared and sleppy that he don‟t thought twice he just 

shot in him não consegui identificar then he woke up 

scared and confuse it was just a dream he whispered 

before went back to sleep. 

 

PARTICIPANTE 2 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 0  Noticing: 0 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep when he close his eyes he 

heard a noise really far away he just ignored it although 

the noise became a scream a really loud and desperate 

scream of help he woke up and looked around that was 

nothing in his room but the darkness of the night so he 

decided to go back to sleep nevertheless before that he 

heard a woman scream please help me somebody 

please help me that was the same voice that he heard on 

his dreams he got his pistol and ran in direction to 

window in there he saw that misterious woman that 

implored for his help he felt sorry for her and told her 

to come in he took her to his bathroom and asked what 

going on with her she told that hers name was susan 

she was a widow and hers brother-in-law was trying to 

kill her to get the money that his husband left for her 

suddenly they saw susan‟s brother-in-law outside the 

bathroom calling he bob looked at him he was so 

scared and sleppy that he don‟t thought twice he just 

shot in him then, he woke up scared and confuse it was 

just a dream he whispered before went back to sleep 

não encontrei nenhum erro nenhuma vez. 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 0  Noticing: 0 

it is late night and joe was sleeping tight when he 

heard a strange noise he woke up and took his gun that 

was beneath the pillow he went to the room and 

oppened the window nobody was there so when he 

was closing the window and the curtain a woman 

appeared asking help the man didn‟t think two times 

and pulled her to the house she said that nobody could 

hear what she had to say joe took her to the bathroom 

and turned on the shower her name is ana she said that 

her husband is a psychopath and was trying to kill her 

he goes out of the bathroom and says to her that is 

nothing of his business when he opens the door the 

man appears holding a glass he was drinking blood the 

woman run away from the house and heard a scream 

she runs trying to say to herself that she will never 

know what happened. 

 

PARTICIPANTE 3 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 1  Noticing: 0,05 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep eu não consegui identificar 

nenhum erro nesse primeiro ponto when he close his 

eyes he heard a noise really far away não vejo nenhum 

erro nessa frase he just ignored it although the noise 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 0  Noticing: 0 

it is late night and joe was sleeping tight when he 

heard a strange noise não vejo nada de errado he woke 

up and took his gun that was beneath the pillow acho 

que aqui nessa frase frase poderia ser he get up talvez 

ao invés de he woke up he went to the room and 
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became a scream a really loud and desperate scream of 

help não identifico nenhum erro nessa frase he woke up 

and looked around that was nothing in his room but the 

darkness of the night tudo certo também nessa frase so 

he decided to go back to sleep nevertheless before that 

he heard a woman scream please help me somebody 

please help me that was the same voice that he heard on 

his dreams tudo certo pra mim he got his pistol and ran 

in direction to window tudo certo também pra mim in 

there he saw that misterious woman that implored for 

his help he felt sorry for her and told her to come in não 

consigo identificar nenhum erro nessa frase he took her 

to his bathroom and asked what going on with her tudo 

certo pra mim she told that hers name was susan she 

was a widow and hers brother-in-law was trying to kill 

her to get the money that his husband left for her me 

chamou atenção a palavra widow talvez possa ser a 

palavra window que seja janela suddenly they saw 

susan‟s brother-in-law outside the bathroom calling he 

tudo okay pra mim nessa frase bob looked at him he 

was so scared and sleepy that he don‟t thought twice he 

just shot in him acho que sleppy me chamou atenção 

acho que não tem esse p-y na palavra sleppy não sei 

then, he woke up scared and confuse pra mim tá tudo 

certo nessa frase it was just a dream he whispered 

before went back to sleep tudo certo. 

oppened the window não vejo nada de errado nobody 

was there so when he was closing the window and the 

curtain a woman appeared asking help não vejo nada 

de errado the man didn‟t think two times and pulled 

her to the house não vejo nada de errado nessa frase 

she said that nobody could hear what she had to say 

não vejo nada de errado joe took her to the bathroom 

and turned on the shower não vejo nada de errado her 

name is ana acho que his name is ana she said that her 

husband is a psychopath and was trying to kill her não 

vejo nada de errado he goes out of the bathroom and 

says to her that is nothing of his business não vejo 

nada de errado when he opens the door the man 

appears holding a glass não vejo nada de errado he 

was drinking blood não vejo nada de errado the 

woman run away from the house and heard a scream 

acho que a palavra away deveria ser always she runs 

trying to say to herself that she will never know what 

happened não vejo nada de errado nessa frase. 

 

PARTICIPANTE 4 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 0  Noticing: 0 

it is late night and joe was sleeping tight when he heard 

a strange noise acho que essa frase tá correta he woke 

up and took his gun that was beneath the pillow 

também acho que tá okay aqui he went to the room and 

oppened the window eu acho que esse ponto não era 

pra tá aqui acho que era pra ter uma vírgula nobody 

was there so when he was closing the window and the 

curtain a woman appeared asking help acho que acho 

que tá okay aqui the man didn‟t think two times and 

pulled her to the house pulled eu acho que essa palavra 

pulled acho que tá errada pulled she said that nobody 

could hear what she had to say acho que tá okay aqui 

joe took her to the bathroom and turned on the shower 

acho que essas duas palavras aqui bathroom e shower 

acho que tá errada her name is ana esse ponto não era 

pra tá aqui era pra ter uma vírgula she said that her 

husband is a psychopath and was trying to kill her acho 

que essa palavra psychopath acho que não era pra ter 

esse path esse t-h he goes out of the bathroom and says 

to her that is nothing of his business esse nome 

business  tá errado acho que não é dois s when he 

opens the door the man appears holding a glass acho 

que essa palavra appers he was drinking blood acho 

que aqui tá okay the woman run away from the house 

and heard a scream acho que tá okay aqui she runs 

trying to say to herself that she will never know what 

happened acho que essa palavra happened e essa 

palavra nao acho só que happened tá errada pronto. 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 0  Noticing: 0 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep acho que não tem nenhum 

erro nessa primeira frase when he close his eyes he 

heard a noise really far away eu acho que nessa frase a 

palavra away tá errada o nome always deveria 

acrescentar um s always a palavra away tá errada he 

just ignored it although the noise became a scream a 

really loud and desperate scream of help nessa frase 

eu acho que a palavra eu acho que a palavra become 

no lugar do k deveria ser um c-o become he woke up 

and looked around that was nothing in his room but 

the darkness of the night não nessa frase não tem nada 

errado so he decided to go back to sleep nevertheless 

before that he heard a woman scream please help me 

somebody please help me não também não vejo 

nenhum nada de errado nessa frase that was the same 

voice that he heard on his dreams eu acho que no 

lugar do on nessa frase deveria ser in in his dreams he 

got his pistol and ran in direction to window acho que 

a palavra window deveria ter um s no final windows 

in there he saw that misterious woman that implored 

for his help he felt sorry for her and told her to come 

in eu acho que o finalzinho o in deveria vir na frente 

do come he took her to his bathroom and asked what 

going on with her eu acho que o her do final deveria 

ser o his não her she told that hers name was susan she 

was a widow and hers brother-in-law was trying to kill 

her to get the money that his husband left for her nessa 

frase eu acho que o erro tá antes do nome susan 

deveria ser is e não was e em seguida novamente ao 

inves de she was deveria ser she is suddenly they saw 
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susan‟s brother-in-law outside the bathroom calling he 

acho que nessa frase não tem nada errado bob looked 

at him he was so scared and sleppy that he don‟t 

thought twice he just shot in him não acho que nessa 

frase também não then he woke up scared and confuse 

não aqui também eu acho que não tá errado it was just 

a dream he whispered before went back to sleep não 

aqui também eu acho que num tá errado. 

 

PARTICIPANTE 5 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 2  Noticing: 0,10 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep tired é pra tá só tired tired 

when he close his eyes he heard a noise really far away 

he just ignored it although the noise became a scream a 

really loud and desperate scream of help he woke up 

and looked around that was nothing in his room but the 

darkness of the night so he decided to go back to sleep 

nevertheless before that he heard a woman scream 

please help me somebody please help me that was the 

same voice that he heard on his dreams he got his pistol 

and ran in direction to window in there he saw that 

misterious woman that implored for his help he felt 

sorry for her and told her to come in he took her to his 

bathroom and asked what going on with her she told 

that hers name was susan she was a widow and hers 

brother-in-law was trying to kill her to get the money 

that his husband left for her hers tá errado é her 

suddenly they saw susan‟s brother-in-law outside the 

bathroom calling he bob looked at him he was so 

scared and sleepy that he don‟t thought twice he just 

shot in him sleepy sleeping then, he woke up scared 

and confuse it was just a dream he whispered before 

went back to sleep. 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 1  Noticing: 0,05 

it is late night and joe was sleeping tight when he 

heard a strange noise he woke up and took his gun that 

was beneath the pillow he went to the room and 

oppened the window opened sem os dois pês só um 

nobody was there so when he was closing the window 

and the curtain a woman appeared asking help 

appeared somente com um pê também the man didn‟t 

think two times and pulled her to the house she said 

that nobody could hear what she had to say joe took 

her to the bathroom and turned on the shower her 

name is ana she said that her husband is a psychopath 

and was trying to kill her he goes out of the bathroom 

and says to her that is nothing of his business when he 

opens the door the man appears holding a glass he was 

drinking blood the woman run away from the house 

and heard a scream she runs trying to say to herself 

that she will never know what happened okay. 

 

PARTICIPANTE 6 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 4   Noticing: 0,21 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep when he close his eyes he 

heard a noise really far away tá errado o close que 

deveria ter ser no passado closed he just ignored it 

although the noise became a scream a really loud and 

desperate scream of help he woke up and looked 

around that was nothing in his room but the dark but 

the darkness of the night that was nothing tá errado 

deveria ser there was nothing so he decided to go back 

to sleep nevertheless before that he heard a woman 

scream please help me somebody please help me that 

was the same voice that he heard on his dreams he got 

his pistol and ran in direction to window acho que 

deveria ter to the window in there he saw that 

misterious woman that implored for his help he felt 

sorry for her and told her to come in he took her to his 

bathroom and asked what going on with her she told 

that hers name was susan she was a widow and hers 

brother-in-law was trying to kill her to get the money 

that his husband left for her tá errado o told that hers 

name que deveria ser her name e her brother-in-law 

deveria ser também suddenly they saw susan‟s brother-

in-law outside the bathroom calling he bob looked at 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 8  Noticing: 0,42 

it is late night and joe was sleeping tight when he 

heard a strange noise o erro da frase tá no começo 

porque tá no presente it is e deveria estar no pasado de 

acordo com a segunda frase joe was sleeping e he 

heard tá no passado he woke up and took his gun that 

was beneath the pillow está certa esta sentença he 

went to the room and oppened the window aqui tá 

errado a frase porque o opened tá escrito com dois pês 

só seria um nobody was there so when he was closing 

the window and the curtain a woman appeared asking 

help o erro da frase é porque deveria ser appeared 

asking for help the man didn‟t think two times and 

pulled her to the house she said that nobody could 

hear what she had to say joe took her to the bathroom 

and turned on the shower her name is ana deveria ser 

her name was ana cause porque o texto tá no passado 

she said that her husband is a psychopath and was 

trying to kill her husband is deveria ser was porque tá 

utilizando she said that deveria estar no passado he 

goes out of the bathroom and says to her that is 

nothing of his business deveria estar no passado 

novamente  he went out of the bathroom and says to 

her that is nothing of his business when he opens the 
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him he was so scared and sleppy that he don‟t thought 

twice he just shot in him then he woke up scared and 

confuse it was just a dream he whispered before went 

back to sleep. 

door the man appears holding a glass deveria também 

estar no pasado when he opened the door he was 

drinking blood the woman run away from the house 

and heard a scream she runs trying to say to herself 

that she will never know what happened deveria ser 

that she would never know what happened. 

 

PARTICIPANTE 7 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 0   Noticing: 0 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep eu achei que essa frase tá 

okay when he close his eyes he heard a noise really far 

away essa segunda eu já achei que tem algum erro a 

noise away não bateu muito bem he just ignored it 

although the noise became a scream a really loud and 

desperate scream of help bom eu achei nessa terceira 

que o sentido das palavras num tinha muito sentido que 

é era uma coisa sem sentido tá apenas jogado isso sem 

ordem he woke up and looked around that was nothing 

in his room but the darkness of the night a quarta eu 

achei que tem um tempo verbal no gerúndio que não tá 

batendo muito com a palavra darkeness but the 

darkness so he decided to go back to sleep nevertheless 

before that he heard a woman scream please help me 

somebody please help me bom a terceira a quinta é um 

diálogo uma coisa assim não achei nada demais that 

was the same voice that he heard on his dreams he got 

his pistol and ran in direction to window achei que 

fosse alguma coisa ? a chuva continuando in there he 

saw that misterious woman that implored for his help 

he felt sorry for her and told her to come in aqui acho 

que tá enfatizando o que alguém fez mas nada a 

observar he took her to his bathroom and asked what 

going on with her she told that hers name was susan 

she was a widow and hers brother-in-law was trying to 

kill her to get the money that his husband left for her 

nada a falar suddenly they saw susan‟s brother-in-law 

outside the bathroom calling he okay bob looked at him 

he was so scared and sleppy that he don‟t thought twice 

he just shot in him aqui eu acho que usa muito o 

pronome reflexivo tá enfatizando demais eu acho que 

tem algum erro nessa penúltima frase then he woke up 

scared and confuse tá okay it was just a dream he 

whispered before went back to sleep também tá okay. 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 0  Noticing: 0 

it is late night and joe was sleeping tight when he 

heard a strange noise não achei nada nessa frase he 

woke up and took his gun that was beneath the pillow 

também não achei nada de estranho tá okay he went to 

the room and oppened the window nobody was there 

so when he was closing the window and the curtain 

achei normal ? a woman appeared asking help normal 

the man didn‟t think two times and pulled her to the 

house também achei normal she said that nobody 

could hear what she had to say achei normal também 

context achei nada de estranho joe took her to the 

bathroom and turned on the shower normal her name 

is ana normal she said that her husband is a 

psychopath and was trying to kill her achei diferente 

estranho o context da primeira da frase anterior he 

goes out of the bathroom and says to her that is 

nothing of his business normal achei esse gerúndio um 

pouco estranho mas continuando when he opens the 

door the man appears holding a glass normal he was 

drinking blood achei esse gerúndio estranho ? the 

woman run away from the house and heard a scream 

normal she runs trying to say to herself that she will 

never know what happened também achei normal. 

 

PARTICIPANTE 8 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 0  Noticing: 0 

it is late night and joe was sleeping tight when he heard 

a strange noise eu acho que tem letras erradas em 

algumas palavras por exemplo em tight he woke up and 

took his gun that was beneath the pillow continuo 

achando que são letras dentro de palavras que estão 

erradas e palavras também que eu nunca identifiquei 

nunca vi não sei nem se existe dentro do inglês he went 

to the room and oppened the window esse window 

acho que deveria ter um s no final okay nobody was 

there so when he was closing the window and the 

curtain a woman appeared asking help the man didn‟t 

think two times and pulled her to the house nesse 

também tem alguma palavra errada o ed no final de 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 1  Noticing: 0,05 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep nessa aqui ainda não vejo 

nenhum erro tudo okay próxima when he close his 

eyes he heard a noise really far away nesse também tá 

okay não vejo nenhum erro próxima he just ignored it 

although the noise became a scream a really loud and 

desperate scream of help nesse eu acho que o it 

deveria vir antes do just okay próxima he woke up and 

looked around that was nothing in his room but the 

darkness of the night nesse eu acho que a vírgula 

deveria vir depois do room que aí vai dizer but que é 

mas e aí deveria ter a vírgula ao invés de botando uma 

vírgula depois do room próxima so he decided to go 
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pulled e esse her também que eu nunca vi she said that 

nobody could hear what she had to say nesse a palavra 

had está também não conheço ela na língua inglesa 

acho que ela também nem existe não sei joe took her to 

the bathroom and turned on the shower neste a palavra 

took também nunca vi acho que ela está errada e esse 

her her name is ana esse her também não existe deveria 

ser my name is ana she said that her husband is a 

psychopath and was trying to kill her também o her 

acho que não existe nas duas ocasiões he goes out of 

the bathroom and says to her that is nothing of his 

business nesse também acho que é o her que está 

errado não existe when he opens the door the man 

appears holding a glass nesse caso tambem o ? não se 

empregaria e nem o s depois do open he was drinking 

blood nesse aqui eu acho que tá normal the woman run 

away from the house and heard a scream nesse também 

não encontrei nenhuma falha she runs trying to say to 

herself that she will never know what happened aqui só 

vejo acho que falta de pontuação depois do herself uma 

vírgula e esse runs nunca vi também ?. 

back to sleep nevertheless before that he heard a 

woman scream please help me somebody please help 

me that was the same voice that he heard on his 

dreams essa palavra so nunca vi não conheço esse he 

depois do that não acho que ele não deveria estar aqui 

não é utilizado aqui porque tá se tratando dele deveria 

ser his woman in there he saw that misterious woman 

that implored for his help he felt sorry for her and told 

her to come in acho que nesse caso o her tá repetindo 

duas vezes acho que não haveria necessidade e que 

deveria ter apóstrofo pra indicar a posse não precisaria 

ficar falando só dela dela próximo he took her to his 

bathroom and asked what going on with her esse what 

aqui não tá no lugar devido acho que ele não deveria 

existir aqui e se tá se tratando de he e her deveria ser 

his e her she told that hers name was susan she was a 

widow and hers brother-in-law was trying to kill her 

to get the money that his husband left for her essa 

palavra hers é desconhecida eu não sei o que significa 

próxima suddenly they saw susan‟s brother-in-law 

outside the bathroom calling he acho que aqui como 

tem apóstrofo em susan‟s deveria não ser he mas his 

pra indicar que é dele bob looked at him he was so 

scared and sleppy that he don‟t thought twice he just 

shot in him nessa também não vejo nehhum erro só 

não sei o que significa him não sei se existe then he 

woke up scared and confuse it was just a dream he 

whispered before went back to sleep na primeira then 

he woke up scared and confuse tambem não vejo 

nenhum erro apesar que eu nunca vi o up ligado com 

woke e na seguinte tudo okay. 

 

PARTICIPANTE 9 

PRÉ-TESTE – Erros percebidos: 1  Noticing: 0,05 

it is late night and joe was sleeping tight when he heard 

a strange noise não identifiquei nenhum erro he woke 

up and took his gun that was beneath the pillow 

também não identifiquei nenhum erro he went to the 

room and oppened the window creio que tenha um erro 

nessa palavra opened seria separa open e ed nobody 

was there so when he was closing the window and the 

curtain a woman appeared asking help a palavra 

nobody está junta deveria ser separada  e a palavra 

appeared deveria também ser separada the man didn‟t 

think two times and pulled her to the house nenhum 

erro nessa frase  she said that nobody could hear what 

she had to say palavra nobody está junta deveria ser no 

separado de body joe took her to the bathroom and 

turned on the shower essa frase tá okay her name is ana 

nenhum erro she said that her husband is a psychopath 

and was trying to kill her nenhum erro nessa frase he 

goes out of the bathroom and says to her that is nothing 

of his business a palavra go deveria estar separada go e 

es when he opens the door the man appears holding a 

glass a frase está okay he was drinking blood frase 

okay the woman run away from the house and heard a 

scream nenhum erro nessa frase she runs trying to say 

to herself that she will never know what happened na 

última frase tá okay a dúvida é só na palavra happened 

se é junto se é separado pronto. 

PÓS-TESTE – Erros percebidos: 0  Noticing: 0 

bob was really tired of that day he only wanted to rest 

down on his bed and sleep when he close his eyes he 

heard a noise really far away he just ignored it 

although the noise became a scream a really loud and 

desperate scream of help he woke up and looked 

around that was nothing in his room but the darkness 

of the night so he decided to go back to sleep 

nevertheless before that he heard a woman scream 

please help me somebody please help me that was the 

same voice that he heard on his dreams he got his 

pistol and ran in direction to window in there he saw 

that misterious woman that implored for his help he 

felt sorry for her and told her to come in he took her to 

his bathroom and asked what going on with her she 

told that hers name was susan she was a widow and 

hers brother-in-law was trying to kill her to get the 

money that his husband left for her suddenly they saw 

susan‟s brother-in-law outside the bathroom calling he 

bob looked at him he was so scared and sleppy that he 

don‟t thought twice he just shot in him then he woke 

up scared and confuse it was just a dream he 

whispered before went back to sleep. 
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APÊNDICE E – Itens do questionário online do Google Docs 

 

 

Como parte da disciplina Leitura e Produção Escrita em Inglês, você escreveu narrativas 

curtas chamadas de flash fiction. Você produziu três narrativas em colaboração com colegas. 

Reflita sobre a experiência e liste, nos campos a seguir, algumas vantagens e desvantagens da 

escrita colaborativa.  

 

Durante as aulas de Leitura e Produção Escrita em Inglês, você teve a oportunidade de 

produzir, junto com colegas, um gênero curto chamado de flash fiction. As narrativas 

deveriam ser produzidas em, no máximo, 100 palavras, e deveriam incluir uma série de 

elementos. Qual a sua opinião sobre o gênero flash fiction? 

 

Na disciplina Leitura e Produção Escrita em Inglês, você participou de um projeto 

colaborativo no qual escreveu flash fiction com colegas de turma. Para a escrita colaborativa 

online utilizamos a ferramenta Googledocs. Como você avalia o processo de escrita 

colaborativa por meio da ferramenta Googledocs? 

 

Durante o semestre, você produziu textos curtos chamados de flash fiction. Você teve tempo 

para repensar o texto, escrever e reescrever as narrativas, mudar as palavras e corrigir erros 

antes de entregar uma versão final. Para tanto, você contou com a ajuda de seus colegas, que 

talvez também tenham alertado sobre erros gramaticais nos flash fiction. Reflita sobre o 

desenvolvimento de sua escrita ao longo do semestre. O projeto colaborativo contribuiu para 

que você produzisse textos gramaticalmente mais precisos, ou seja, textos sem erros? 

 

Durante o projeto colaborativo, você contou com a ajuda de colegas para escrever flash 

fiction. Provavelmente, os seus colegas ajudaram com a escolha das palavras, com o 

desenvolvimento das narrativas flash fiction e com a identificação de erros. Levando isto em 

consideração, de que forma escrever junto com um colega fez você refletir sobre as suas 

limitações e potencialidades quando escreve em língua inglesa? 

 

A proposta da disciplina Leitura e Produção Escrita em Inglês era de que a produção de flash 

fiction por meio do Googledocs fosse realizada colaborativamente. O grupo, e não somente 

uma pessoa, deveria escrever os textos. A responsabilidade deveria ser do grupo. Reflita sobre 

o engajamento da sua equipe no processo de escrita colaborativa. Como você avalia a sua 

participação no projeto colaborativo? 
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APÊNDICE F – Narrativas flash fiction analisadas 

 

 

The Girl 

"Annie was getting back home after a long day. She was scared. She had the impression of 

being followed. When Annie turned the street corner, she looked back and thought she saw a 

shadow. “Keep calm Annie, it was only your hair” she told to herself (SHE TOLD 

HERSELF). But she was starting to get very nervous. Annie was almost home now, so 

(WHEN) she suddenly heard footsteps. She looked back again: nobody was there. “Just keep 

walking Annie” the voice in her head said (SAID THE VOICE IN HER HEAD). Finally 

Annie came home. When she was opening the door, she felt a breeze behind her. And Annie 

was gone." 

Erros: 3 

Palavras: 103 

Acurácia: 2,91 

Densidade: 77,27 

 

Deep blue skyline 

He thought about his life while he was looking at the city from the highest point of a 

skyscraper. It was the moment to do that and he really would want (WANTED) to do this. He 

was mad about his wife, his boss disturbed his life and the only thing his daughter wanted 

from him was his money. Nobody cared about him. But it was the end of all his pain. No 

more wrath. He looked at the skyline, breathed deeply and threw… them away from him! To 

the place where they would never annoy him again. His suffering was over. 

Erros: 1 

Palavras: 103 

Acurácia: 0,97 

Densidade: 67,30 

 

Fortune Teller 

I felt nervous when I picked up the phone. Lately my life is (HAS BEEN) a truly Pandora's 

box. “What about my money?” Said the voice. “Three days or consider yourself a dead man”. 

“Stay calm, The fortune teller gave me that” said my wife. A note: T 17 Y 09 K 56 H 43 E 28. 

I do not believe in auguries. I took the paper and left. The following day the phone rang again. 

A voice announced: “you won U$ 1,200,000.00. The drawn numbers were 17 09 56 43 28”. 

TYKHE is the Greek Goddess of fortune. 

Erros: 1 

Palavras: 99 

Acurácia: 1,01 

Densidade: 77,77 

 

The Killing 
Her beautiful body lies (LIED) by the river‟s margin, she is (WAS) now being rescued from 

the Thames, so her nakedness will (WOULD) be hidden forever. Detective Copperfield finds 

(FOUND) hanging marks and injuries suggesting this is (THAT WAS) a passional crime 

(CRIME OF PASSION). Through the autopsy, they identify (IDENTIFIED) her, Anna 

Phillips, and find (FOUND) her address. They couldn‟t contact her husband, but at her house 

they find (FOUND) signs of struggle. All the leads points (POINTED) to John, the husband, 

who is (WAS) arrested three days later. After the trial, John is (WAS) found guilty, while the 

true killer walks out (WALKED OUT) proud of his achievements, Detective Copperfield 
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made sure that if he couldn‟t have Anna, no one else could. 

Erros:13 

Palavras: 109 

Acurácia:11,92 

Densidade: 67,44 

 

The call 

I felt nervous when I picked up the phone. The voice was calm but unnatural 

(UNNATURAL). No one should call me, not after what happened. “You have to come back” 

it said. It was Samara, “I got rid of you, how‟d you find me?”. “Seven minutes” she said, I 

hung up the phone and tried not to cry. “What the hell does she want from me!? Freak girl!”. I 

ran for the door (I RAN TOWARDS THE DOOR). There she was, waiting for me. “Now, we 

will be together”. “Only over my dead body!” “It won‟t be a problem. You are already dead 

sweetheart.” 

Erros: 2 

Palavras: 100 

Acurácia: 2 

Densidade: 69,52 

 

A Shadow in the Mirror 

I felt nervous when I pick up (PICKED UP) the phone. Today is Monday. My house (IS) in 

silent (SILENCE). I feel cold. Why do I feel so alone? The shadow. The shadow haunts me 

and I‟m sad. Blood still baths (BATHES) the room, but there is (A) shadow in the mirror. In 

the broken mirror. 

Erros: 5 

Palavras: 55 

Acurácia: 9,09 

Densidade: 72,22 

 

His Return 

Many years after the tragedy, she has been remembering (REMEMBERED) what had 

happened (WHAT HAPPENED) that night. Nightmares, whispers and regret on her mind. 

Then the telephone rang. She answered the call, but there was no one on the line. It happened 

every night for one week. She was as scared as possible (WHEN) the telephone rang again, 

she thought loudly: I felt nervous when I picked up the phone for the first time. So, suddenly, 

the phone rang. She heard a very similar voice: “Hello, Rose. I missed you, even died for you, 

I still love you and I‟ll be back soon”. 

Erros: 3 

Palavras:101 

Acurácia: 2,97 

Densidade: 71,42 

 

A secret inside me 

 I felt nervous when I picked up the phone. Someone said: “You‟ll regret!” I know, I made a 

terrible mistake and now (IT) is the time for the truth (THE MOMENT OF TRUTH). A 

lovely student that came (CAME) to our house. “Andrea came here to study english” 

(ENGLISH). I said to (TOLD) my wife. But the truth is she witnessed a murder and now 

(SHE) is in danger. Suddenly knocks on our door at midnight, I went to check it but there was 

nothing. I had no time to think and I begin (BEGAN) to feel (SMELL) a strange smell, one by 
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one we fall (FELL) to the ground. When I recover (RECOVERED) my senses Andrea and all 

my family (HAD) disappeared. 

Erros: 11 

Palavras: 111 

Acurácia: 9,90 

Densidade: 72,03 

 

The tarry boyfriend 

In a desertic (DESERTED) region, around the tar pools, she‟s waiting (WAS WAITING/ 

WAITED) for her boyfriend in a car. He heard something and decided to investigate it. She‟s 

(WAS) waiting for so long, (SHE WAS) feeling nervous. “I'll tarry for him, no matter what it 

takes”, she said. The radio plays (PLAYED) „turn around, look at me‟. Suddenly, she notices 

(NOTICED) the guy coming back trough (THROUGH) the pools. She smiles (SMILED). 

He‟s (WAS) getting closer, and she runs (RAN) to him, but… He‟s (WAS) strange. She looks 

(LOOKED) inside his eyes. They aren‟t (WEREN‟T) his (HER) boyfriend eyes! Suddenly, he 

disappears (DISAPPEARED). She screams (SCREAMED). It‟s (WAS) too late. He‟s (WAS) 

just behind her now, It‟s (WAS) her sadly end. 

Erros: 19 

Palavras: 103 

Acurácia: 18,44 

Densidade: 79,20 

 

Kill the Beast! 

Doctor Hector Culler was in the morgue, analysing a young man who was found extremely 

wounded near Havasu City, Mojave Desert, wrapped in a white sheet with the inscription 

“HC”. His last words: “I killed the beast”. The doctor went to the Havasu City (WENT TO 

HAVASU CITY). HC – that is (WAS) his nickname – entered in (ENTERED) the middle of 

the desert and roamed around seven miles with no signal of living being (LIVING BEINGS). 

His journey seemed fruitless. (WHEN HE WAS ABOUT TO RETURN) About to return, he 

saw a magnificent building that somehow bewitched and attracted him. The person at the 

entrance greeted him: - Welcome to the Hotel California… 

Erros: 5 

Palavras: 101 

Acurácia: 4,95 

Densidade: 79,27 

 

Mal’s awakening 
Mal was a brilliant senior at The Academy. One day, she started her witchcrafts practicing a 

sort of old-fashioned tapestry, but later she decided to try something different, more 

dangerous: she decided to take of (OFF) a heart from a bad person‟s body, so she could turn it 

into a pure one again. The beginning was easy, but something odd started happening after she 

took the heart of (OFF): it talked to her, lured her with promises of power and without even 

realizing what she was doing, she ripped off her own heart and placed the other one inside 

herself. That was when she became Maleficent. 

Erros: 2 

Palavras: 106 

Acurácia: 1,88 

Densidade: 72,64 
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An afternoon in the park 

(IT) Was a usual afternoon of September at the park. Childrens (CHILDREN) playing and my 

daughter was there. My wife and I discussing. I looked at my daughter when she found two 

pieces of gum (WHICH WERE) a little dirty with sand. Chewing them up was not the best 

thing to do, I said. When she put her hands on it (THERE) was a security lock of a hole where 

she fell inside. Help! I scream (SCREAMED). The firefighters made a hole (THE) faster they 

could on the side to take my daughter but she was slipping slowly. Finally they managed to 

get her. What a relief! 

Erros: 6 

Palavras: 104 

Acurácia: 5,76 

Densidade: 77,47 

 

Daemon Inside  
I felt nervous when I picked up the phone. It was Lucy, a patient who cannot (COULDN‟T) 

control herself. She was staring at a dead body as she was talking to me, trying to figure out 

why, how and when her husband was killed. I tried all sort of treatment to find out why she 

did that, but it was useless. All she has are (ALL SHE HAD WERE) flashbacks of the 

murder. Maybe she is (WAS) pretending, she must be smarter than sick or she really does not 

want to remember actually. But she told me… Lucipher took Lucy‟s place again. 

Erros: 3 

Palavras: 98 

Acurácia: 3,06 

Densidade: 73,14 

 

Strings 

She started her witchcrafts practicing a sort of old-fashioned tapestry. Karma twisted her hair 

with the strings chanting magic words. She learned them from the Fates. Her hands weaved 

for hours. Then she found it; the moment that made her life hopeless. She bit her finger 

dyeing the enchanted threads in crimson. So the woman started to twist her story. After the 

last stitch she noticed a second knitting lying on the floor. An alternative version of herself 

(HER) rose from the tapestry. Karma feels (FELT) her life fading away. Standing in the room 

was the woman she wanted to be. 

Erros:2 

Palavras: 100 

Acurácia:2 

Densidade: 79,27 

 

Lucy in the Sky with Diamonds 
I saw it was not raining. I always passed her, looking sweetly. Tall, elegant, charming, there it 

was. She did not notice me. I have loved her since that day. But a very weird situation 

happened: She started her witchcrafts practicing a sort of old-fashioned tapestry. My mind 

said it was just a dream but I did not think so, this wasn‟t (AN) illusion. Sleeping at home, I 

dreamed about her every night after these facts. Beautiful, majestic, imposing, bright. White 

as snow, bright as a diamond. I call Lucy the house of my dreams. Lucy in the sky with 

diamonds. 

Erros: 1 

Palavras: 106 

Acurácia: 0,94 

Densidade: 76,10 
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Devil’s Night 

In a monastery a monk helps (HELPED) a desperate man, gives food and a room to him 

(GAVE HIM FOOD AND A ROOM), but the man surprisingly wants to (WANTED TO) 

sleep in the horses‟ stable. In dawn (AT DAWN), the monk hears (HEARD) a big noise in the 

stable and runs (RAN) to see, there is (THERE WAS) an elegant man fighting with the 

traveller. “He is a devil, you need to help me‟‟, screams (SCREAMED) the elegant man. The 

monk takes (TOOK) a sickle and kills (KILLED) the traveller. He hears (HEARD) a scary 

laugh and the man say (SAID) “I‟M THE DEVIL! YOU HELPED ME TO KILL AN 

ANGEL YOU‟LL BE MY SLAVE FOR EVER…” 

Erros: 12 

Palavras: 100 

Acurácia: 12 

Densidade: 83,54 
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APÊNDICE G – Respostas dos participantes ao questionário online 

 

 

Vantagens da escrita colaborativa 

 

1.1 Foram perceptíveis como vantagens a evolução na escrita de narrativas, na ligação de 

ideias, o olhar crítico para a questão do paralelismo que está presente nas Flash Fictions, e o 

trabalho em coletivo. 

 

2.1 A contribuição de terceiros na sua história acaba fazendo com que ideias novas surjam o 

que pode levar o texto para um lugar completamente diferente do que você esperava. 

 

3.1 As vantagens são que primeiro duas ou mais pessoas juntas tem duas vezes mais ideias, e 

uma pode complementar a outra, e segundo a outra pessoa pode identificar erros que você não 

identifica e as vezes você tem a ideia mas não sabe como escreve-la ou como desenvolve-la. 

 

4.1 Escrever dessa forma e em grupo é uma ótima oportunidade pra interagir com os outros 

membros da classe, ganhar confiança, elevar o espirito de trabalho em equipe e a interação em 

classe fica mais gostosa. Sem falar na ajuda gramatical que podemos compartilhar. 

 

5.1 Interação criativa, mais ideias compartilhadas. 

 

6.1 Uma outra visão pode acrescentar e melhorar suas ideias, ver falhas na sua escrita que 

você não detectou e deixar seu texto mais coeso. 

 

7.1 O google docs oferece um ótimo suporte para o trabalho em grupo online. O 

desenvolvimento do trabalho se torna mais fácil com as atualizações instantâneas e a 

possibilidade de edição conjunta. Para trabalhos rápidos, a praticidade de poder fazer um 

trabalho sem sair de casa se torna muito vantajoso. 

 

8.1 1) Possibilidade de visualizar os erros a partir da contribuição dos colegas; 2) Ajuda a 

fixar conteúdos; 3) A produção textual ajuda na fixação da gramática de língua estrangeira. 

 

9.1 Eu não havia participado de um escrita colaborativa, ainda. Portanto essa foi a minha 

primeira experiência de escrever junto a outras pessoas. As vantagens são: interação com 

outros alunos; a percepção de ideias e visões diferentes da sua e; os choques de escolhas 

lexicais que ocorrem no desenvolvimento do texto nos fazem refletir sobre a linguagem em 

uso. 

 

10.1 O processo de interação com os colegas é maravilhoso. Escrever já é um hábito meu, 

criar histórias com uma estrutura completa com 100 palavras realmente ajudou a desenvolver 

esse hábito. 

 

11.1 Interagir com os colegas de classe e escrever histórias juntos com eles é realmente 

divertido. 

 

12.1 Uma das vantagens que considero mais importante seria a possibilidade de um 

brainstorm de ideias, técnica utilizada por um grupo de pessoas para rapidamente gerar 

elementos que podem ser adicionados a uma obra escrita para incrementá-la. Outra vantagem 
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seria uma maior eficiência na revisão e correção, já que mais pessoas podem mais facilmente 

encontrar erros e/ou incoerências. 

 

13.1 O flash fiction tem como principal vantagem a utilização de uma ferramenta que 

promove uma interação em tempo real com os outros participantes do processo. 

 

14.1 É mais fácil elaborar um texto quando se tem mais de uma pessoa dando ideias. 

 

15.1 Possibilidade de reflexão sobre as histórias e recriação. 

 

16.1 Como principal vantagem, existe o fato de que mais pessoas produzindo um texto 

possuem, teoricamente, mais criatividade e conhecimento. 

 

17.1 Sou uma pessoa que não funciono muito bem em grupo. Entretanto, até que foi possível 

trabalhar de uma forma produtiva com os meus colegas de classe. 

 

18.1 Uma das principais vantagens da escrita colaborativa é a possibilidade de 

complementação, a ideia da história fica bem mais interessante e rica com a participação de 

diversas pessoas na elaboração. Outra vantagem é a ampla possibilidade de criação de 

histórias, pois cada autor pode expor suas ideias individualmente, então, a mais interessante 

pode ser escolhida e incrementada pelos outros. 

 

19.1 Método muito pratico, pois permite que os integrantes do grupo reunam suas ideias e 

interajam entre si. 

 

20.1 Um brainstorm mais rico e diversificado. Uma revisão mais bem-sucedida. 

 

21.1 As vantagens são que você pode trocar experiências com os colegas; aprender a lidar 

como trabalhar em grupo; ver o seu texto por outro ponto de vista – o dos seus colegas. 

 

22.1 Relacionadas ao fato de um maior número de ideias fluirem, visto que a narrativa tem 

mais de um ponto de vista; Possibilidades de discussão acerca da L2( gramática, sintaxe etc.). 

 

23.1 Desenvolvimento do trabalho grupal; Prática na escrita e leitura de histórias em língua 

inglesa; Aquisição de vocabulário e conhecimento através das alusões que cada história tinha. 

 

24.1 Para mim a vantagem está no fato de ter mais de uma pessoa pensando sobre o que 

escrever, o que acelera bastante o processo criativo. Além disso, é mais fácil de identificar os 

erros existentes, sejam gramaticais, sejam de compreensão/interpretação, afinal, estamos 

escrevendo em outra língua. Por fim, a diversão! Foi muito divertido trabalhar desse jeito. 

 

25.1 A vantagem é que como a comunicação é através da internet, a escrita é fundamental, 

então isso faz com que você treine o seu inglês. 

 

Desvantagens da escrita colaborativa 

 

1.2 Em algumas ocasiões, a menor interferência em colaborar com uma narrativa já em fase 

de finalização. 

 

2.2 Perde um pouco da individualidade e criatividade de cada um. 
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3.2 Ainda por esse aspecto, existe o problema de que pessoas diferentes produzindo o mesmo 

texto podem ter discordâncias sobre a melhor execução do processo. Sendo assim, sempre 

podem surgir os inevitáveis casos em que um membro do grupo trabalha mais do que outro. 

 

4.2 O ponto de vista do outro pode sobressair o seu, podendo ocorrer a sensação de que aquele 

texto não representa sua opinião. 

 

5.2 Infelizmente nem todos colaboram na criação do texto, consequentemente 

sobrecarregando os outros membros do grupo. 

 

6.2 A única desvantagem foi não poder colocar todos os elementos escolhidos por todos os 

componentes, pois não havia espaço e não havia a coerência necessária entre as ideias de 

tocos os participantes. 

 

7.2 Por outro lado, o uso do google docs de forma alguma supera ou se iguala ao encontro 

pessoal dos grupos para a realização de um trabalho. O Brain Storm possibilitado pelos 

encontros não é repetido no Google docs. Esta ferramenta só pode ser tão interessante para 

situações emergenciais, ou quando é usada complementarmente à outros métodos. Sozinha, 

ela poderá não trazer os melhores resultados. 

 

8.2 Não sentir que um ou mais colegas estão motivados a escrever com você. 

 

9.2 Uma desvantagem crítica seria a dependência de outros componentes do grupo e, 

consequentemente, a falta de liberdade criativa. 

 

10.2 Como podem haver duas ou mais ideias sobre um mesmo tópico, nem sempre as ideia se 

complementam, as vezes uma confronta a outra, é difícil decidir qual a melhor, também, 

quem trabalha em grupo e não se organiza um pode ficar esperando pelo outro e ninguém faz 

nada. 

 

11.2 1) A possibilidade de não estabelecer uma relação colaborativa com o colega. 

 

12.2 Não consigo vislumbrar alguma que mereça destaque. Quando todos os componentes 

cooperam, o trabalho flui. Não havendo cooperação... Bom, não havendo cooperação, não é 

escrita cooperativa. O problema às vezes acontece! 

 

13.2 Não vi desvantagens na escrita colaborativa em si. Apenas em alguns momentos onde as 

ideias não "batiam", fora isso a experiência foi útil. 

 

14.2 No meu caso, o principal problema que enfrentei foi na interação com outros colegas 

escritores. Eles não têm acesso fácil à internet. Essa foi a dificuldade que inviabilizou uma 

interação maior entre os escritores. 

 

15.2 Às vezes (quase sempre) algum aluno se sobrecarrega. 

 

16.2 A desvantagem é que as vezes a comunicação em inglês fica meio complicada e você 

não consegue dizer tudo que queria dizer e se fosse pessoalmente seria bem mais fácil. 

 

17.2 Divergência de ideias, enredos, opiniões e percepções. 
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18.2 Desacordo entre os escritores das flash fictions, causando, no meu grupo, pequenas, mas 

construtivas e necessárias discussões sobre os temas e as histórias por nós escritas. 

 

19.2 A principal desvantagem é que qualquer um dos autores pode interferir no trabalho, 

possivelmente bom, já feito por outro. 

 

20.2 Por ser uma escrita colaborativa, não se pode monopolizar o conteúdo da história e, as 

vezes, isso limita a liberdade criativa do autor. 

 

21.2 A falta de comprometimento de um dos envolvidos no processo pode contar 

negativamente porque essa falta de interação pode criar um trabalho muito pessoal. De outro 

lado se não haver uma perfeita interação entre os envolvidos a discussão quando um quer uma 

coisa e outro quer outra pode colaborar para uma deficiência no trabalho. 

 

22.2 Não vejo grandes desvantagens da escrita colaborativa, só o fato de não ter um retorno 

imediato das ideias. 

 

23.2 Um problema que é imensuravelmente presente é a limitação da escrita: para mim, a 

escrita não é apenas um processo de expor algumas ideias; há todo um pensamento, um 

sentimento presente, e por isso limitar a cem palavras atrapalha bastante a questão de 

extravasar o que realmente quer ser dito. 

 

24.2 O processo de escrita colaborativa pode atrapalhar um pouco caso um dos participantes 

do grupo consiga criar sozinho a história, seja porque tem mais facilidade, seja porque teve 

um "surto" de inspiração, o que pode gerar um conflito com as demais pessoas do grupo. 

Ressalte-se que isto não aconteceu no grupo do qual participei, mas consegui visualizar essa 

possibilidade. 

 

25.2 Ter que lidar com ideias diferentes da sua. 

 

Durante as aulas de Leitura e Produção Escrita em Inglês, você teve a oportunidade de 

produzir, junto com colegas, um gênero curto chamado de flash fiction. As narrativas 

deveriam ser produzidas em, no máximo, 100 palavras, e deveriam incluir uma série de 

elementos. Qual a sua opinião sobre o gênero flash fiction? 

 

1.3 É um ótimo gênero para entretenimento, e consegue cumprir seu objetivo rapidamente, 

assim como textos desse tipo também são criados de forma expressa. O que poderia torná-lo 

desinteressante é o gosto por histórias mais longas e elaboradas, requerendo por parte de 

quem tem esta preferência uma adaptação para poder apreciar flash fictions. 

 

2.3 Achei interessante desenvolver histórias com todas as estruturas de um texto maior com 

apenas 100 palavras (imagem forte, ação, plot twist). A única desvantagem é criar uma 

história da qual realmente gostamos e depois ter que cortar tudo... 

 

3.3 Eu adoro! Tinha um post no reddit pra escreverem as 'menores histórias de terror' e o 

pessoal escrevia histórias com uma frase apenas. O máximo! Saíram umas muito boas. 

http://www.buzzfeed.com/daves4/12-absolutely-terrifying-two-sentence-horror-stories 

http://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/1iwylh/what_is_the_best_horror_story_you_c

an_come_up/ 
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4.3 Constitui-se em uma modalidade de escrita que permite aprimorar, sobremaneira, a 

capacidade de síntese nos produtores de texto, além de incentivar o aprofundamento em 

elementos da cultura da língua alvo. No meu caso específico, tive que fazer uma imersão em 

dados históricos de determinadas cidades, hábitos da sua população etc., de modo a tornar a 

narrativa mais verossímil. 

 

5.3 É um gênero textual muito interessante, histórias de suspense me cativam muito. 

 

6.3 É um gênero bastante interessante, principalmente pra leitores que dispensam muitos 

detalhes e se apegam apenas a trama da história. Pessoalmente, prefiro histórias detalhadas, 

porém esse gênero me surpreendeu, nunca tinha visto histórias interessantes em tão poucas 

linhas. 

 

7.3 É um gênero que promove o impacto através de "plot-twists", agradável. 

 

8.3 Particularmente,não é um gênero que me agrada muito. Estou habituada a ler romances e 

contos desde criança. A estrutura da flash fiction me confundiu. Trata-se de uma narrativa 

muito curta. 

 

9.3 É um texto divertido e relativamente fácil de se criar, porém a limitação de 100 palavras 

dificulta um pouco. 

 

10.3 Um gênero muito interessante que dá maior versatilidade ao escritor. 

 

11.3 Gosto muito, é uma história dinâmica e curta, mas por ser curta é bastante difícil de 

escrever, é necessário filtrar muito as ideias e as palavras. 

 

12.3 O gênero flash fiction, até então desconhecido para mim, foi uma grata surpresa, pois o 

grupo tinha que escrever uma história com apenas 100 palavras e incluir elementos como: 

referência alusiva, mistério, uma reviravolta, entre outros. Além da aquisição de vocabulário e 

prática na leitura e produção de textos em língua inglesa. 

 

13.3 É um ótimo gênero que prende o leitor às 100 palavras que não finalizam em si o texto. 

Ele dá margem para comentários e discussões. O mais desafiador, é usar as cem palavras sem 

deixar os fatos muito claros. Usando apenas as últimas como recurso de uma reviravolta. 

 

14.3 É um gênero interessantíssimo! As regras tornam o processo um desafio, conseguir 

escrever uma boa FF demonstra o quanto você consegue superar barreiras. 

 

15.3 É um gênero bastante divertido, mas achei muito curto (100 palavras é muito pouco...200 

seria melhor), o que pode atrapalhar a compreensão e o desenvolvimento da história. 

 

16.3 Particularmente, eu não aprecio tanto o processo de criação de um texto em formato de 

flash fiction por acreditar que esse é um formato muito curto e restritivo. De certa forma, essa 

que, de fato, é a principal característica de uma flash fiction, sua intensidade, prejudica a 

profundidade da história em si, forçando o autor a extrair da historia trechos importantes em 

nome da brevidade. 
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17.3 Sinceramente, eu prefiro narrativas longas, mas este não foi meu principal problema. 

Gostei muito da liberdade da primeira flash fiction, apesar do limite de 100 palavras. 

Entretanto, me senti incomodamente preso ao ter que utilizar frases prontas nas histórias. Eu 

tenho sérios problemas com escritas muito direcionadas. Preferiria que fosse dado um tema à 

uma frase pronta. Pois temas são mais abrangentes e dão mais opções do que uma frase que, 

de certo modo, dita o ritmo de toda a história, sendo esta tão curta. 

 

18.3 É curioso oque se pode fazer com esse limite de palavras e o desafio de aplicar os 

elementos requeridos foi para mim um grande desafio pois foi a minha primeira experiência 

fazendo algo deste gênero. Porém, fiquei muito feliz com a interação em grupo. Eu gosto de 

trabalhar em equipe, oque contribuiu em muito no meu nível gramatical. Acredito que nesse 

curso nós deveríamos realizar mais atividades desse tipo. Criar textos tanto com temas livres 

ou definidos pelo professor é uma das coisas em que eu gostaria de continuar trabalhando. 

 

19.3 O gênero em questão pode colaborar para a objetividade da escrita, pois escrever uma 

narrativa curta que só tenha cem palavras e fazer com que ela tenha sentido e seja interessante 

é muito difícil. A escrita desse gênero também colabora para a escrita do inglês em sí e 

também trabalha com a imaginação servindo como link para desenvolver a escrita e 

desenvolver o raciocínio da linguagem em inglês. Isso é muito importante. 

 

20.3 O gênero flash fiction é muito interessante, já que consegue compactar em apenas 100 

palavras um enredo que se revela a medida que o autor vai lendo a estória. 

 

21.3 Eu, particularmente, passei a adorar esse tipo de gênero! É bem difícil de escrever, pois 

você sempre quer colocar mais detalhes, e também por que você tem que transmitir uma serie 

de sentimentos com poucas palavras. É genial! 

 

22.3 Eu adorei. Não o conhecia. O fato de haver uma limitação no número de palavras nos faz 

escolher os termos essenciais do texto. A sequência textual sempre nos faz pensar de forma 

critica. Isso é fantástico. 

 

23.3 Interessante, mas limitante. Limitar a capacidade da escrita a 100 palavras atrapalha o 

processo de cognição das ideias, da formação do pensamento e da formação do texto, pois não 

poderei dizer aquilo que preciso, mas apenas aquilo que cabe. 

 

24.3 Eu achei muito interessante. Para o escritor se torna um desafio criar uma historia 

envolvente com um numero tão reduzido de palavras. A gente aprende a escolher melhor as 

informações e as palavras que podemos por no texto. Os elementos obrigatórios a cada flash 

fiction acabam se tornando essenciais, pois eles te dão uma base de como trabalhar no seu 

escrito. 

 

25.3 Acredito ser uma ferramenta importante na aprendizagem de uma língua, pois além de 

estimular a construção textual em outra língua, exige atenção e concentração para que o texto 

fique compreensível, coeso, isso em apenas 100 palavras. 

 

Na disciplina Leitura e Produção Escrita em Inglês, você participou de um projeto 

colaborativo no qual escreveu flash fiction com colegas de turma. Para a escrita 

colaborativa online utilizamos a ferramenta Googledocs. Como você avalia o processo de 

escrita colaborativa por meio da ferramenta Googledocs? 
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1.4 Esse processo se revelou muito produtivo, pois a interação entre os participantes permitiu 

a realização do melhor texto possível. 

 

2.4 É muito legal trabalhar com tecnologias e recursos que facilitam nossas vidas. 

 

3.4 O googledocs é uma ferramenta muito útil para esse tipo de trabalho, pois além de 

permitir que o aluno possa criar um documento de qualquer tipo (pasta, planilha, formulário), 

ainda permite a alteração simultânea dos participantes naquilo que você está escrevendo. 

 

4.4 Não tenho nenhuma crítica, mas fiquei um pouco confusa nas primeiras vezes que utilizei 

essa ferramenta, pois nunca tinha trabalhado dessa forma antes. 

 

5.4 O google Docs é perfeito para esse caso, como a vida na universidade é bastante corrida 

nem sempre temos tempo de nos reunir, com essa ferramenta da para escrever cada um em 

sua casa e em diferentes horas, porque você ver o que já fizeram e quem fez. 

 

6.4 essa ferramenta é muito importante porque trás uma maior interatividade entre os 

participantes do processo e em tempo real. 

 

7.4 Ótima ferramenta, permite o contato online e salva tudo automaticamente. 

 

8.4 Adorei. O Googledocs foi a ferramenta perfeita para este projeto, pois é muito fácil e 

dinâmico. 

 

9.4 O Googledocs foi bastante louvável, pois cada um dos componentes do grupo cujo estava 

eu morava longe dos demais. Para não ter que deslocarmo-nos até a casa de algum do grupo, 

usamos essa ferramenta online, a qual podíamos interagir, através de bate-papo, e analisar o 

processo escrito. 

 

10.4 A ferramenta é sensacional. Permite a interação de maneira eficaz e disponibiliza meios 

para que a produção textual se complete de forma bastante satisfatória. 

 

11.4 Eu não conhecia a ferramenta Googledocs e a achei bastante útil e fácil de se utilizar! 

 

12.4 O Googledocs é uma ótima ferramenta para a produção de documentos em grupo. Você 

pode ver cada alteração feita e por quem foi feita. Achei incrível. 

 

13.4 Eficiente. A interatividade ajuda, dinamizando o processo, pois o aluno pode ter acesso 

ao documento em qualquer lugar que disponibilize internet. 

 

14.4 O Googledocs facilitou todo o processo, por proporcionar uma interação mais direta 

(online) entre os colaboradores, além de ser uma ferramenta inovadora. 

 

15.4 Tem potencial, uma vez que é um método que garante conforto e comodidade, 

necessitando apenas do interesse dos escritores para que o trabalho flua consistentemente. 

 

16.4 Útil e interessante, quando acompanha por encontros presenciais. O Google docs só é 

utilizado em sua totalidade quando é colocado como uma ferramenta de apoio, utiliza-lo como 

prioridade pode prejudicar a qualidade do trabalho. Entretanto, é um grande auxílio para uma 

melhor organização e praticidade do trabalho. 
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17.4 Uma ótima ferramenta de interação entre os escritores e o monitor. 

 

18.4 Achei ótimo! Interativo e dinâmico. 

 

19.4 Para mim foi inovador e extremamente prático. O Googledocs é muito fácil de aprender, 

é pratico e mais uma coisa, posso afirmar que minha vida é mais fácil agora com o uso do 

Googledocs. Nem todo computador abre o mesmo arquivo do word que eu utilizava mas se 

tenho acesso a internet eu abro o arquivo em qualquer lugar. Muito legal. 

 

20.4 É útil já que o texto pode ser trabalhado em tempo real por todo o grupo. 

 

21.4 A ferramenta Googledocs é realmente bastante interativa e prática. É muito legal ver 

seus colegas interferindo (no próprio documento e no chat). 

 

22.4 Eu me surpreendi com a praticidade da ferramenta, passei a utilizá-la em outros projetos 

e espero que ela continue a ser explorada na UFRN. 

 

23.4 Foi interessante de fato. A única ressalva que faço é de cunho pessoal: particularmente, 

meu processo de criação de texto fica mais "forte" quando estou usando caneta e papel. Mas 

de forma geral o Googledocs é muito bom. 

 

24.4 O GoogleDocs é uma ótima ferramenta, atende perfeitamente a necessidade da escrita 

colaborativa, possui um histórico de edição, é possível ver o que os colegas estão digitando no 

exato momento, enfim, é uma ferramenta bastante completa. 

 

25.4 Enfrentei algumas dificuldades de acesso e participação com os outros escritores. 

 

Durante o semestre, você produziu textos curtos chamados de flash fiction. Você teve 

tempo para repensar o texto, escrever e reescrever as narrativas, mudar as palavras e 

corrigir erros antes de entregar uma versão final. Para tanto, você contou com a ajuda 

de seus colegas, que talvez também tenham alertado sobre erros gramaticais nos flash 

fiction. Reflita sobre o desenvolvimento de sua escrita ao longo do semestre. O projeto 

colaborativo contribuiu para que você produzisse textos gramaticalmente mais precisos, 

ou seja, textos sem erros? 
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Durante o projeto colaborativo, você contou com a ajuda de colegas para escrever flash 

fiction. Provavelmente, os seus colegas ajudaram com a escolha das palavras, com o 

desenvolvimento das narrativas flash fiction e com a identificação de erros. Levando isto 

em consideração, de que forma escrever junto com um colega fez você refletir sobre as 

suas limitações e potencialidades quando escreve em língua inglesa? 

 

1.6 Escrever com meus colegas me fez perceber como o nosso léxico é rico e que ainda não 

havíamos percebido isso. 

 

2.6 Percebi que a escolha de palavras é essencial para despertar emoções no leitor – medo, 

pavor, riso, entre outras. Além do projeto colaborativo proporcionar uma melhor visualização 

de erros gramaticais. 

 

3.6 Percebi, durante o processo de desenvolvimento do flash fiction, que todas as pessoas 

possuem vivências e habilidades distintas e que, sabendo usar o melhor de cada um, o texto 

pode sair-se mais interessante. Possuo determinadas limitações e potencialidades. Há muito a 

melhorar, mas, pelo menos percebi, que estou no 'caminho certo'. 

 

4.6 Quando dentro do grupo um dos integrantes possui um conhecimento gramatical da língua 

estrangeira maior do que a dos demais, geralmente essa pessoa acaba sendo a responsável por 

transcrever o texto, fato que é ruim tanto para ele como para os demais participantes, pois 

estes não irão se esforçar para melhorar sua gramática e vocabulário. 

 

5.6 Eu descobri que consigo criar bases fortes para as historias, mas que me falta a capacidade 

de lapidar o que foi escrito, retirando o supérfluo, destacando o essencial, ou escolhendo as 

melhores palavras para cada situação. 

 

6.6 Percebi que a língua escrita é baseada na gramática, e que é bastante complexa. Então, 

como forma de compartilhamento de conhecimento, o trabalho grupal foi bastante útil. O que 

um dos componentes não soubesse, outro poderia saber, e assim sucessivamente. 

 

7.6 Com certeza! 

 

8.6 A escrita colaborativa das flash fictions é muito útil para estudantes de línguas, qualquer 

que seja o idioma, pois ''junta'' os conhecimentos dos participantes e promove uma ajuda 

mútua, resultando na aquisição de vocabulário, correção de erros gramaticais, entre outros. 

 

9.6 Ah! isso é fundamental. A troca de impressões sobre as diversas habilidades na aquisição 

de uma nova língua, amplia os horizontes para quem busca o aprimoramento. Não resta 

dúvidas que esse tipo de atividade contribui muito para o aprendizado. 

 

10.6 Podemos ver como nossos colegas veem e vivenciam o Inglês e descobrimos que é de 

uma forma completamente diferente da nossa. 

 

11.6 Percebi que houve uma colaboração com relação a isso, uma ajudando o outro. Sem falar 

na ampliação de vocabulário. 

 

12.6 Refleti mais sobre a relação entre escolhas lexicais e a linguística textual. 
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13.6 Receber sugestões de novas palavras e alteração na formação de frases me vez ver como 

eu poderia acrescentar aquilo ao meu vocabulário. 

 

14.6 É muito bom, porque você melhora sua escrita, seus colegas te ajudam a aprimorar seu 

vocabulário e alguns erros que você antes cometia, não comete mais. 

 

15.6 A escrita em conjunto foi muito boa para que nós pudéssemos ganhar mais 

conhecimento uns dos outros em termos de vocabulário principalmente. Então, as flash 

fictions me permitiram ficar mais ciente dos pontos em que devo melhorar e daqueles que são 

meus pontos fortes. Além disso, ganhei conhecimento por parte de meus colegas como eles 

também ganharam de mim. 

 

16.6 Escrever com um colega ajuda na troca de vocabulário, ou seja, palavras que eram 

desconhecidas acabam sendo apresentadas pelo colega. Além disso, a experiência de aprender 

com um outro estudante, nos dá mais confiança e menos medo de errar. 

 

17.6 Os colegas ajudaram a desenvolver as ideias e corrigir erros que eu não identificava. 

 

18.6 Nesse caso quase não tive a ajuda do colega. Tive que fazer os textos sozinho e isso me 

prejudicou muito. Quanto ao reconhecimento das minhas potencialidades tenho a consciência 

que estou muito aquém do que pretendo e essa ferramenta fez com que eu me desenvolvesse 

muito mais. 

 

19.6 Não cheguei a pensar muito nisso, mas espero daqui por diante exercer mais o uso da 

minha capacidade criativa, que acho que não é um de meus pontos fortes. 

 

20.6 Escrever inglês corretamente é uma das minhas metas de vida e a ajuda que meu grupo 

proporcionou foi sim de grande valor. Sei que melhorei, mas ainda ha um longo caminho pela 

frente. 

 

21.6 Escrever junto com colegas nos ajuda a reconhecer nossos erros gramaticais e ao mesmo 

tempo os do outro. É um processo de ajuda mútua. 

 

22.6 Meus colegas, assim como eu, conseguíamos identificar e apontar os erros que 

encontrávamos, às vezes antes de escrever, às vezes após já ter enviado a história. Quanto as 

minhas potencialidades e limitações, a cada história que escrevi, foi ficando mais fácil 

identificar tais erros, assim como criar sentenças mais corretas e compreensíveis. 

 

23.6 O processo me fez refletir sobre a necessidade de aumentar o meu vocabulário, mesmo 

em temas que me interessam pouco, como na temática de livros de terror ou suspense. 

 

24.6 Me fez aprender por que eu haviam várias coisas que eu não sabia e meu colegas, sim! 

Então, através deles eu pude absorver muita coisa. 

 

25.6 Não vi como uma forma de corrigir erros mas sim de trabalhar ideias. 

 

A proposta da disciplina Leitura e Produção Escrita em Inglês era de que a produção de 

flash fiction por meio do Googledocs fosse realizada colaborativamente. O grupo, e não 

somente uma pessoa, deveria escrever os textos. A responsabilidade deveria ser do 
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grupo. Reflita sobre o engajamento da sua equipe no processo de escrita colaborativa. 

Como você avalia a sua participação no projeto colaborativo? 

 

1.7 Admito que não tive tanto interesse em escrever colaborativamente. O baixo nível de 

liberdade criativa talvez tenha pesado mais, juntamente com a não familiaridade com 

trabalhos em grupo. Minha participação foi mínima e pouco eficiente. 

 

2.7 Nas três experiências com o flash fiction eu tive muita dificuldade de dialogo, somente 

nos primeiros dois eu tive ajuda pois somente um membro do grupo ajudou, porém não 

fizemos pelo Googledocs, só transferimos pra ele. Nos últimos foi somente eu a trabalhar no 

texto mas tive opiniões sobre oque poderia ser aplicado do texto. 

 

3.7 Uma parte da equipe realmente ajudou e participou, não apenas por obrigação, de certo 

modo havia uma empolgação. Um membro fez poucas coisas por puro dever. Avalio de 

maneira satisfatória. Acredito que não apenas eu como o trio como um todo se esforçou e deu 

seu melhor para produzir as histórias em conjunto. E não apenas cada um tentando fazer sua 

parte de maneira isolada. 

 

4.7 Eu gostei da colaboração de todos no projeto. Todos ajudaram muito e deram inúmeras 

ideias criativas para a nossa produção. 

 

5.7 Avalio minha participação nesse projeto como boa, não só a minhas, mas também a dos 

meus companheiros. Todos se ajudaram nesse projeto e isso se reflete nas histórias que 

escrevemos. 

 

6.7 O trabalho em equipe existiu e foi interessante. Todos trouxeram algo a acrescentar. Creio 

que minha participação foi participativa, mas quanto a isso, o grupo pode falar melhor do que 

eu. 

 

7.7 Como todo novo processo, o primeiro impacto não foi muito bom, pois tenho mais 

facilidade em escrever no papel, mais depois consegui interagir com o grupo. 

 

8.7 Acho que minha participação foi boa, dei ideias, corrigi algumas coisas. Minhas equipes 

não foram tão unidas como outros grupos, mas nós nos demos bem. 

 

9.7 Por não ser muito bom com criação de textos fictícios, fiquei como que limitado. Mas, 

onde pude ajudar, o fiz – principalmente na parte gramático lexical da atividade. Assumo que 

poderia ter feito mais, mas fiz o que me coube nas circunstâncias. 

 

10.7 Relativamente boa, apesar de que um pouco menor que a dos outros colegas. 

 

11.7 Eu colaborei com as ideias e na escrita. Na verdade, todo o grupo colaborou de forma 

bastante homogênea, ajudando na elaboração da história e comparecendo nas reuniões para a 

criação da mesma. 

 

12.7 Nosso grupo conseguiu cumprir tais objetivos plenamente. Nós sempre nos juntávamos 

antes apenas para definir a linha de história que seguiríamos, mas escrevíamos conjuntamente 

no gooogledcs, desde o começo até o final da história de uma só vez. 
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13.7 Algumas vezes eu escrevia um pouco mais, outras vezes era alguma outra pessoa do 

grupo que o fazia, mas todos sempre estávamos presentes para opinar, avaliar e corrigir. 

 

14.7 Bastante participativa, ajudei a escrever todas as três historias, dei as ideias para as três e 

os meus colegas ajudaram com escrita e desenvolvimento. 

 

15.7 No meu caso foi um trabalho em dupla. O meu colaborador ajudou em todos os passos 

da produção. Quanto a mim, acredito também ter colaborado com a produção textual em 

100% da tarefa. 

 

16.7 Participei ativamente assim como todos do grupo. 

 

17.7 Eu fui bem participativo na escrita das flash fictions do meu grupo. 

 

18.7 Como disse no texto anterior fui muito prejudicado pela falta do meu parceiro, inclusive 

tirando notas baixas pela falta de colaboração desse. Portanto essa prática não foi muito boa 

pra mim. Contudo realizar textos em inglês desenvolveu muito a minha escrita. Tenho 

experiências anteriores do primeiro semestre também em que minhas ideias não eram bem 

aceitas pelo grupo e esse fator pode ser um dos problemas da escrita colaborativa. 

 

19.7 Nas três flash fictions consegui trabalhar muito bem com minhas colegas. Nós 

conversávamos sobre a ideia pessoalmente, depois marcávamos um encontro no Googledocs 

para colocá-las no “papel”. 

 

20.7 Como já havia falado esse foi o maior problema enfrentado. Houve pouca colaboração 

do meu grupo. 

 

21.7 Minha colaboração não foi muito positiva. O fato de não ter acesso a internet me 

impossibilitou de participar da forma desejada e me privou da maioria das produções escritas. 

 

22.7 Não foi muito boa. 

 

23.7 Esse método também nos auxilia, por escrevermos não somente o que queremos, mas ele 

nos possibilita escrevermos sob a ideia de outros. O que torna o trabalho mais difícil e 

desafiador. Na primeira flash fiction, a ideia não partiu de mim. Isso fez com que eu contasse 

muito com a colaboração dos colegas para a escrita. Incluindo também ideias extras ao enredo 

original. 

 

24.7 Não participei de forma tão intensa, mas colaborei como e quando pude. 

 

25.7 Acredito que minha interação foi bastante satisfatória. 


