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RESUMO
A partir de estudos como os de Schmidt (1990) e Batstone (1994), compreendemos que a
aprendizagem de línguas não poderia ocorrer sem a conscientização. Desse modo, a percepção
consciente de formas e sentidos seria condição necessária para o primeiro passo no processo de
aprendizagem da gramática da língua, além de facilitar a aprendizagem de outros aspectos. Devido
à relevância deste tema em relação ao ensino de inglês como língua estrangeira, esta pesquisa tem
como objetivo analisar uma proposta baseada em atividades de atenção focada à gramática ou
noticing by the learner (BATSTONE, 1994) e verificar se os alunos-participantes de um curso de
inglês como língua estrangeira de nível intermediário conseguem atentar para a gramática e
perceber a relação entre a forma e o significado da língua. Trata-se, portanto, de uma pesquisa
qualitativa e interpretativista. Com a intenção de entender se os alunos-participantes conseguiram
atentar para as regularidades entre forma e significado da língua nas atividades propostas,
analisamos as suas respostas às atividades de noticing by the learner elaboradas, além das respostas
coletadas de questionários e entrevistas. Objetivamos também considerar e analisar as percepções e
opiniões tanto da professora-pesquisadora como dos alunos-participantes sobre o ensino e
aprendizagem de gramática, após a aplicação das atividades baseadas na proposta de noticing by the
learner (BATSTONE, 1994). Por meio deste estudo, pode-se indicar que a proposta de noticing by
the learner facilitou a percepção de certos aspectos gramaticais pelos alunos-participantes. Com
relação à opinião dos alunos-participantes sobre as atividades de noticing by the learner,
verificamos que, embora tenham reconhecido em nossa proposta uma nova maneira de se refletir
sobre a língua, houve preferência por atividades ou explicações gramaticais dedutivas e explícitas,
tendo o professor como transmissor das informações de cunho gramatical. Como esta pesquisa teve
o foco em atividades de noticing by the learner, sem no entanto, trabalhar com os aspectos notados
no uso da língua, acreditamos que uma possível investigação futura poderia discutir o noticing em
conjunto com tarefas que possibilitassem a prática comunicativa por parte dos alunos, a fim de
verificar se os aspectos notados foram internalizados a ponto de aparecerem na produção dos
participantes.
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de gramática. Noticing. Noticing by the learner.
Atividades de ensino de inglês como LE.

ABSTRACT
Taking both Schmidt (1990) and by Batstone (1994) studies into consideration, we can understand
that learning does not take place without noticing. Therefore, the process of consciousness-raising
of form and meaning is a necessary condition for the grammar learning process, and it is facilitative
for other aspects of learning. Due to the relevance of this topic in English as a foreign language
teaching, the aim of this research is to analyze the application of activities based on noticing by the
learner (BATSTONE, 1994) and to verify if the participants of an English as a foreign language
course could perceive the relation between form and meaning in such activities. The methodology
used in this research is, therefore, qualitative and interpretative. In order to understand if the
participants were able to see grammatical regularities and notice the relation between form and
meaning with noticing activities, we analyzed the participants’ answers to the noticing by the
learner activities. We also aimed to take the teacher-researcher and the participants’ views and
opinions on grammar teaching and learning after having done the noticing by the learner activities
(BATSTONE, 1994). It was observed that the noticing by the learner activities helped participants
to notice certain grammatical aspects. As for the participants’ opinions on the activities, we could
observe that even though they recognized the potential of reflecting about language with noticing by
the learner, they expressed a preference for deductive and explicit grammar explanations in which
the teacher acts as the one who transmits the grammar knowledge to students. Since this research
focused on noticing by the learner activities unconnected to the noticed language aspects in real use,
we believe that a future investigation could consider noticing together with tasks that would enable
learners to put the noticed language into practice as to verify if the participants were able to not only
notice the grammatical features, but to internalize them and also make these features appear in their
output during production activities.
Keywords: Grammar teaching and learning. Noticing. Noticing by the learner. English teaching
activities as a second language
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INTRODUÇÃO
O ensino de gramática tem sido discutido antes mesmo do surgimento das primeiras
abordagens e métodos1 de ensino de língua estrangeira. Em se tratando da língua inglesa, com o
surgimento de abordagens estruturais, como o método da gramática e tradução, privilegiava-se o
ensino da forma, enquanto mais tarde, com as abordagens ditas comunicativas, o foco passou a ser a
comunicação e a produção de sentidos na língua (THORNBURY, 1999). Desse modo, a
“controvérsia tem sempre sido se a gramática deve ser ensinada explicitamente por meio de
apresentação formal das regras gramaticais ou implicitamente por meio da exposição natural ao uso
significativo da língua”2 (NASSAJI; FOTOS, 2011, p.1). Com relação a essa controvérsia, outro
termo que aparece em destaque é a conscientização, indicando que, independentemente da maneira
como o professor escolhe apresentar o insumo linguístico aos alunos, a aprendizagem de
determinado aspecto gramatical aconteceria somente se o aprendiz se tornasse consciente, ou
percebesse tal estrutura.
A partir de estudos sobre a percepção linguística, Schmidt (1990) e Batstone (1994),
afirmam, portanto, que a aprendizagem não poderia ocorrer sem a conscientização. Desse modo, a
percepção consciente de formas e sentidos seria condição necessária para o primeiro passo no
processo de aprendizagem da gramática da língua, além de facilitar a aprendizagem de outros
aspectos. Tanto Schmidt (1990) como Batstone (1994) acreditam que para o aprendiz ser capaz de
internalizar o insumo linguístico, ele deveria, primeiramente, notar determinadas estruturas da
língua e refletir sobre elas. Assim, concordamos que a conscientização em sala de aula se torna
relevante no processo de desenvolvimento da competência linguística do aprendiz, pois ao orientar
os aprendizes a notarem os padrões e sistemas da língua-alvo, os professores oferecem um “atalho”
aos alunos no que se refere à aprendizagem.
Dessa maneira, a conscientização da gramática difere da noção de ensino de gramática
convencional. Enquanto o primeiro é um meio para obter competência gramatical em uma língua,
levando em consideração as contribuições do aprendiz nesse processo, o outro representa uma
tentativa de incutir essa competência diretamente no aprendiz, como se este fosse uma tabula rasa
(RUTHERFORD, 1987).
1

De acordo com Almeida Filho (1993), uma abordagem equivale a um conjunto de disposições, conhecimentos,
crenças, pressupostos e eventualmente princípios sobre o que é linguagem humana. Já o conceito de metodologia se
refere a um conjunto de ideias que justificam o professor ensinar da maneira que ensina, trata-se da “[…] pedagogia de
ensino de língua(s), ou seja, um conjunto de procedimentos recomendáveis para bem ensinar uma L e que são
explicáveis por um feixe de pressupostos.” (ALMEIDA FILHO, 2007, p.63). O método é a aplicação prática no ensino
de línguas, pautado pela metodologia de ensino e pela abordagem do professor. Desse modo, o autor conclui que os
métodos são “as distintas e reconhecíveis práticas de ensino de línguas com seus respectivos correlatos: os
planejamentos das unidades, os materiais de ensino produzidos e as formas de avaliação do rendimento dos aprendizes.”
(ALMEIDA FILHO, 1993, p.35).
2
No original: “The controversy has always been whether grammar should be taught explicitly through a formal
presentation of grammatical rules or implicitly through natural exposure to meaningful language use.” (NASSAJI;
FOTOS, 2011, p.1).
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Em resumo, Batstone (1994) argumenta que para os aprendizes conseguirem transformar o
insumo3 (input) em aquisição4 (intake), eles devem ser guiados a perceberem (noticing) as
regularidades da língua e refletirem sobre sua forma e significado por meio de atividades indutivas.
Portanto, o ensino e aprendizagem de gramática passa a priorizar a percepção (noticing) e reflexão
pelo aluno a partir de exemplos da língua, além da prática significativa em contextos apropriados de
uso, embora este último tópico não faça parte do escopo deste trabalho.
Tendo em vista tais questões, esta pesquisa apresenta as dimensões da forma e do
significado retratados em atividades baseadas no noticing by the learner (BATSTONE, 1994). De
acordo com Larsen-Freeman (2003), a primeira dimensão, ou as formas da língua, consistem nas
unidades visíveis e audíveis da língua: os sons, a fonologia, a escrita, os grafemas e morfemas, as
estruturas sintáticas, etc. Já a dimensão do significado está relacionada à Semântica, ou ao estudo do
significado codificado na língua.
Optamos por trabalhar a gramática por meio de atividades baseadas no noticing by the
learner (BATSTONE, 1994), a fim de verificar se os alunos-participantes conseguiriam se
sensibilizar para a relação entre a forma e o significado da língua, uma vez que são escassas as
pesquisas, especialmente em contexto nacional, sobre o potencial da atenção focada à forma
integrada ao sentido na percepção e desenvolvimento linguístico de aprendizes de inglês como
língua estrangeira.
No item seguinte, apresentamos algumas pesquisas que incluem a discussão da proposta de
Noticing e descrevemos como o nosso trabalho vem a preencher a lacuna existente na área de
ensino e aprendizagem de LE com relação a tal proposta.
LACUNA DE PESQUISA
Os estudos e pesquisas em ensino e aprendizagem de línguas têm se voltado para diferentes
vertentes ao longo dos anos. Como mencionado na introdução deste trabalho, um dos temas mais
discutidos pelos estudiosos da área está relacionado ao ensino de gramática da língua.
A partir do debate em se ensinar gramática explicitamente por meio de apresentação formal
das regras ou implicitamente por meio da exposição natural ao uso significativo da língua, o
conceito de conscientização5, atenção focada à gramática, ou noticing (SCHMIDT, 1990;
BATSTONE, 1994) foi introduzido ao cenário de ensino e aprendizagem de línguas.
De acordo com Ur (1988), não há dúvidas de que o conhecimento das regras gramaticais é
essencial para o entendimento de uma língua, visto que não podemos usar as palavras se não
soubermos como elas devem ser organizadas nas sentenças que desejamos enunciar. No entanto,
3

De acordo com Nassaji e Fotos (2011), o insumo (input) se refere a amostras de língua as quais os aprendizes estão
expostos e que tentam processar a fim de entender seu significado.
4
Segundo Van Patten (1996 apud NASSAJI e FOTOS, 2011) a aquisição (intake) trata da parte do insumo (input) que o
aprendiz conseguiu notar e armazenar em sua memória. Acreditamos, também, que todo conhecimento que se tornou
adquirido pode ser acessado e usado automaticamente durante interações comunicativas.
5
Discutiremos sobre o processo de conscientização no item 1.5 Conscientização.
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acredita-se que diferente da aprendizagem ou aquisição da língua materna, que ocorre de maneira
natural e constante, a aprendizagem de segunda língua (L2) ou língua estrangeira (LE) deve lidar
com o curto tempo disponível para o ensino e aprendizagem, geralmente resumido somente ao
contato com informações sobre a língua em poucas horas dentro de uma sala de aula. Considerandose esse contexto em que L2 e LE geralmente estão inseridas, a aprendizagem deve ser organizada a
fim de atingir o maior rendimento possível. Com o intuito de ajudar os aprendizes a obterem essa
eficácia linguística no tempo de instrução disponível, pesquisadores da área de linguística aplicada,
voltaram seus estudos para a conscientização, ou atenção focada à gramática.
De acordo com Terenzi (2009), diferentes autores estudaram o processo de conscientização,
utilizando os seguintes termos: consciousness-raising (RUTHERFORD; SHARWOOD SMITH,
1985), noticing (SCHMIDT, 1990; BATSTONE, 1994), input enhancement (SHARWOOD SMITH,
1993) e language awareness (JAMES; GARRETT, 1991; VANLIER, 1995; LARSEN-FREEMAN,
2002).
Os estudos de Ur (1988), Sharwood-Smith (1981) e Rutherford (1987), compreendem que o
papel da conscientização acerca da gramática é aquele de “facilitador” da aprendizagem de língua,
sendo um caminho mais curto e mais eficaz para dominar uma estrutura, em se tratando da sala de
aula, se comparado com a aquisição implícita e natural da língua.
Autores como Schmidt (1990) e Batstone (1994) também discutiram em seus trabalhos
sobre o modo como o processamento consciente (ou noticing6 para esses estudiosos) facilitaria a
aprendizagem. Além disso, os escritores concluíram que a conscientização seria condição necessária
para que a aprendizagem de qualquer item linguístico ocorresse.
Nassaji e Fotos (2011), também pesquisaram e discorreram sobre esse tópico. As atividades
de conscientização ou, de acordo com esses autores, atividades de “realce textual” tinham por
objetivo fazer com que certos aspectos linguísticos se tornassem salientes aos alunos. Essa definição
nos remonta ao conceito de noticing de Batstone (1994), o qual será discutido mais detalhadamente
no item 1.6 Propostas de Noticing deste trabalho. O realce textual trata de uma forma implícita de
processamento de insumo, pois direciona a atenção dos alunos para a forma enquanto o foco
continua no sentido. Conforme indicam Nassaji e Fotos (2011), esse tipo de atividade trouxe efeitos
positivos para o processo de aprendizagem dos alunos e pode ser considerado como parte da
abordagem do foco na forma, pois envolve realçar formas em textos significativos.
Em contexto nacional, alguns estudos que incluíram discussões sobre a conscientização ou
noticing são os de Terenzi (2009), Marcheti (2009), Kawachi e Augusto-Navarro; Kawachi (2012) e
Kawachi-Furlan (2014).

6

Trataremos sobre o conceito de noticing discutido por esses autores no item 1.6 Propostas de Noticing.
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A dissertação de Terenzi (2009) investigou os efeitos da adoção da teoria de gramática como
habilidade7 (BATSTONE, 1994) na acuidade de jovens aprendizes. A pesquisadora incluiu reflexões
sobre atividades de noticing ou atenção focada à gramática, assim como os resultados que as
atividades proporcionaram na percepção linguística dos alunos. Terenzi (2009) concluiu que os
alunos participantes foram capazes de perceber e refletir sobre a língua por meio das atividades de
conscientização propostas. Além disso, os estudantes foram capazes de utilizar a língua de maneira
comunicativa e significativa.
Outra dissertação que tratou sobre a proposta de noticing (BATSTONE, 1994), além da
prática comunicativa com o foco no sentido foi a de Marcheti (2009). Neste estudo, houve a
observação do desenvolvimento da acuidade linguística de alunos do Ensino Médio a partir de uma
intervenção que aliou o foco na forma, a proposição de tarefas com o foco no sentido e a discussão
de temas pré-definidos. A pesquisadora concluiu que o trabalho com foco na forma, por meio de
atividades de noticing, relacionadas às estruturas de presente simples em língua inglesa, teve efeitos
positivos na acuidade linguística dos alunos participantes da investigação.
As reflexões apresentadas no artigo de Kawachi, Augusto-Navarro e Kawachi (2012)
também apresentam a proposta de conscientização ou noticing (BATSTONE, 1994) brevemente. O
estudo descreve e reflete sobre as atividades de cunho gramatical de um livro didático de nível
avançado a luz das teorias gramaticais de Batstone (1994). Além dessa reflexão sobre as propostas
do livro didático, os autores sugerem algumas adaptações às atividades de acordo com o conceito de
gramática como habilidade e noticing (BATSTONE, 1994). O intuito ao adaptar o material era de
possibilitar a percepção e reflexão do aluno sobre a língua, assim como permitir o seu uso
significativo.
Outro estudo que apresenta reflexões sobre a conscientização ou noticing é a tese de
Kawachi-Furlan (2014). Esse trabalho teve por objetivo analisar a cognição relatada dos professores
participantes, sua prática docente e influência do contexto de atuação em relação ao ensino e
aprendizagem de gramática em língua inglesa, tendo em vista que a formação teórica desses
participantes fora pautada nos estudos de Batstone (1994) e Larsen-Freeman (2003). Ambos adeptos
à possibilidade de se trabalhar e desenvolver a gramática como habilidade.
Como ilustrado anteriormente, podemos perceber que o conceito de conscientização,
atenção focada à gramática ou noticing, termo que decidimos adotar nesta pesquisa, foi alvo de
discussões e pesquisas em ensino e aprendizagem de língua, tanto a nível internacional como
nacional. No entanto, entendemos que este tópico ainda não tinha sido o foco principal das
pesquisas nacionais.
Acreditamos que a proposta de noticing by the learner (BATSTONE, 1994) (noticing pelo
aluno) e as percepções e opiniões tanto dos professores quanto dos alunos com relação a essas
7

As teorias gramaticais de Batstone (1994), assim como a gramática como habilidade, serão discutidas no item 1.7 As
teorias gramaticais de Batstone (1994).
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atividades são importantes para o processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira. No
entanto, como foi possível notar a partir dos estudos mencionados neste item, tais questões parecem
campos pouco estudados.
Nesse sentido, verificamos a necessidade de trabalhos que investigassem a percepção e
opinião da professora-pesquisadora quanto aos efeitos da adoção de propostas de atenção focada à
gramática na percepção linguística dos alunos-participantes, assim como as percepções e opiniões
dos alunos-participantes sobre o ensino e aprendizagem de gramática, a partir da adoção de
propostas de atividades com base no noticing by the learner (BATSTONE, 1994).
Julgamos que este trabalho possa contribuir para preencher a lacuna citada acerca da
necessidade de estudos que investiguem as percepções dos professores-pesquisadores e dos alunos
com relação à adoção de propostas de noticing by the learner (Batstone, 1994), visto que em nossa
pesquisa levamos em consideração o que os alunos-participantes acharam sobre as atividades de
noticing by the learner e o que eles conseguiram notar ou perceber com a ajuda de nossa proposta,
tomando por base a visão da professora-pesquisadora acerca desses fatos.
Tratamos dos nossos objetivos e perguntas de pesquisa no item seguinte desta dissertação.

OBJETIVOS E PERGUNTA DE PESQUISA

Neste estudo, pretendemos verificar se os alunos-participantes de um curso de inglês como
língua estrangeira de nível intermediário conseguem atentar para a gramática e perceber a relação
entre a forma e o significado da língua, a partir de atividades baseadas nessa proposta. Desse modo,
para que seja possível investigar se os aprendizes perceberam a gramática, utilizaremos algumas
atividades de cunho gramatical do livro didático English File Intermediate (2015), adotado pela
escola de idiomas locus desta pesquisa. A fim de facilitar a percepção dos alunos com relação a
determinadas estruturas linguísticas, julgamos pertinente acrescentar algumas perguntas às
atividades do livro didático as quais atuariam como guia na possível construção da percepção e
conhecimento dos participantes acerca das estruturas em destaque8.
Também objetivamos considerar e analisar as percepções e opiniões tanto da professorapesquisadora como dos alunos-participantes sobre o ensino e aprendizagem de gramática, após a
aplicação das atividades baseadas na proposta de noticing by the learner (BATSTONE, 1994).
A fim de nos orientarmos quanto aos objetivos desta investigação, apresentamos nossas
perguntas de pesquisa:

8

O uso que decidimos fazer do livro didático é discutido no capítulo 2. Metodologia de Pesquisa.
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1) Quais são as percepções e opiniões da professora-pesquisadora quanto aos efeitos da
adoção da proposta de noticing by the learner de Batstone (1994) na percepção linguística dos
alunos-participantes de um curso de inglês como língua estrangeira de nível intermediário?
2) Quais são as percepções e opiniões dos alunos-participantes sobre o ensino e
aprendizagem de gramática, a partir da adoção das propostas de atividades baseadas no noticing by
the learner de Batstone (1994)?
Em seguida, tratamos sobre a justificativa deste trabalho.
JUSTIFICATIVA
Esta pesquisa justifica-se pela importância do uso de atividades indutivas que objetivem a
percepção das relações entre escolhas gramaticais e sentido no ensino e aprendizagem de inglês
como língua estrangeira. Thornbury (1999) lista alguns pontos positivos com relação a encorajar os
aprendizes a entenderem as regras por si próprios. Ilustramos esses pontos a seguir:
1) “Regras que aprendizes descobrem por si mesmos são mais prováveis de se encaixarem
em suas estruturas mentais existentes do que regras que lhes foram apresentadas. Isso,
consequentemente, fará com que as regras se tornem mais significativas, memoráveis, e úteis” 9
(THORNBURY, 1999, p.54).
2) “Descobrir as regras por si mesmos prepara os alunos para uma maior autoconfiança e
isso, portanto, é favorável à autonomia do aprendiz”10 (THORNBURY, 1999, p.54).
3) “Os alunos estão mais ativamente envolvidos no processo de aprendizagem do que sendo
simplesmente destinatários passivos: eles estão, portanto, propensos a serem mais atentos e mais
motivados”11 (THORNBURY, 1999, p.54).
Assim, acreditamos que o processo de percepção das estruturas da língua é essencial para
facilitar a aprendizagem e possivelmente transformar o insumo em aquisição. Além disso, segundo
Batstone (1994), os alunos precisam ser guiados a notar a língua para que a aprendizagem aconteça.
Outro aspecto fundamental no processo de ensino e aprendizagem de inglês como língua
estrangeira é o uso do material didático como um dos principais meios de disponibilização do
conhecimento acerca da língua. Nesse contexto, Tomlinson (2010) acredita que para ser mais eficaz
no processo de ensino e aprendizagem um material deve incluir atividades que ajudem os
aprendizes a fazerem descobertas por si próprios, em vez de proporcionar informações linguísticas
explícitas ao aluno.

9

No original: “Rules learners discover by themselves are more likely to fit their existing mental structures than rules
they have been presented with. This in turn will make the rules more meaningful, memorable, and serviceable.”
(THORNBURY, 1999, p.54)
10
No original: “Working things out for themselves prepares students for greater self-reliance and is therefore conducive
to learner autonomy.” (THORNBURY, 1999, p.54)
11
No original: “Students are more actively involved in the learning process, rather than being simply passive recipients:
they are therefore likely to be more attentive and more motivated.” (THORNBURY, 1999, p.54)
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Dessa maneira, justificamos este trabalho pela importância de se criar oportunidades, a partir
do livro didático utilizado em sala de aula, para que os aprendizes reflitam sobre a gramática por si
próprios e percebam como a língua é organizada, utilizando atividades de noticing by the learner
(BATSTONE, 1994).
Esperamos que este estudo traga contribuições para a área de ensino e aprendizagem, assim
como para a área de formação de professores de línguas, ao proporcionar discussões e reflexões
acerca da atenção focada à gramática e ao considerar as percepções e opiniões dos alunosparticipantes sobre o ensino e aprendizagem de gramática, a partir da adoção das propostas de
atividades baseadas no noticing by the learner de Batstone (1994).
Nas seções seguintes, descrevemos como a dissertação está organizada e partimos para a
discussão das teorias que serviram de base para a análise e discussão de dados do nosso trabalho.
ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
Este estudo está organizado em três capítulos, além da introdução e das considerações finais.
Na introdução, expomos um panorama do ensino e aprendizagem de gramática da língua inglesa e a
questão da conscientização ou noticing que foi usada como fundamento teórico para este trabalho.
Em seguida, tratamos dos objetivos e perguntas de pesquisa norteadores deste estudo, apresentamos
a justificativa para a importância do tema escolhido, assim como a relevância da pesquisa.
O primeiro capítulo é referente à fundamentação teórica que sustenta nossas discussões e
reflexões sobre o ensino e aprendizagem de gramática com relação à importância da
conscientização ou noticing acerca da forma e sentido.
O segundo capítulo apresenta a metodologia de investigação adotada, isto é, o contexto de
pesquisa, o livro didático como suporte para a proposta de noticing by the learner, o perfil dos
alunos-participantes e da professora-pesquisadora, a natureza da pesquisa, os instrumentos para a
coleta de dados, a descrição de uma das atividades de noticing by the learner propostas, além do
período de coleta e os procedimentos de análise de dados.
No terceiro capítulo, análise e discussão dos dados, apresentamos a análise e reflexão das
respostas dos alunos-participantes às atividades de noticing by the learner, a partir da visão da
professora-pesquisadora. Além disso, discutimos as percepções e opiniões dos alunos-participantes
sobre a realização das atividades de noticing by the learner propostas. Ao final deste capítulo,
apresentamos as considerações finais sobre a pesquisa, as limitações da investigação e possíveis
encaminhamentos para estudos futuros.
Portanto, apresentamos no próximo item, o primeiro capítulo que se refere as nossas
discussões e reflexões sobre o ensino e aprendizagem de gramática e à relevância do noticing acerca
da forma e sentido.

19
CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo, discutimos as teorias que fundamentam nosso trabalho. Primeiramente,
tratamos sobre algumas definições de gramática, e em seguida, discorremos sobre o lugar da
gramática nas abordagens e métodos de ensino de línguas. Para isso, baseamo-nos em autores como
Batstone (1994), Thornbury (1999), Leffa (1988), e Richards e Rodgers (2001). Dissertamos,
também, sobre a questão do foco na forma e foco em formas (LONG, 1991), apresentamos a
discussão das propostas de foco na forma por Nassaji e Fotos (2011) e tratamos sobre a
conscientização e o noticing a partir de autores como Sharwood-Smith (1981) e Rutherford (1987),
Schmidt (1990) e Batstone (1994). Encerrando a parte de fundamentação teórica, trazemos
reflexões sobre as teorias gramaticais de Batstone (1994) e as relações entre ensino, aprendizagem e
cultura discutidas por Barcelos (1995).
1.1 Algumas definições de gramática
Nos estudos sobre ensino e aprendizagem de língua estrangeira existem vários autores que
tentaram definir o conceito de gramática. Neste item do trabalho, trazemos algumas definições do
termo, com as quais concordamos.
Um dos autores a definir o termo gramática foi Brown (1994). Segundo esse estudioso, a
“gramática é um sistema de regras que governa a disposição convencional e a relação das palavras
em uma sentença”12 (BROWN, 1994, p.362). De acordo com o autor, se essa disposição
convencional das estruturas não existisse, a língua produzida, resultado de nossas tentativas
comunicativas, seria simplesmente caótica. No entanto, Brown (1994) em concordância com
Larsen-Freeman (1991), aponta que ser capaz de organizar as estruturas gramaticais em sentenças,
tanto na fala quanto na escrita, não é condição suficiente para que a comunicação aconteça. Para
que a produção linguística seja estruturada apropriadamente, além de ser significativa e adequada ao
contexto de interação, devemos levar em conta o seu caráter tripartido: forma, sentido e uso. Ao se
basear em Larsen-Freeman (1991), Brown (1994, p.362) ressalta que:
A gramática nos dá a forma ou as estruturas da língua, mas essas formas são
literalmente inúteis sem uma segunda dimensão, tal qual a semântica (sentido) e
uma terceira dimensão, a pragmática. Em outras palavras, a gramática nos diz
como construir uma sentença (ordem das palavras, os sistemas de verbos e
substantivos, modificadores, frases, orações, etc.) e as regras do discurso dizem
como unir essas sentenças. A semântica mostra algo relacionado ao(s)
significado(s) das palavras e sequências de palavras. Além disso, a pragmática nos

12

No original: “Grammar is the system of rules governing the conventional arrangement and relationship of words in a
sentence.” (BROWN, 1994, p.362)
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fala sobre quais dos diversos significados devemos atribuir a um enunciado oral ou
escrito em determinado contexto.13

Uma vez que o autor se pauta em Larsen-Freeman (1991) para afirmar sua posição com
relação à definição de gramática, acreditamos ser necessário explicar qual foi o objetivo dessa
estudiosa ao pesquisar e dissertar sobre o tema. De acordo com Larsen-Freeman (2003), seu intuito
era desconstruir a concepção de gramática, adquirida ao longo dos anos, como sendo somente um
produto estático que consistia em formas governadas por regras. Para a autora, a gramática é um
processo dinâmico em que estruturas ou formas possuem sentidos e usos. Foi a partir dessa
concepção que ela pensou no conceito tridimensional da gramática, em que forma, sentido e uso
atuam em conjunto para que a comunicação ocorra de maneira efetiva.
Outra definição de gramática que vai além do simples conceito relacionado a um conjunto
formal de regras é a ilustrada por Batstone (1994). Segundo esse autor, “a gramática é um
instrumento comunicativo funcionalmente motivado”14 (BATSTONE, 1994, p.11). Isso significa
que os falantes utilizam a gramática na interação com outros falantes a fim de executar
determinadas funções com a língua, como pedir, perguntar, cumprimentar, etc. Além disso, Batstone
(1994) concorda com a definição dada por Brown (1994), citado anteriormente, pois entende que a
língua seria caótica sem a gramática e isso prejudicaria a comunicação. Desse modo, entendemos
que na visão de Batstone (1994), as formas gramaticais servem para aprimorar a expressão dos
sentidos na língua. Com relação à expressão de sentidos na língua, Ur (1996) também acredita que
uma possível definição para a gramática seria a de um conjunto de regras que definem como as
palavras são combinadas ou transformadas para formarem unidades aceitáveis de sentido.
Podemos relacionar as ideias de Batstone (1994) com as de Larsen-Freeman (1991, 2003) já
que ambos os estudiosos apontam a gramática não como um produto estático e pronto para ser
usado independentemente da situação, mas como um instrumento que utilizamos (ou moldamos) de
acordo com o contexto ao qual estamos inseridos e com o sentido que desejamos expressar. Dessa
forma, Batstone (1994, p.16) afirma que:
Quando nos comunicamos por meio da língua, nós não simplesmente pegamos
itens gramaticais de uma prateleira, empacotados com sentidos prontos. Nós
moldamos e escolhemos a língua para nos expressarmos, transmitindo determinado
ponto de vista. Não é somente a gramática que nos permite a fazer isso, mas a
gramática é, não obstante, importante em ajudar os falantes a se situarem com
relação do mundo ao seu redor.15
13

No original: “Grammar gives us the form or the structures of language, but those forms are literally meaningless
without a second dimension, that of semantics (meaning), and a third dimension, pragmatics. In other words, grammar
tells us how to construct a sentence (word order, verb and noun systems, modifiers, phrases, clauses, etc.), and discourse
rules tell us how to string those sentences together. Semantics tells us something about the meaning(s) of words and
strings of words. Then pragmatics tells us about which of several meanings to assign given the context of an utterance
or written text.” (BROWN, 1994, p.362)
14
No original: “[…] a communicative device which is ‘functionally motivated’.” (BATSTONE, 1994, p.11)
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Um outro estudo com discussões acerca da gramática é o de Thornbury (1999). As
definições apresentadas por esse autor se assemelham a alguns dos pontos já discutidos por Brown
(1994), Batstone (1994) e Larsen-Freeman (1991) neste item do trabalho. Thornbury (1999),
portanto, afirma que a gramática se refere, parcialmente, “ao estudo de quais formas (ou estruturas)
são possíveis em uma língua”16 (THORNBURY, 1999, p.1). No entanto, além de a gramática ser
uma descrição das regras que governam o modo como as sentenças são formadas, o autor considera
que ela também comunique sentidos. Nesse caso, a gramática seria um processo para clarificar o
sentido comunicado pelo falante (ou escritor) quando não há informações suficientes sobre o
contexto em que a mensagem foi produzida. O estudioso ainda acrescenta que existem dois tipos
diferentes de sentidos com relação à gramática: o sentido literal e o sentido que a expressão ou
estrutura gramatical recebe de acordo com seu contexto. Dessa forma, podemos relacionar as
afirmações de Thornbury (1999) com as de Larsen-Freeman (1991), visto que ambos entendem que
a gramática deve ser associada ao uso de estruturas com acuidade, de maneira significativa e
apropriadamente, ou seja, os aspectos relacionados à forma, sentido e contexto devem ser levados
em consideração quando o assunto é gramática.
No quadro 1, apresentado a seguir, resumimos os conceitos discutidos neste item da
dissertação, retomando os autores citados e suas definições de gramática:
Quadro 1. Algumas definições de gramática
Definições de gramática

Autor (Fonte)

•
A gramática é um sistema de regras que governa a disposição das
palavras em sentenças;
•
A gramática é forma, mas também sentido (semântica) e uso
(pragmática).

Brown (1994)

•
A gramática é um instrumento comunicativo;
•
A gramática serve para aprimorar a expressão de sentidos na
língua.

Batstone (1994)

•
A gramática é um conjunto de regras para a combinação de
palavras em sentenças;
•
A gramática é usada para formar unidades aceitáveis de sentido
na língua.

Ur (1996)

•
A gramática é, parcialmente, o estudo das formas (ou estruturas);
•
A gramática comunica sentidos;
•
Os sentidos transmitidos pela gramática também dependem do
contexto.

Thornbury (1999)

•
•
15

A gramática tem o caráter tridimensional;
A gramática é a habilidade de usar estruturas com acuidade,

Larsen-Freeman (1991, 2003)

No original: “When we communicate through language we do not simply pick grammatical items off the shelf,
packaged with ready-made meanings. We fashion and choose language to express ourselves, conveying a particular
point of view. It is not only grammar which enables us to do this. But grammar is, none the less, important in helping
speakers to situate themselves in relation to the world around them.” (BATSTONE, 1994, p.16)
16
No original: “Grammar is partly the study of what forms (or structures) are possible in a language.” (THORNBURY,
1999, p.1)
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significativa e apropriadamente (forma, sentido e uso pragmático).

Fonte: Elaboração própria
Notamos nas concepções dos autores que a gramática envolve não somente as regras de
funcionamento de uma determinada língua, mas também outros aspectos indissociáveis tais como a
comunicação (uso) e o sentido. Na subseção seguinte, buscamos definir o que é gramática.

1.2 O que é gramática, afinal?
De acordo com Batstone (1994, p.117):
“o que é gramática depende da forma como se escolhe olhar para ela.
Portanto, podemos defini-la como um mecanismo formal, como um sistema
funcional para sinalizar significados, ou como um recurso dinâmico o qual
tanto falantes quanto aprendizes utilizam de maneiras diferentes e em
diferentes momentos”17.
Definir gramática, portanto, depende da visão acerca da língua e da linguagem humana.
Dessa forma, ao longo dos anos, a gramática foi relacionada a cada uma das visões citadas
anteriormente, como um mecanismo formal, um sistema funcional ou um recurso dinâmico.
Existiam abordagens e métodos de ensino que a viam como um conjunto estático de regras, em que
a premissa para se aprender o idioma era saber sobre a língua e sobre o modo como a língua
manipula e combina as palavras para formar unidades maiores, enquanto outras abordagens e
métodos caracterizavam a gramática como um meio para expressar significados. Embora esse não
seja o único aspecto que a define, a gramática também está relacionada à forma. Podemos afirmar
que “o estudo da gramática consiste, em partes, em olhar para o modo como essas formas são
organizadas e padronizadas”18 (THORNBURY, 1999, p.1).
Tradicionalmente, a gramática é tida como o estudo das formas ou estruturas que são
possíveis em uma língua. No entanto, dizer que uma sentença está gramaticalmente correta não
significa necessariamente que ela fará sentido ao ouvinte ou ao contexto de interação. Vejamos o
seguinte exemplo, discutido por Thornbury (1999, p.3): “This is 2680239. We are at home right
now. Please leave a message after the beep.” Nesse caso, podemos notar que a sentença “We are at
home right now.” é possível em língua inglesa e, portanto, está gramaticalmente correta. No entanto,
percebemos que algo não faz sentido, se levarmos em conta o contexto em que essa frase foi
produzida e o significado que deveria transmitir. Como sabemos, o formato de texto descrito acima
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No original: “What grammar is depends on how you choose to look at it, so that we can regard it as a formal
mechanism, as a functional system for signalling meanings, or as a dynamic resource which both users and learners call
on in different ways at different times.” (BATSTONE, 1994, p.117)
18
No original: “The study of grammar consists, in part, of looking at the way these forms are arranged and patterned.”
(THORNBURY, 1999, p.1)
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é parte de uma mensagem eletrônica recebida pelo telefone, quando não podemos atendê-lo. Em se
tratando dessa situação, o esperado seria ouvir a frase em sua forma negativa, “We are not at home
right now. Please leave a message after the beep.” em vez da afirmativa. O exemplo ilustrado
indica que a gramática tem o papel de expressar significados, em determinados contextos, a partir
de sua forma. Essa ideia, portanto, nos remete ao caráter tridimensional da gramática, discutido por
Larsen-Freeman (2003). A autora afirma que o significado (semântica), a forma (morfossintaxe) e o
contexto apropriado de uso (pragmática) têm papéis igualmente fundamentais. Isso significa que o
falante nativo ou o aprendiz deverá dispor das estruturas gramaticais, do léxico e do contexto de uso
para ser bem-sucedido na comunicação. Além disso, se houver mudanças em uma das partes, as
outras dimensões também serão afetadas, assim como no exemplo da mensagem acima.
Desse modo, cremos que a gramática seja uma “ferramenta para a produção de
significados”19 (THORNBURY, 1999, p.4), em que os aprendizes precisam perceber qual forma é
usada para expressar determinado significado de acordo com cada situação de uso.
Acreditamos, portanto, no caráter dinâmico da gramática, podendo variar de acordo com o
contexto de uso, com o falante, e de acordo com o significado que ele deseja expressar. Cada
situação requer um diferente uso da forma, com um significado específico. Partindo dessa
concepção de gramática, entendemos que o ensino e aprendizagem de língua estrangeira também
deva ser considerado de maneira dinâmica e tridimensional. Concordamos com Batstone (1994,
p.117), quando ele afirma que os aprendizes precisam “de alguma noção quanto à regularidade no
sistema linguístico, de algum entendimento sobre a relação entre formas e funções, além de uma
habilidade de agir nesse conhecimento no uso da língua”20. No entanto, como apresentado
anteriormente nesta dissertação, focalizamos apenas as dimensões da forma e do significado da
língua em nossa reflexão e análise de dados.
Na próxima subseção discutimos sobre o lugar que a gramática ocupa nas abordagens e
métodos de ensino de língua inglesa.
1.3 O papel da gramática nas abordagens e métodos de ensino de língua inglesa
Neste subitem da pesquisa, discutimos as principais abordagens e métodos de ensino de
línguas nos últimos anos, e consideramos o lugar da gramática em tais abordagens e métodos.
Tratamos, portanto, das principais características das abordagens estruturais (gramática e tradução,
método direto e audiolingual), da abordagem comunicativa.
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No original: “[…] grammar is a tool for making meaning.” (THORNBURY, 1999, p.4)
No original: “[…] they require some sense of the regularity in the language system, they need some understanding of
the relationship between forms and functions, and they need an ability to act on this knowledge in language use.”
(BATSTONE, 1994, p.117)
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1.3.1 Método da gramática e tradução
Esse método surgiu na época do Renascimento e foi um dos métodos mais utilizados na
história do ensino de línguas. Seu surgimento está relacionado ao interesse pelas culturas grega e
latina e à aprendizagem de suas literaturas. O método da gramática e tradução é caracterizado pelo
ensino da língua estrangeira por meio da língua materna. Desse modo, “toda a informação
necessária para construir uma frase, entender um texto ou apreciar um autor é dada através de
explicações na língua materna do aluno” (LEFFA, 1988, p.214). De acordo com Richards e Rodgers
(2001, p.3), o papel da gramática neste método era fundamental:
[…] O método da gramática e tradução é um modo de estudar a língua, abordandoa primeiramente por meio de análises detalhadas das regras gramaticais, seguidas
pela aplicação desse conhecimento em tarefas de tradução de sentenças e textos
com relação à língua-alvo. [O método], portanto, vê a aprendizagem de língua
como pouco mais que a memorização de regras e fatos, com o objetivo de entender
e manipular a morfologia e a sintaxe da língua estrangeira. 21

Já que a memorização de regras gramaticais era primordial nesse método, Richards e
Rodgers (2001) discorrem sobre a importância da acuidade. Segundo os autores, o professor deveria
conhecer todas as regras e exceções da língua para corrigir as atividades formais propostas aos
alunos. Um dos motivos para enfatizar o uso correto das estruturas foi o crescimento dos exames
escritos neste período.
Além disso, o ensino de gramática era feito de maneira dedutiva (RICHARDS; RODGERS,
2001), ou seja, havia a apresentação explícita das regras pelo professor para depois serem aplicadas
pelos alunos em exercícios estruturais. Devido à insatisfação de alguns estudiosos com relação ao
ensino de gramática com foco na tradução, um outro método se destaca no cenário de ensino e
aprendizagem de línguas: o método direto.
1.3.2 Método Direto
De acordo com Leffa (1988), o método direto surgiu como uma reação ao método da
gramática e tradução. Há evidências de que seu uso data do início do século XVI para a
aprendizagem de latim como língua estrangeira. No Brasil, o método foi introduzido no Colégio
Pedro II em 1932. Ao contrário do que ocorria na gramática e tradução, as aulas em consonância
com o método direto eram conduzidas exclusivamente na língua-alvo. Acreditava-se que para a
aprendizagem da língua ocorrer, a tradução deveria ser substituída pela demonstração. Desse modo,
21

No original: “[…] Grammar-Translation is a way of studying a language that approaches the language first through
detailed analysis of its grammar rules, followed by application of this knowledge to the task of translating sentences and
texts into and out of the target language. It hence views language learning as little more than memorizing rules and facts
in order to understand and manipulate the morphology and syntax of the foreign language.” (RICHARDS; RODGERS,
2001, p.3).
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“vocabulário concreto era ensinado por demonstração, objetos e figuras; vocabulário abstrato era
ensinado por associação de ideias”22 (RICHARDS; RODGERS, 2001, p.12).
A ênfase desse método estava na língua oral, ao contrário da gramática e tradução que
privilegiava a escrita. No entanto, além do uso da oralidade, outra característica do método direto
foi a integração das quatro habilidades, usada pela primeira vez no ensino de línguas, com a
sequência: ouvir, falar, ler e escrever.
Em se tratando do ensino de gramática, o método direto o fazia de maneira indutiva
(RICHARDS; RODGERS, 2001), ou seja, o aluno era primeiramente exposto à língua por meio de
diálogos com assuntos do dia a dia, para mais tarde sistematizar o conteúdo visto. Segundo os
autores, “[…] uma língua seria melhor ensinada utilizando-a ativamente na sala de aula, do que
usando procedimentos analíticos que focam na explicação de regras gramaticais no ensino. Os
aprendizes, desse modo, seriam capazes de induzir as regras gramaticais” 23 (op. cit. 2001, p.9).
Nesse caso, não havia explicitação de regras, mas acreditava-se que as estruturas seriam
internalizadas a partir do contato exclusivo com o insumo na língua-alvo e com a ajuda de
exercícios de pergunta e resposta, e o uso de repetição para a automatização da língua.
Seguimos para a discussão de outro método que surgiu em resposta à gramática e tradução, o
método audiolingual.
1.3.3 Método audiolingual
De acordo com Richards e Rodgers (2001), o método audiolingual, ou também conhecido
como Audiolingualismo, surgiu na época da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, o governo
americano precisava de pessoas aptas a falar diferentes idiomas para trabalhar durante a guerra.
O Audiolingualismo surge como uma resposta ao método da gramática e tradução, que tinha
o foco na tradução de textos. Os linguistas acreditavam que o objeto de estudo deveria ser o que os
falantes nativos dizem, ou seja, o foco estava na língua oral e não na escrita, como na gramática e
tradução. Nessa época, o pensamento sobre a linguagem havia mudado e além do behaviorismo de
Skinner (1957)24, o estruturalismo estava em voga. O estruturalismo via a língua como um sistema
de elementos, tais quais: fonemas, morfemas, palavras, estruturas e tipos de sentenças,
estruturalmente relacionados para a codificação de sentido. Desse modo, no método audiolingual a
“proficiência oral é equiparada à pronúncia e gramática corretas e à habilidade de responder
rapidamente e de maneira acurada em situações de uso oral da linguagem. O ensino de compreensão
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No original: “Concrete vocabulary was taught through demonstration, objects, and pictures; abstract vocabulary was
taught by association of ideas.” (RICHARDS; RODGERS, 2001, p.12)
23
No original: “[...] a language could best be taught by using it actively in the classroom. Rather than using analytical
procedures that focus on explanation of grammar rules in classroom teaching, [...] learners would then be able to induce
rules of grammar.” (RICHARDS; RODGERS, 2001, p.9)
24
Skinner, B. F. Verbal Behavior. Acton, Massachusetts: Copley, 1957.
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oral, pronúncia, gramática e vocabulário estão todos relacionados ao desenvolvimento da fluência
oral”25 (RICHARDS; RODGERS, 2001, p.52).
De acordo com Leffa (1988), como a ênfase do método audiolingual estava na língua oral, o
aluno deveria primeiramente aprender a “[…] ouvir e falar, depois ler e escrever; como acontece
individualmente na aprendizagem da língua materna […]” (LEFFA, 1988, p.223). Dessa forma, o
insumo era apresentado por meio de diálogos orais baseados em situações do cotidiano, pois
acreditava-se que a língua era o que os falantes nativos, de fato, usavam no dia a dia, e não o que
estava prescrito em livros de gramática. Além disso, devido à influência do behaviorismo, a
aprendizagem de língua passou a ser vista como um conjunto de hábitos. Segundo Skinner (1957), a
língua poderia ser adquirida por meio de um processo mecânico de estímulo-resposta. Assim, as
respostas corretas dos alunos deveriam ser reforçadas pelo professor, enquanto os erros, corrigidos
imediatamente. Desse modo, erros não eram permitidos em sala de aula por se pensar que os alunos
internalizariam as formas incorretas da língua.
Outra característica que difere o método audiolingual da gramática e tradução é a premissa
de que a aprendizagem da língua deveria ocorrer de maneira indutiva (RICHARDS; RODGERS,
2001), e por meio de analogias. Desse modo, explicitações de regras gramaticais não faziam parte
do plano de uma aula audiolingual. Assim como no método direto, acreditava-se que o conteúdo
poderia ser aprendido somente pela exposição ao insumo na língua-alvo, com a memorização das
estruturas da língua em contexto específico. Além disso, para garantir que os aprendizes
conseguissem internalizar esse insumo, para reproduzi-lo posteriormente, uma sequência de
exercícios mecânicos era prevista.
Em seguida, discutimos a abordagem comunicativa, modelo de ensino contrário ao
estruturalismo vigente até o momento.
1.3.4 Abordagem comunicativa
A abordagem comunicativa surgiu em meados dos anos 1970 como resposta a modelos de
ensino anteriores como o método audiolingual, que era pautado na internalização de estruturas
gramaticais da língua estrangeira por meio de exercícios de repetição oral e memorização de
diálogos. Segundo Leffa (1988), enquanto as abordagens estruturais se concentravam no código, a
abordagem comunicativa tinha o foco na semântica da língua, ou seja, esse novo modelo de ensino
indicava que a língua não era só forma, mas também sentido.
Os estudiosos da língua se voltaram para o estudo de ciências como a Semântica e a
Sociolinguística e a partir daí, surgiu o pensamento que guiaria a abordagem comunicativa no
25

No original: “Oral proficiency is equated with accurate pronunciation and grammar and the ability to respond quickly
and accurately in speech situations. The teaching of listening comprehension, pronunciation, grammar, and vocabulary
are all related to development of oral fluency.” (RICHARDS; RODGERS, 2001, p.52)
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ensino de línguas: a competência comunicativa26. De acordo com Richards e Rodgers (2001),
aprender uma língua era visto como “adquirir os meios linguísticos para realizar diferentes tipos de
funções”27 (RICHARDS; RODGERS, 2001, p.160). Essas funções eram tidas como os atos que os
falantes realizavam ao utilizar a língua, tais quais concordar, negar, cumprimentar, despedir-se, etc.
A Sociolinguística discute a língua em relação à sociedade, ou seja, fenômenos linguísticos
são estudados de acordo com o contexto social em que ocorrem. Desse modo, fala-se em variação
linguística geográfica, de idade, de registro, de gênero, etc. De maneira geral, a Sociolinguística é o
estudo de como os falantes usam a língua para a comunicação em diferentes contextos. Há,
portanto, a noção de que a língua é heterogênea e varia de acordo com a situação de uso.
O mesmo pensamento se dá na abordagem comunicativa, que trata a língua como viva e
passível de variações de acordo com o contexto em que os falantes estão inseridos. Segundo Leffa
(1988, p.232), “é o contexto, o relacionamento entre os participantes e até as características
intelectuais e afetivas do falante que vão determinar a escolha do expoente linguístico”. Para tal
abordagem, portanto, o que importa não é somente aprender as formas do sistema da língua (usage),
mas comunicar-se efetivamente nela, na interação social com foco no sentido (use), mesmo que o
falante não domine necessariamente todas as regras do sistema estrutural da língua.
Em suma, entendemos que os diálogos artificiais elaborados para introduzir estruturas
gramaticais específicas, como ocorreu com o método audiolingual, não eram uma prática
comunicativa. Ao contrário, tal prática almejava pelo uso da linguagem de maneira apropriada à
situação em que os falantes estão inseridos, e de acordo com o sentido que eles desejam expressar
em determinada ocasião. Embora o foco não esteja mais estritamente ligado à forma da língua, há
espaço para o estudo das estruturas gramaticais, principalmente quando essas estruturas “são
necessárias para desenvolver a competência comunicativa” (LEFFA, 1988, p.232) do aprendiz para
torná-lo apto a se comunicar na língua-alvo.
O quadro 2 a seguir é um resumo do que apresentamos neste item do trabalho sobre as
abordagens e métodos de ensino e aprendizagem de línguas. De um lado, trazemos cada abordagem
ou método e de outro, sua respectiva visão acerca da gramática:

Quadro 2. O lugar da gramática nas abordagens e métodos de LE
Abordagens e métodos
Gramática e Tradução
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A visão sobre a gramática
•
A gramática era vista como um sistema formal de regras que
deveriam ser estudadas e memorizadas;

De acordo com Richards (2006), competência comunicativa inclui utilizar a língua em diferentes contextos
comunicativos e de acordo com diferentes funções, saber utilizar o registro adequado de acordo com a situação de uso
em que se está inserido, produzir e reconhecer diferentes tipos textuais e utilizar de estratégias comunicativas para
manter certa fluência na conversação, apesar de adversidades e limitações linguísticas.
27
No original: “[…] learning a second language was similarly viewed […] as acquiring the linguistic means to perform
different kinds of functions.” (RICHARDS; RODGERS, 2001, p.160)
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Método Direto

•
A explicitação de regras gramaticais não era encorajada;
•
A gramática deveria ser internalizada indutivamente a partir do
contato direto com a língua;

Método Audiolingual

•
O ensino de gramática estava relacionado à fluência oral;
•
A gramática deveria ser ensinada indutivamente, por meio de
atividades de repetição, sem a explicitação de regras;

Abordagem Comunicativa •
As regras gramaticais não são o foco das aulas nessa
abordagem;
•
A atenção se volta à gramática somente quando ela for usada
como um meio para transmitir sentidos na comunicação.
Fonte: Elaboração própria
Notamos que em cada método ou abordagem de ensino e aprendizagem, a gramática ocupou
lugares distintos, sendo seu foco principal ou consequência de uma prática de sala de aula ou
suporte para a comunicação. Na subseção seguinte, discutiremos a diferença entre foco na forma e
foco em formas.
1.3.5 Foco na forma e foco em formas
O cenário de ensino e aprendizagem de língua estrangeira tem refletido sobre a controvérsia
entre pautar a instrução no uso significativo e comunicativo da língua, ou na apresentação formal
das regras gramaticais (LONG, 1991; NASSAJI; FOTOS, 2011). Como resposta às abordagens
tradicionais de ensino de gramática e ao ensino dito puramente comunicativo, Long (1991) propõe a
teoria do foco na forma (focus on form).
Long (1991) afirma que em nível de sala de aula, atividades com o foco nos aspectos
formais da língua podem diferir no nível com que elas “isolam estruturas linguísticas” (LONG,
1991, p.43), além de diferir no modo como esse isolamento é feito. Outro aspecto importante
mencionado pelo autor é o fato de que o foco na estrutura da língua e o foco no significado não
precisam ser mutuamente exclusivos em determinadas tarefas.
O autor tece algumas considerações fundamentais sobre a controvérsia da instrução pautada
na forma ou no significado, como também esclarece algumas questões terminológicas, visto que
havia certa confusão e uso indiscriminado dos termos foco na forma e foco em formas, sem atentar
para suas devidas interpretações. De acordo com Long (1991, p.44), uma abordagem de instrução
com foco em formas (focus on forms) tem o objetivo de ensinar as próprias formas ou regras
gramaticais da língua. Segundo o autor, esse tipo de abordagem se refere à “prática de isolar itens
linguísticos, ensiná-los e testá-los um de cada vez” 28. Isso quer dizer que o conteúdo de uma aula
com foco em formas é baseado no estudo de aspectos linguísticos como as regras sobre o passado
28

No original: “The practice of isolating linguistic items, teaching and testing them one at a time […]” (LONG, 1991,
p.44)
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contínuo, o presente simples, etc.; e nada além disso. Para testar o conhecimento dos alunos sobre
os itens mencionados nas aulas, há testes ou provas com foco explícito nessas estruturas. Desse
modo, como podemos perceber, o foco em formas (focus on forms) está relacionado às abordagens e
métodos estruturais e tradicionais de ensino. Outra abordagem à gramática que se assemelha à
proposta de foco em formas (LONG, 1991) é a de ensino como produto, discutida por Batstone
(1994). Esse modelo de ensino também é caracterizado pelo foco exclusivo na especificação e no
estudo das formas ou estruturas linguísticas.
Long (1991) atesta que, enquanto o conteúdo das aulas em abordagens com foco em formas
(focus on forms) trata das formas ou estruturas da língua, a abordagem com foco na forma (focus on
form) ensina outros assuntos – biologia, matemática, a geografia de um país, etc. “e atrai
explicitamente a atenção dos alunos para elementos linguísticos no momento em que surgem
incidentalmente em aulas cujo foco principal está no significado ou comunicação” 29 (LONG, 1991,
p.45-46). De acordo com o autor, portanto, a atenção voltada a determinados aspectos linguísticos
não seria planejada previamente, mas ocorreria a partir do momento em que os professores
percebessem os alunos cometendo erros “(1) sistemáticos, (2) pervasivos e (3) remediáveis” 30
(LONG, 1991, p.46). Batstone (1994) também propõe um ensino de gramática cujo foco principal
permanece no significado ou comunicação. O estudioso chama esse ensino de gramática como
processo (grammar as process). No entanto, diferentemente da abordagem com foco na forma, o
ensino de gramática como processo não atrai a atenção dos aprendizes explicitamente para as
formas linguísticas, mas “requer atenção minuciosa à elaboração da tarefa, para que possamos
tomar decisões consistentes sobre os efeitos da tarefa na língua do aprendiz” 31 (BATSTONE, 1994,
p.78). Nesse caso, as atividades seriam pensadas e planejadas previamente pelos professores com o
cuidado de tentar possibilitar oportunidades para que os aprendizes possam usar a gramática
enquanto focam no sentido. Como no ensino como processo as atividades são planejadas
previamente e tem o foco no sentido, a atenção dos aprendizes não é voltada aos aspectos
estruturais da língua de maneira explícita como no foco na forma (focus on form) (LONG, 1991).
Conforme indicado por Long (1991), com relação ao foco na forma (focus on form) e seu
caráter incidental, as aulas seriam interrompidas e a estrutura linguística problemática seria
apresentada aos alunos de maneira apropriada à idade e ao nível de proficiência dos aprendizes.
Logo após o estudo da estrutura gramatical, os alunos voltariam as suas tarefas comunicativas
significativas. Desse modo, o autor exclui a possibilidade de chamar a atenção dos alunos para a
forma de maneira pré-determinada. No entanto, pesquisas posteriores (DOUGHTY; WILLIAMS,
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No original: “[…] and overtly draw students' attention to linguistic elements as they arise incidentally in lessons
whose overriding focus is on meaning, or communication.” (LONG, 1991, p.45-46)
30
No original: “[…] errors which are (1) systematic, (2) pervasive and (3) remediable.” (LONG, 1991, p.46)
31
No original: “[…] requires careful attention to task design, so that we can make principled decisions about the effects
of the task on learner language.” (BATSTONE, 1994, p.78)
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1998; LONG; ROBINSON, 1998) expandiram o conceito de foco na forma, passando a considerar
não só o ensino incidental, mas também o previamente planejado.
Da mesma forma que Doughty e Williams (1998), e Long e Robinson (1998), Spada e
Lightbown (2008) sugerem que foco na forma pode ocorrer tanto de maneira incidental, tal qual
definido originalmente por Long (1991), reagindo aos erros dos alunos no momento em que surgem
em sala de aula, assim como antes mesmo de eles ocorrerem, como indicado por interpretações
mais recentes acerca do assunto. Assim sendo, os professores poderiam prever certas estruturas que
pudessem trazer dificuldades aos alunos e planejar atividades para lidar com esses possíveis
problemas linguísticos, ainda mantendo o foco no sentido.
Spada e Lightbown (2008) entendem a importância do foco na forma no ensino e
aprendizagem de língua estrangeira, no entanto, a interpretação que as autoras deram ao conceito
difere daquela dada por Long (1991). Essas estudiosas descrevem dois tipos de foco na forma: o
isolado (isolated FFI) e o integrado (integrated FFI). Desse modo, de acordo com Spada e
Lightbown (2008, p.186):
Na instrução com foco isolado na forma [isolated FFI], o foco na forma é separado
da atividade comunicativa ou baseada em conteúdo. Essa abordagem difere do foco
em formas de Long, a qual se refere à instrução linguística e prática organizada
acerca de pontos gramaticais pré-determinados em um programa de ensino
estrutural, ou seja, a instrução com base na forma que não é diretamente vinculada
à prática genuinamente comunicativa. Na instrução com foco integrado na forma
[integrated FFI], a atenção dos aprendizes é atraída para a forma linguística
durante atividades comunicativas ou baseadas em conteúdo [CBI].32

Em concordância com a descrição das autoras sobre a instrução com foco na forma, tanto o
ensino isolado quanto o integrado fazem parte do currículo baseado no ensino comunicativo de
línguas. Nesse caso, o ensino isolado difere do conceito de foco em formas de Long (1991), pois
ocorre antes ou depois de uma atividade comunicativa, cujo foco estaria no conteúdo, ou sentido.
Como discutido anteriormente, Long (1991) a princípio descreveu o foco em formas (focus on
forms) como baseado exclusivamente na estrutura da língua, sem levar o caráter comunicativo em
consideração. Em se tratando do ensino integrado, acreditamos que há certa semelhança com o foco
na forma (focus on form) de Long (1991), visto que ambas instruções propõem atrair a atenção dos
aprendizes para estruturas linguísticas, se necessário, durante atividades baseadas primordialmente
no conteúdo. A diferença estaria no fato de Spada e Lightbown (2008) afirmarem que o foco na
forma poderia ocorrer tanto de maneira incidental (LONG, 1991), como planejada.
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No original: “In isolated FFI, the focus on language form is separated from the communicative or content-based
activity. This approach differs from Long’s focus on forms, which refers to language instruction and practice organized
around predetermined points of grammar in a structural syllabus, that is, form-based instruction that is not directly tied
to genuinely communicative practice. In integrated FFI, the learners’ attention is drawn to language form during
communicative or content-based instruction.” (SPADA; LIGHTBOWN, 2008, p.186)
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Long (1991) conclui que abordagens de ensino com foco em formas (focus on forms) e
nenhuma atenção ao sentido ou uso são contraprodutivas. Para o autor, o ensino que encoraje o foco
na forma (focus on form) é considerado ideal, pois é centrada no aprendiz, e ocorre quando o
estudante atenta para o significado e tem um problema de comunicação.
Em nossa visão, para que a instrução se torne mais eficaz, deve-se incluir atenção tanto à
forma quanto ao sentido, assim como afirmam Long (1991), Batstone (1994) e Spada e Lightbown
(2008). No entanto, também acreditamos que as preferências dos aprendizes com relação ao ensino
e aprendizagem de língua estrangeira, tais como inclinação por explicações dedutivas e estruturais
por parte do professor, ou apreço por atividades indutivas que incentivam a participação ativa do
aprendiz, devem ser levadas em consideração.
A seguir, tratamos sobre algumas propostas de foco na forma discutidas por Nassaji e Fotos
(2011).
1.4 Propostas de foco na forma
Em se tratando do ensino com foco na forma, Nassaji e Fotos (2011) propõem alguns
modelos de atividades que ajudariam o aprendiz a atentar para a forma em situações comunicativas.
Desse modo, discorremos brevemente neste item da pesquisa sobre as técnicas denominadas insumo
estruturado, realce textual, ensino de gramática baseado no discurso, feedback interacional, tarefas
com foco na gramática e tarefas de produção colaborativas, discutidas pelos autores.
O modelo de processamento de insumo utilizado por Nassaji e Fotos (2011) para definirem a
instrução processual, e as atividades de insumo estruturado, foi originalmente discutido por
VanPatten (1996 apud NASSAJI; FOTOS, 2011). Segundo esse autor, o termo processamento de
insumo está associado às estratégias utilizadas pelos aprendizes para relacionar as formas
gramaticais, recebidas a partir do insumo, a seus significados ou funções. Além de tratar sobre o
processamento de insumo, VanPatten (1996) também inclui considerações sobre os conceitos de
percepção, noticing e aquisição (intake). Para esse estudioso, a percepção se refere ao registro dos
sinais acústicos presentes em algo que o aprendiz ouviu. Já o noticing nos remete ao registro
consciente dessas formas na memória. Além disso, tanto a percepção quanto o noticing podem
ocorrer sem que o aluno atribua qualquer significado a uma forma em particular. Isso quer dizer que
o aprendiz pode até ouvir ou perceber os sinais acústicos que representariam uma forma linguística
e ao mesmo tempo notar essa estrutura sem, no entanto, atribuir sentido ao que foi ouvido e
registrado em sua memória em um primeiro momento. A atribuição ocorreria posteriormente com o
processamento. Nesse caso, “o processamento [de insumo] envolve tanto a percepção quanto o
noticing, assim como a atribuição de sentido à forma” 33 (VANPATTEN, 1996 apud NASSAJI;
33

No original: “[…] processing involves both perception and noticing and also assigning meaning to the form.”
(VANPATTEN, 1996 apud NASSAJI; FOTOS, 2011, p.21).
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FOTOS, 2011, p.21). O autor ainda chama a atenção para o fato de que intake (aquisição) trata da
parte do insumo (input) que o aprendiz conseguiu notar e armazenar em sua memória para o
processamento.
Podemos relacionar o processamento de insumo sugerido por VanPatten (1996) ao conceito
de noticing as skill, discutido por Batstone (1994), pois além de os aprendizes notarem as formas
gramaticais, eles devem refletir sobre elas para entender seu sentido e função e completar a
atividade proposta adequadamente. Como mencionado anteriormente, no modelo proposto por
VanPatten (1996), os aprendizes também devem processar a gramática além da percepção e do
noticing34 para atribuir sentido à forma. Nesse caso, entendemos o termo processamento
similarmente ao de reflexão.
Com relação ao insumo (input), Nassaji e Fotos (2011) descrevem o conceito como a
amostra de língua a qual os aprendizes estão expostos e que tentam processar a fim de entender seu
significado. A partir disso, os autores definem a instrução processual como uma abordagem
particular ao ensino de gramática que se baseia em como os aprendizes interpretam e processam o
insumo (input) para entender o sentido da mensagem.
De acordo com Nassaji e Fotos (2011), VanPatten (1996) defende que os aprendizes de
segunda língua tem dificuldade em atentar à forma e ao significado ao mesmo tempo. Para lidar
com esse problema, o autor sugere que esses alunos devam ser ensinados a como processar o
insumo a fim de que possam aprender a gramática enquanto focam sua atenção no sentido. Desse
modo, Nassaji e Fotos (2011) sugerem algumas atividades, descritas a seguir, para facilitar essa
aprendizagem por parte dos alunos.
Segundo os autores, “atividades pedagógicas que são usadas na instrução processual de
insumo são chamadas de insumo estruturado ou structured input, pois são planejadas
especificamente para conter insumo que facilite conexões entre forma e sentido” 35 (NASSAJI;
FOTOS, 2011, p.28). Tais atividades são preparadas para forçar os alunos a focarem sua atenção nas
estruturas alvo e processá-las para entender seus significados. No entanto, para Nassaji e Fotos
(2011, p.30):
[…] uma atividade que envolva insumo não indica que seja uma atividade de
insumo estruturado. Para que uma tarefa assim seja, ela deve ser capaz de instigar o
aprendiz a ignorar uma estratégia de processamento desnecessária, para assim
atender à forma enquanto processa o insumo pelo significado. Isso sugere que o
professor deve, primeiramente, saber qual é a estratégia de processamento de
insumo problemática e o que impede o aprendiz de processar a forma corretamente.
Uma vez que essas estratégias são identificadas, o professor pode começar a
34

Segundo VanPatten (1996), o noticing nos remete ao registro consciente de formas na memória. Já para Batstone
(1994), o noticing se refere a atividades que tem por objetivo chamar a atenção dos alunos para determinados aspectos
gramaticais. Apresentaremos as discussões acerca do noticing no item 1.6 Propostas de Noticing deste trabalho.
35
No original: “Classroom activities that are used in input-processing instruction are called structured input. They are so
called because they are specifically designed to contain input that facilitates form-meaning connections.” (NASSAJI;
FOTOS, 2011, p.28)
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preparar as atividades de insumo estruturado. Por exemplo, “se os aprendizes estão
dependendo de itens lexicais para interpretar tempo verbal […], nós podemos
estruturar as atividades a fim de que eles sejam impelidos a depender de morfemas
gramaticais em vez de advérbios lexicais para entender o tempo verbal” (WOND,
2005, p.42).36

Lembramos também que a partir das discussões acerca da instrução processual, Nassaji e
Fotos (2011) afirmam que:
1. Informações sobre a forma ou estrutura linguística que se deseja ensinar são apresentadas
aos alunos previamente às atividades de insumo estruturado;
2. Os aprendizes são informados sobre as estratégias de processamento de insumo que
podem afetar negativamente o processamento da forma ou estrutura linguística alvo;
3. Os aprendizes fazem atividades de insumo estruturado para ajudá-los a entender e
processar a forma e o sentido das estruturas.
Além disso, as atividades de insumo estruturado podem ser de dois tipos: referenciais e
afetivas segundo VanPatten (1996 apud NASSAJI; FOTOS, 2011). As primeiras são atividades em
que sempre há uma resposta correta ou incorreta, baseadas no contexto ou sentido. Nesse caso, as
respostas corretas dos alunos revelariam que eles conseguiram entender o sentido corretamente. Já
as atividades afetivas não preveem uma resposta certa, mas incentivam os alunos a expressarem
suas opiniões sobre determinados eventos, como reagir a um texto oral ou escrito, concordando ou
discordando com o conteúdo visto.
Na proposta de atividade de insumo estruturado (Figura 1) apresentada a seguir, os alunos
dependem da informação gramatical e não da lexical para entender a noção de tempo verbal. Nessa
questão, os aprendizes devem escutar as sentenças e decidir se elas descrevem ações que
aconteceram no passado ou se geralmente acontecem (hábito). O objetivo da atividade, portanto,
seria instigar os alunos a processarem a marca morfológica -ed relacionada ao tempo passado.
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No original: “[…] an activity that involves input does not indicate that the activity is a structured input activity. For a
task to be so, it should be able to push the learner to bypass an unhelpful processing strategy and then attend to the form
while processing the input for meaning. This suggests that the teacher should first know what the problematic input
processing strategy is and what it is that hinders the learner to process the form correctly. Once these strategies are
identified, then the teacher can begin designing the structured input activities. For example, ‘If learners are relying on
lexical items to interpret tense [...], then we may want to structure the activities so that learners are pushed to rely on
grammatical morphemes instead of lexical adverbs to get tense’ (WONG, 2005, p.42).” (NASSAJI; FOTOS, 2011,
p.30)
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Figura 1. Atividade de instrução processual

Fonte: NASSAJI; FOTOS, 2011, p.31

Assim como já mencionado, na instrução processual, informações sobre as estruturas que o
professor deseja focar são fornecidas aos alunos, anteriormente às atividades de insumo estruturado.
Desse modo, os aprendizes podem refletir sobre as informações dadas, colocando-as em prática e
relacionando forma e sentido com as atividades de insumo estruturado logo em seguida.
Nesse caso, consideramos que a instrução processual se assemelha à fase de noticing for the
learner tratada por Batstone (1994), pois há a explicitação das formas para o aluno. Já as atividades
de insumo estruturado são semelhantes à proposta de estruturação pelo aluno (structuring by the
learner) de Batstone (1994), visto que ocorrem após a fase de noticing e remetem à manipulação
das formas para expressar sentidos, testando hipóteses sobre como a gramática é estruturada.
Outra abordagem à forma baseada no insumo, discutida por Nassaji e Fotos (2011) é o
realce textual. Essa técnica de realce tem bases no estudo sobre noticing proposto Schmidt (1990) e
em pesquisas de outros autores, os quais apresentamos nos itens 1.5 Conscientização e 1.6
Propostas de Noticing desta dissertação.
Com relação à importância do noticing para o processo de aprendizagem, visto que é tido
como primeiro passo para que a internalização do conhecimento aconteça, Nassaji e Fotos (2011),
discorrem sobre como facilitar a percepção de uma determinada forma com atividades de realce
textual. Esse termo foi originalmente usado por Sharwood-Smith (1991 apud NASSAJI; FOTOS,
2011) para tratar do realce à saliência do insumo e argumentar contra o pressuposto de Krashen
(1981, 1985) de que a instrução formal pouco influenciava na aprendizagem de uma língua.
De acordo com Sharwood-Smith, o realce textual pode ser caracterizado como explícito ou
implícito. O primeiro tipo de realce se refere às intervenções em que o professor direciona a atenção
do aluno, de maneira explícita, a determinadas estruturas linguísticas por meio de explicação
metalinguística e apresentação de regras. Já o realce implícito ocorre quando a atenção dos
aprendizes é voltada para formas gramaticais enquanto o foco continua no sentido.
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Em nossa compreensão, o realce textual explícito é semelhante ao modelo de noticing for
the learner proposto por Batstone (1994), pois há o fornecimento de informações claras e precisas
sobre as estruturas para os alunos. Além disso, podemos relacionar o realce implícito ao noticing by
the learner (BATSTONE, 1994), já que há somente a apresentação de breves dicas sobre as
estruturas (formas em destaque), a fim de deixar que o aluno faça suas próprias descobertas.
As atividades de realce textual propostas por Nassaji e Fotos (2011), as quais objetivam
fazer com que certos aspectos linguísticos se tornem salientes aos alunos, tratam de uma forma
implícita de processamento de insumo, pois direcionam a atenção dos aprendizes para a forma
enquanto o foco continua no sentido. Nessas atividades, os professores não devem explicar porque
certas formas estão destacadas, nem fornecer informações metalinguísticas acerca das estruturas.
Nesse caso, as atividades de realce textual diferem um pouco da proposta de noticing de Batstone
(1994), visto que o autor não afirma que os professores não podem fornecer explicações
metalinguísticas aos aprendizes. Conforme indicam os autores, o realce textual pode ser
considerado como parte da abordagem do foco na forma, pois envolve realçar formas em textos
significativos. Nassaji e Fotos (2011) listam, portanto, alguns passos a serem seguidos ao preparar
atividades baseadas no realce textual:
1. Selecione um tópico gramatical que os alunos precisam atentar;
2. Destaque no texto o aspecto selecionado, utilizando técnicas de realce textual como:
itálico, negrito, letra maiúscula, etc.
3. Não destaque diferentes formas no mesmo texto, pois isso pode desviar a atenção do
aluno quanto ao sentido;
4. Use estratégias para manter a atenção dos aprendizes no sentido;
5. Não proporcione explicação metalinguística.
Na figura 2 a seguir, trazemos um exemplo de atividade de realce textual discutido pelos
autores:
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Figura 2. Atividade de realce textual

Fonte: NASSAJI; FOTOS, 2011, p.46
Observamos que o realce textual pode ocorrer também em textos falados. Para que o insumo
oral seja notado, os professores podem utilizar várias técnicas de intonação e repetição, além de
gestos, linguagem corporal e expressões faciais.
Em conclusão, Nassaji e Fotos (2011) declaram que embora o realce textual possa promover
o noticing, não significa que proporcionará a aprendizagem. Para isso, as atividades de realce
textual devem ser combinadas com práticas de produção e feedback corretivo. Os autores
relembram que, de acordo com Batstone (1994), para que os alunos aprendam gramática
efetivamente, eles devem não só notar, mas manipular, refletir e testar hipóteses sobre seu
funcionamento.
De acordo com o modelo de ensino de gramática baseado no discurso, Nassaji e Fotos
(2011, p.51) destacam que:
A gramática deve ser apresentada de maneira flexível, como uma ferramenta para
se alcançar objetivos comunicativos ao expressar sentido, coesão e coerência de
acordo com as condições do contexto. Da perspectiva do discurso, a gramática é,
portanto, um complexo processo de se fazer escolhas sintáticas, lexicais, sociais e
psicológicas baseadas no contexto para que o sentido pretendido seja transmitido. 37

É possível perceber que a concepção de gramática neste modelo de ensino não envolve
somente o foco nas estruturas e no sentido, mas também no contexto, ou seja, no caráter pragmático
encontrado no discurso. Nesse caso, esse tipo de ensino é semelhante à concepção de gramática
37

No original: “[…] grammar must be presented flexibly as a tool to achieve communicative goals through expressing
particular meaning, cohesion and coherence according to the requirements of the context. From the discourse
perspective, grammar is therefore the complex process of making context-based choices of syntax, vocabulary, and the
social and psychological variables necessary for the intended meaning to be conveyed.” (NASSAJI; FOTOS, 2011,
p.51)
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tripartida entendida por Larsen-Freeman (2003). Segundo a autora, a gramática não está relacionada
somente à acuidade de formas, mas também ao sentido e uso apropriados e relevantes a
determinado contexto. Do mesmo modo, o ensino de gramática como habilidade (teaching
grammar as skill) proposto por Batstone (1994) também se assemelha à concepção de gramática
encontrada no modelo de Nassaji e Fotos (2011), visto que na abordagem de Batstone (1994) os
aprendizes são guiados com atividades a atentar e refletir sobre a gramática e suas estruturas a partir
do uso da língua. Isso significa que o aluno deve integrar a forma à comunicação a fim de expressar
sentidos de acordo com o contexto de interação.
Em suma, o modelo de ensino de gramática baseado no discurso não se concentra no nível
da sentença para tratar do insumo, nem somente no texto escrito. Como previsto no uso natural da
língua, há a introdução de textos orais, além de atividades que combinam o foco na forma com o
fornecimento de insumo naturalista e em nível do discurso.
A figura 3 a seguir, ilustra um exemplo de atividade de gramática baseada no discurso:

Figura 3. Atividade de gramática baseada no discurso

Fonte: NASSAJI; FOTOS, 2011, p.60

Outro modelo de ensino discutido por Nassaji e Fotos (2011), é o feedback interacional.
Nesse tipo de ensino, a interação e a negociação de sentidos entre os interlocutores seriam
fundamentais para facilitar a aprendizagem. O feedback interacional pode ser dividido em (1)
conversacional, se possuir o foco na negociação de significados durante interações entre falantes em
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contextos naturais, ou (2) pedagógico, se durante a interação em sala de aula, o aprendiz tiver que
atentar para a negociação da forma, enquanto o professor corrige possíveis erros em sua produção.
Desse modo, segundo Nassaji e Fotos (2011, p.73):
O argumento para o papel do feedback interacional está estreitamente conectado
com a importância atribuída ao FonF. Como observado no capítulo 1, Long (1991)
definiu FonF como uma abordagem em que a atenção à forma ocorre
incidentalmente e no contexto da comunicação e interação significativas. FonF
pode ocorrer tanto reativamente, em resposta aos erros dos aprendizes, ou
proativamente, de maneira pré planejada. O feedback interacional constitui um tipo
de FonF reativo, pois acontece em reação aos enunciados equivocados dos
alunos.38

O feedback interacional pode ocorrer por meio de reformulações ou elicitações. No primeiro
caso, uma produção errada do aluno é reestruturada pelo professor com a forma correta. No
segundo, não há o fornecimento da forma correta para o aluno. Ao contrário, o aprendiz é
incentivado direta ou indiretamente a corrigir seu próprio erro a partir da ajuda de seu interlocutor.
Em nossa visão, o feedback interacional por meio de reformulações pode ser relacionado ao
noticing for the learner (BATSTONE, 1994), pois há a explicitação para o aluno da forma correta.
Já o feedback por elicitação se aproxima do noticing by the learner (op. cit) por fornecer uma ajuda
ou breve dica a fim de possibilitar a percepção do erro por parte do aluno, convocando-o a
participar ativamente do processo de aprendizagem.
Na figura 4 a seguir, podemos ver um exemplo de feedback interacional do tipo elicitação:

Figura 4. Feedback interacional (elicitações)

Fonte: NASSAJI; FOTOS, 2011, p.77-78
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No original: “The argument for the role of interactional feedback is also closely connected with the importance
attributed to FonF. As noted in Chapter 1, Long (1991) defined FonF as an approach in which attention to form occurs
incidentally and in the context of communication and meaningful interaction. FonF occurs either reactively in response
to learners’ errors or proactively in a pre-planned manner. Interactional feedback constitutes a kind of reactive FonF as
it occurs in reaction to learners’ non-target-like utterances.” (NASSAJI; FOTOS, 2011, p.73)
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O próximo modelo discutido pelos autores é denominado structured grammar-focused tasks,
traduzido como “tarefas com foco na gramática” (KAWACHI-FURLAN, 2014). Neste modelo, o
ensino de gramática ocorre por meio de tarefas, tanto de maneira implícita como explícita. No
entanto, o conceito de tarefas ao qual se referem Nassaji e Fotos (2011) difere do termo
tradicionalmente conhecido na área de ensino e aprendizagem de línguas. De acordo com os
autores, a instrução baseada em tarefas era fundamentada na ideia de que os aprendizes precisavam
engajar em atividades de uso da língua, com foco no sentido e não em formas linguísticas. Como
uma abordagem somente com o foco no sentido se torna problemática, visto que os alunos também
precisam atingir níveis aceitáveis de acuidade para se comunicar (NASSAJI; FOTOS, 2011;
BATSTONE, 1994), Nassaji e Fotos (op. cit), com base em vários autores, dentre eles Ellis (2003),
sugerem o ensino implícito e explícito de gramática por meio de tarefas.
O ensino por tarefas, tal qual definido por Nassaji e Fotos (2011), pode ser considerado
como atividades de conscientização ou consciousness-raising, pois os aprendizes devem notar e
processar as formas-alvo enquanto comunicam significados. Como mencionado anteriormente, os
autores definem dois tipos de tarefas gramaticais: o implícito e o explícito.
As tarefas gramaticais implícitas fazem com que os alunos tenham que produzir sentidos ao
mesmo tempo em que utilizam a forma, mesmo que essa não tenha sido indicada nas diretrizes da
atividade. Essas tarefas com foco na gramática também tem sido usadas em conjunto com a
instrução formal antes ou depois do desempenho da tarefa. Um exemplo de atividade gramatical
implícita, sobre formas comparativas de adjetivos e advérbios do inglês, foi desenvolvido por Fotos,
Homan e Poel (1994 apud NASSAJI; FOTOS, 2011). Nessa tarefa, grupos de três ou quatro
aprendizes deveriam apresentar características de cidades que eles conhecessem bem aos outros
membros do grupo. Os alunos teriam que combinar as informações recebidas sobre as cidades,
escrevendo algumas sentenças comparando as cidades mencionadas. Embora a atividade tenha sido
feita sem a menção à forma-alvo, os aprendizes teriam que produzir sentenças utilizando formas
comparativas a fim de completar a tarefa de maneira bem-sucedida. Ao final da tarefa, as frases
deveriam ser apresentadas ao resto da classe e o professor poderia explicar ou comentar o uso das
formas comparativas. Nesse caso, acreditamos que as tarefas implícitas sejam semelhantes à
proposta de gramática como processo (teaching grammar as process) discutida por Batstone (1994).
Nessa proposta, há a ênfase no uso da língua e o ajuste de contextos pelo professor para que os
aprendizes participem ativamente, assim como utilizem a gramática.
De acordo com Nassaji e Fotos (2011), as tarefas gramaticais explícitas podem ser
consideradas como comunicativas, visto que o componente fundamental dessas atividades é a troca
linguística significativa entre os alunos, embora ainda tenha o foco em estruturas gramaticais. Essas
tarefas objetivam guiar a atenção dos estudantes para elementos gramaticais e suscitar a
conscientização acerca da forma – “[…] tarefas de conscientização requerem dos aprendizes
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comunicarem diretamente sobre estruturas gramaticais, talvez de modo a gerar regras para seu
uso”39 (NASSAJI; FOTOS, 2011, p.91). Para isso, os aprendizes devem refletir e discutir sobre
determinados aspectos gramaticais em duplas ou pequenos grupos. Um exemplo desse tipo de tarefa
se apresenta a seguir, na figura 5:
Figura 5. Atividade explícita de tarefa focada na gramática

Fonte: NASSAJI; FOTOS, 2011, p.97

A atividade ilustrada na figura 5 possui características semelhantes ao noticing by the
learner de Batstone (1994), pois os aprendizes devem estudar os exemplos de língua e refletir sobre
eles para tentar gerar as regras por si mesmos.
Em suma, segundo Nassaji e Fotos (2011), o objetivo das tarefas com foco na gramática
seria atrair a atenção dos alunos para a forma, diferentemente de tarefas sem esse foco, que previam
a negociação de sentidos e compreensão da mensagem. Os autores afirmam que o uso de tarefas
implícitas e explícitas tem mostrado resultados satisfatórios com relação à percepção da forma-alvo
pelos alunos.
Além disso, as tarefas com foco na gramática podem ser dedutivas ou indutivas. No modelo
dedutivo, as regras são explicitadas para os alunos, de modo que eles só precisariam aplicar a
informação dada em determinadas atividades. Já no ensino indutivo, os aprendizes descobrem as
regras por eles mesmos ao analisarem os exemplos de língua fornecidos. Podemos comparar esse
39
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ensino de gramática ao conceito de noticing40 retratado por Batstone (1994), visto que as tarefas
dedutivas podem ser equiparadas ao noticing for the learner, onde há explicitação das formas para o
aluno, enquanto nas tarefas indutivas, há semelhança com o noticing by the learner, pois os alunos
devem entender as regras por si mesmos.
A última proposta com foco na forma discutida por Nassaji e Fotos (2011, p.103) é o modelo
de “tarefas colaborativas de produção”, segundo os autores:
Tarefas colaborativas de produção, que se referem a atividades destinadas a incitar
os aprendizes a produzirem (output) acuradamente e também refletirem,
negociarem e discutirem conscientemente a acurácia do seu uso da língua. Esse
método apoia-se no pressuposto de que durante atividades colaborativas de
produção, os aprendizes recebem ajuda coletiva e apoio guiado como resultado da
interação [com os outros aprendizes] para resolver problemas linguísticos e
produzir o output acuradamente.41

Tais atividades são beneficiais aos aprendizes, visto que quando o output é produzido
colaborativamente, os alunos não só serão incentivados a utilizarem as estruturas-alvo, mas também
receberão ajuda dos colegas ao tentarem expressar sentidos de maneira clara e precisa. Tarefas
colaborativas de produção proporcionam, portanto, oportunidades para a reflexão consciente sobre a
língua, além do diálogo e debate sobre as estruturas linguísticas – o que poderá sensibilizar a
conscientização acerca de formas problemáticas.
Como podemos perceber, essa proposta estimula a produção do aluno e a reflexão sobre a
acuidade do seu output ou uso da língua. Do mesmo modo, a proposta de reflexão de Batstone
(1994), no ensino de gramática como habilidade, também tem o objetivo de ajudar os aprendizes a
refletirem criticamente sobre a qualidade da gramática que produziram, comparando o que eles
disseram com o que eles deveriam ter dito. Dessa forma, os alunos poderiam considerar maneiras de
como melhorar a acuidade da forma em suas produções.
Um exemplo de tarefa colaborativa de produção seria o de edição de texto, no original textediting tasks (NASSAJI e FOTOS, 2011). Nesse tipo de tarefa, o aprendiz deve corrigir um texto a
fim de melhorar sua acuidade e expressão de conteúdo. Quando feito em colaboração com outros
alunos, a tarefa gera mais atenção à forma, além de promover a aprendizagem dos itens em foco
mais efetivamente. Desse modo, o professor deve ler um texto que contém exemplos de sentenças
com a forma alvo para que os alunos interpretem sua mensagem. Em seguida, o professor entrega
aos aprendizes uma versão do texto contendo erros. Desse modo, os alunos devem editar o texto
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Esse conceito será discutido no item 1.6 Propostas de Noticing deste trabalho.
No original: “[…] collaborative output tasks, which refer to activities that are designed to push learners to produce
output accurately and also consciously reflect on, negotiate, and discuss the grammatical accuracy of their language use.
This method rests on the assumption that, during collaborative output activities, learners get collective help and guided
support as a result of interacting with each other in order to solve linguistic problems and produce output accurately.”
(NASSAJI; FOTOS, 2011, p.103)
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colaborativamente, fazendo as mudanças necessárias para que o texto fique o mais gramaticalmente
correto possível.
De acordo com Nassaji e Fotos (2011), foi possível retratar efeitos positivos no desempenho
e acuidade dos alunos a partir das atividades colaborativas com estudos desenvolvidos por Kowal e
Swain (1994), LaPierre (1994), Nabei (1996) entre outros. Assim, os aprendizes tiveram a
oportunidade de se conscientizarem e negociarem as relações entre forma e significado
coletivamente, além de melhorarem suas habilidades linguísticas e de solução de problemas. No
item seguinte, dissertamos sobre o termo conscientização, incluindo ponderações de diferentes
autores sobre o conceito.
1.5 Conscientização
Como o nosso trabalho é sobre atenção focada à gramática, acreditamos ser importante tecer
algumas considerações a respeito desse conceito no ensino e aprendizagem de línguas. Entendemos
que o termo foi estudado por vários autores, ganhando diferentes denominações na literatura de
ensino e aprendizagem de línguas, tais quais, atenção focada, noticing, conscientização ou
consciousness-raising, realce textual, entre outros. Em nossa visão, embora o termo possua
diferentes denominações, todas acabam se relacionando à intenção de promover a percepção dos
aprendizes com relação às particularidades do insumo, a fim de melhorar seu conhecimento
gramatical. Nesse item, portanto, tratamos brevemente sobre o termo conscientização ou
consciousness-raising e no item seguinte, discutimos as propostas de noticing de Schmidt (1990) e
Batstone (1994).
O termo conscientização tem sido alvo de discussão entre vários estudiosos. Alguns dos
quais não aceitam que essa tenha papel fundamental na instrução em sala de aula, enquanto outros
asseguram que tornar os aprendizes conscientes com relação à língua pode ajudá-los no processo de
aprendizagem. Em concordância com Terenzi (2009), diferentes autores cunharam os seguintes
termos para designar o processo de conscientização: consciousness-raising (RUTHERFORD;
SHARWOOD SMITH, 1985), noticing (SCHMIDT, 1990; BATSTONE, 1994), input enhancement
(SHARWOOD SMITH, 1993) e language awareness (JAMES; GARRETT, 1991; VANLIER,
1995; LARSEN-FREEMAN, 2002).
Segundo Livia (2006), Sharwood-Smith (1981) e Rutherford (1987) foram os primeiros
autores a discutirem o papel da conscientização no ensino de línguas. Sharwood-Smith (1981)
discorre sobre a conscientização das estruturas da língua, em resposta à teoria de Krashen (1979), o
qual acreditava que o conhecimento explícito adquirido a partir da instrução formal da gramática
não poderia aparecer no uso espontâneo da língua pelo aprendiz. Krashen (1979, apud
SHARWOOD-SMITH, 1981) assume que todo conhecimento aprendido, de maneira consciente e
explícita, não se tornaria internalizado pelo estudante. Em outras palavras, para o autor, somente o
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insumo adquirido de maneira implícita em contextos naturalistas estaria pronto para ser usado em
situações espontâneas, com foco na interação e seu conteúdo.
Sharwood-Smith (1981, p.160) disserta sobre os diferentes níveis de conscientização no
ensino e aprendizagem da forma. Segundo o autor, a conscientização não se trata apenas de
explicitar e testar regras sobre as estruturas da língua-alvo:
A transmissão de uma regra ou de qualquer outro tipo de informação sobre a
língua, pode, no entanto, ser mais ou menos reduzida às prescrições
metalinguísticas das gramáticas tradicionais. Além disso, pode ou não ser exigido
do aprendiz a realmente produzir tais prescrições por si mesmo. A informação
relevante pode variar no nível de elaboração ou concisão ao qual é apresentada,
assim como em nível de explicitação ou intensidade no modo como a atenção é
atraída para as regularidades relevantes [da língua]. 42

De acordo com o autor, a maneira como o professor escolhe conscientizar seus alunos sobre
a forma pode variar, mas em qualquer dos casos descritos acima, o aprendiz ainda poderá passar
pelo processo de se tornar consciente acerca de determinado aspecto linguístico. Sharwood-Smith
(1981) também atesta que a conscientização pode acontecer sem, no entanto, requerer do aluno falar
sobre o que se tornou saliente para ele, até mesmo porque, segundo o autor, somente alguns
aprendizes são capazes de se expressar metalinguisticamente43. A definição de Sharwood-Smith
(1981) sobre os diferentes níveis de conscientização acerca da forma se assemelha às propostas de
noticing discutidas por Batstone (1994) o qual acredita que os professores também podem variar a
ênfase entre o direcionamento implícito ou explícito fornecido para os aprendizes (noticing for the
learner), e um encorajamento de envolvimento ativo implícito ou explícito de descobrimento de
regras e padrões pelos próprios alunos (noticing by the learner).
Assim, concordamos que a conscientização em sala de aula se torna relevante no processo
de desenvolvimento da competência linguística do aprendiz, pois ao revelar os padrões e sistemas
da língua-alvo, os professores oferecem um “atalho” no que se refere à aprendizagem. Desse modo,
para Sharwood-Smith (1981), a instrução e o desenvolvimento do conhecimento explícito seria um
caminho mais curto e mais eficaz para aprender uma estrutura, em se tratando da sala de aula, se
comparado com a aquisição implícita e natural da língua.
O autor conclui que, independentemente do modo como os professores decidirem trabalhar
com a conscientização em sala de aula, tanto de maneira explícita, como implícita, o
desenvolvimento da competência linguística do aprendiz será garantido “por meio da prática na
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língua.
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língua-alvo”44 (SHARWOOD-SMITH, 1981, p.161). Por prática entendemos a manipulação e o uso
da língua não só em situações formais, com atividades didáticas, mas com a produção linguística
(output) pelo aluno em contextos de interação. Batstone (1994) também afirma que só o noticing
não seria suficiente para que a aprendizagem ocorresse e que os aprendizes precisariam de
atividades que estimulassem a manipulação e o uso da língua. No caso desse autor, essa prática
ocorreria por meio do processo de estruturação (structuring).
Para Rutherford (1987), “o papel fundamental da conscientização acerca da gramática é
aquele de ‘facilitador’ da aprendizagem de língua, onde ‘facilitar’ deve ser entendido como nada
menos que iluminar o caminho do aprendiz do que ele sabe para o que ele não sabe” 45
(RUTHERFORD, 1987, p.21). Em outras palavras, o autor assume que a partir da introdução de
novo insumo, antes desconhecido pelo aluno, os professores podem guiar o aprendiz para entender a
nova estrutura e, assim, adicionar novos conhecimentos a sua interlíngua por meio da
conscientização.
Livia (2006) relembra que o autor descreve a conscientização como o foco em aspectos
gramaticais sem, no entanto, apresentar explicitações de regras aos alunos. Em vez de tentar fazer
com que os aprendizes entendam ou memorizem regras e princípios gramaticais como no ensino
tradicional, a conscientização objetiva ajudar os alunos a descobrirem as regras por si próprios,
direcionando atenção dos aprendizes para determinadas estruturas linguísticas. Nesse caso, o
conceito pode ser relacionado ao noticing by the learner de Batstone (1994), o qual espera a
participação ativa dos alunos para notar determinadas estruturas da língua e entender suas regras.
Dessa maneira, a conscientização da gramática difere da noção de ensino de gramática
convencional. Enquanto o primeiro é um meio para obter competência gramatical em uma língua,
levando em consideração as contribuições do aprendiz nesse processo, o outro representa uma
tentativa de incutir essa competência diretamente no aprendiz, como se este fosse uma tabula rasa
(RUTHERFORD, 1987).
Nassaji e Fotos (2011) afirmam que o termo realce de insumo ou input enhancement, foi
originalmente apresentado por Sharwood-Smith e Rutherford como consciousness-raising, com o
intuito de argumentar contra a visão de Krashen (1981, 1985) de que a instrução formal tinha pouca
influência sobre a aprendizagem de língua. Para os autores, o fato de, na instrução formal a atenção
do aprendiz ser direcionada para regularidades da língua e não só para o conteúdo da mensagem,
faria com que o nível de aquisição fosse até maior do que em casos de aquisição da língua em
situações naturais, em que a atenção para a forma seria mínima ou esporádica. Em publicações
posteriores, Sharwood-Smith reconsiderou o uso do termo consciousness-raising, pois esse conceito
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“implicaria que os mecanismos de atenção internos dos aprendizes pudessem ser controlados ou
manipulados pelo insumo, o que não é verdadeiro”46 (NASSAJI; FOTOS, 2011, p.38). Desse modo,
o autor preferiu o termo realce textual por sugerir que o que é “controlado” é exterior ao aprendiz e
se restringe aos materiais propostos de realce de insumo. Em síntese, como não é possível controlar
os processos internos que ocorrem na mente dos aprendizes, podemos somente criar oportunidades
de percepção de insumo com atividades pedagógicas.
Nassaji e Fotos (2011) ainda apresentam o estudo de Ellis (1993) sobre conscientização. Na
visão do autor, o termo consciousness-raising pode ser definido como atividades que ajudam os
aprendizes a entenderem uma determinada forma gramatical e o modo como ela funciona. Ainda
sobre as investigações de Ellis, Livia (2006) acrescenta que o autor distingue duas formas de ensino
de gramática: o ensino por meio da prática e o ensino por meio da conscientização. O primeiro visa
à produção de sentenças que exemplifiquem o aspecto gramatical, assemelhando-se, portanto, à
estruturação pelo aluno (structuring by the learner) de Batstone (1994). Já o segundo, tem por
objetivo tentar fazer com que o aprendiz entenda uma determinada estrutura gramatical, mas não
exige que o aluno produza sentenças exemplo. Nesse caso, há semelhança com a fase de noticing de
Batstone (1994), em que há o direcionamento da atenção do aprendiz para determinados aspectos
gramaticais. Além disso, Ellis (1993) acredita que a conscientização também pode incluir o ensino
explícito das regras gramaticais.
Em suma, o termo consciousness-raising se refere à tentativa intencional por parte dos
professores de promover a percepção dos aprendizes com relação às particularidades do insumo, a
fim de melhorar o conhecimento gramatical dos alunos. O conceito pode ser relacionado ao termo
realce textual (input enhancement) discutido por autores como Sharwood-Smith e Nassaji e Fotos, e
à concepção de noticing (SCHMIDT, 1990; BATSTONE, 1994), já que ambas as abordagens visam
tornar certas estruturas do insumo salientes para que os aprendizes tenham a oportunidade de notálas.
Passamos, adiante, à discussão das propostas de Noticing explicadas por Schmidt (1990) e
Batstone (1994).
1.6 Propostas de Noticing
De acordo com Kawachi-Furlan (2014, p.51), “o conceito de noticing foi introduzido por
Schmidt (1990) quando esse autor investigou seu próprio aprendizado de Português (como L2).” A
partir dos estudos desse pesquisador, podemos compreender que a aprendizagem não pode ocorrer
sem a conscientização. Segundo Schmidt (1990, p.131), “o processamento consciente é uma
condição necessária para o primeiro passo no processo de aprendizagem de língua, além de facilitar
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a aprendizagem de outros aspectos”47. Batstone (1994) também acredita que o processo de noticing,
ou seja, notar aspectos linguísticos, seria a porta de entrada para a aprendizagem subsequente.
Tanto Schmidt (1990) como Batstone (1994) acreditam que para o aprendiz ser capaz de
internalizar o insumo linguístico, ele deve, primeiramente, notar determinadas estruturas da língua e
refletir sobre elas. Desse modo, a aquisição (intake) é a parte do insumo (input) que o aprendiz
consegue notar (noticing). Schmidt (1990) confirma sua afirmação com o exemplo do seu processo
de aprendizagem de língua portuguesa como língua estrangeira. O autor também indica que as
formas linguísticas que conseguia produzir eram as que ele havia notado nas falas das pessoas com
quem se relacionava.
Em se tratando do ensino e aprendizagem consciente da língua, o autor indica que há
diferentes graus para o termo conscientização nos estudos sobre ensino e aprendizagem de línguas.
Segundo o estudioso, o conceito é dividido entre consciousness as awareness, consciousness as
intention e consciousness as knowledge.
Com relação ao consciousness as awareness, Schmidt (1990) enumera três níveis em que
esse tipo de conscientização ocorreria: (1) percepção; (2) noticing (atenção focada ou focal
awareness) e (3) entendimento. O primeiro nível se refere à organização mental e à habilidade de
criar representações internas de eventos externos. Além disso, há o fato de percepções não serem
necessariamente conscientes. Já o segundo nível aponta para a diferença entre informação que é
percebida e informação que é notada. Conforme afirma Schmidt (1990), quando estamos lendo, nós
geralmente notamos o conteúdo do texto, em vez de atentarmos para peculiaridades que acontecem
concomitantemente a nossa leitura, tais como: o estilo de escrita do autor, uma música tocando no
rádio em um quarto ao lado ou algum outro barulho qualquer. Embora nossa atenção esteja focada
no conteúdo do texto, nós ainda somos capazes de perceber todos esses estímulos. Além disso,
temos a opção de realmente prestar atenção nesses aspectos se desejarmos. Nesse caso, acreditamos
que para notarmos algo, precisamos de atenção focada e consciente, enquanto que para
percebermos, podemos estar focados ou não. De acordo com Schmidt (1990), o terceiro e último
nível está relacionado ao noticing, pois ao notar determinado aspecto, nós podemos analisá-lo e
compará-lo a outras estruturas que já haviam sido notadas em outras ocasiões e ao refletir sobre elas
seremos capazes de chegar ao entendimento. Como Batstone (1994) pautou seus estudos em
Schmidt (1990), entendemos que as ideias dos autores se assemelham em vários aspectos. Nesse
caso, podemos relacionar os conceitos de percepção, noticing e entendimento discutidos por
Schmidt (1990) à visão de Batstone (1994), o qual também considera que para o aprendiz atingir o
entendimento de aspectos da língua, ele não só deve percebê-los, mas também notá-los, a partir da
atenção focada. Desse modo, os “[…] aprendizes não só tem que ver novos aspectos linguísticos,
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eles tem que olhar, notar, para que eles realmente comecem a assimilá-los” 48 (BATSTONE, 1994,
p.40).
Além da discussão sobre consciousness as awareness, Schmidt (199) afirma que o termo
consciousness as intention estaria relacionado a algo que fazemos conscientemente. Nesse caso, a
expressão adquire o sentido de intencionalmente. Já o conceito de consciousness as knowledge teria
relação com o sentido de saber algo, pois quando sabemos de algo, ou seja, quando temos
conhecimento sobre determinado tópico, estamos conscientes sobre o assunto.
Em seu estudo sobre conscientização, Schmidt (1990) também considera algumas questões
que poderiam influenciar o processo de noticing, tais quais: (1) expectativas; (2) frequência; (3)
saliência; (4) nível de habilidade e (5) exigências da tarefa.
Com relação ao primeiro tópico, embora alguns estudiosos afirmem que eventos inesperados
também podem capturar a atenção dos aprendizes, Schmidt (1990) admite que as expectativas dos
aprendizes com relação às atividades de conscientização podem determinar a percepção e o
noticing. Para o autor, “também parece plausível que a instrução possa ter um efeito impulsionador,
aumentando a probabilidade de aspectos do insumo serem notados por meio do estabelecimento de
expectativas”49 (SCHMIDT, 1990, p.143). A segunda questão indica que quanto maior a frequência
com que certos aspectos linguísticos aparecem no insumo, maior a probabilidade dos itens serem
notados pelos alunos. A terceira questão proposta pelo autor, trata sobre a dificuldade de certas
estruturas serem percebidas pelos alunos devido ao grau de saliência das formas – morfemas
gramaticais reduzidos (who'd em who had ou who would) se tornam ambíguos e podem causar
problemas para os aprendizes de segunda língua. Quanto ao nível de habilidade, referente à questão
(4), Schmidt (1990) sugere que para facilitar o processo de noticing, o aprendiz teria que ter a
habilidade de atentar à forma gramatical e ao significado ao mesmo tempo, durante o
processamento de aspectos da língua-alvo. Com relação ao último tópico, o estudioso declara que as
exigências das tarefas são determinantes do que é notado. Em outras palavras, o modo como a tarefa
foi preparada pode definir se os aspectos linguísticos se tornarão salientes aos aprendizes ou não.
Batstone (1994) também discute o processo de notar um item linguístico a partir do insumo.
Segundo o autor, “o objetivo do noticing é fazer com que certas formas específicas se tornem o
mais perceptíveis possível para o aprendiz, ao atrairmos cuidadosamente sua atenção para tais
formas”50 (BATSTONE, 1994, p.51). Ainda segundo o autor, as atividades de noticing devem
acontecer anteriormente à manipulação da língua pelo aprendiz. Trata-se de encorajar um
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envolvimento mais introspectivo com a língua, a partir da observação de certas formas sem a
necessidade da manipulação simultânea.
Batstone (1994) estabelece, portanto, que atividades de noticing procuram chamar a atenção
dos alunos para determinados aspectos gramaticais. O objetivo dessas atividades é criar
oportunidades para que o aluno perceba como a língua é estruturada. Tais atividades podem ser
caracterizadas pela participação ativa dos alunos para notar estruturas da língua (noticing by the
learner) e pelo fornecimento de informações claras e precisas para os alunos sobre as estruturas
(noticing for the learner). No entanto, o autor afirma que ajudar o aluno a notar uma forma
gramatical não necessariamente significa que ele deverá saber usar tal forma de maneira
significativa imediatamente, visto que “uma atividade de noticing tem por objetivo tornar certas
formas salientes ao aprendiz, e não tem intenção de fazer nada mais que isso” 51 (BATSTONE, 1994,
p.54). Já o estudo de Schmidt (1990) acerca de sua aprendizagem de português como LE revela que,
embora haja evidências de que formas notadas (noticing) a partir do insumo aparecem na produção
(ou uso) do falante, não se pode afirmar que o noticing seja suficiente para que haja retenção dessas
formas notadas, ou seja, o noticing não seria condição suficiente para a aprendizagem. Em
concordância com Schmidt, Batstone (1994, p.59) declara que “notar a gramática não é suficiente:
isso pode ser uma condição necessária para a aprendizagem, mas não é uma condição suficiente. Se
nós proporcionássemos somente atividades de noticing aos aprendizes, seria muito improvável que
qualquer coisa que eles tivessem notado permanecesse em suas memórias por muito tempo”52.
Para Batstone (1994), as atividades de noticing devem ser acompanhadas de outras
atividades que estimulem os alunos a manipularem e utilizarem as estruturas vistas em um contexto
comunicativo significativo, para que os aprendizes possam reproduzi-las no uso da língua, além de
serem capazes de identificá-las.
A seguir, ilustramos as propostas de noticing for the learner e noticing by the learner com
algumas atividades discutidas por Batstone (1994).
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Figura 6. Noticing for the learner

Fonte: BATSTONE, 1994, p.55

Como ilustrado anteriormente, a atividade é considerada como noticing for the learner, pois
apresenta as informações gramaticais explícitas para o aluno (The passive is used a lot when you
describe a process. The passive consists of: verb to be + the past participle), sem dar a
oportunidade ao aprendiz para que estude exemplos da língua em um determinado contexto e
entenda seu funcionamento por si próprio. Na figura, portanto, há a explicitação para o aluno de
como a voz passiva é formada e de quando devemos utilizá-la. Desse modo, segundo Batstone
(1994, p.72), ao realizarem atividades de noticing for the learner, “informações explicitamente
formuladas sobre formas e funções são apresentadas aos aprendizes”53.
Diferentemente da atividade exposta na figura 6 que incentivava o estudo explícito de regras
gramaticais com o noticing for the learner, a atividade ilustrada na figura 7 convoca o aprendiz para
uma participação mais ativa na aprendizagem gramatical:

53

No original:“[…] Learners are presented with explicitly formulated information about forms and their functions.”
(BATSTONE, 1994, p.72)
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Figura 7. Noticing by the learner

Fonte: BATSTONE, 1994, p.56

Já nesta outra atividade, podemos perceber que o aluno é convidado a entender o
funcionamento da língua a partir de exemplos. Os aspectos gramaticais que o professor deseja
ensinar ao aluno são inseridos em um diálogo e o significado dessas estruturas não é dado ao
estudante de maneira explícita. Ao contrário, um diálogo contendo as formas é apresentado, em
conjunto com perguntas que estimulam o engajamento dos aprendizes, que “são guiados a
entenderem por eles mesmos informações sobre formas e suas funções” 54 (BATSTONE, 1994,
p.72).
De acordo com Batstone (1994), é plausível que os dois tipos de atividades de noticing
exemplificados anteriormente possam ajudar o aluno a notar algo que ainda não havia se tornado
evidente para ele. No entanto, segundo o autor:
Há uma importante diferença entre fornecer informação clara para o aprendiz, e
fornecer somente uma breve dica, enquanto convoca a participação ativa por parte
do aluno. Os dois são extremos opostos: um é indireto e implícito e o outro é direto
e explícito – e entre os dois extremos, temos bastante opção com relação ao quanto
pedimos aos aprendizes para resolverem por si mesmos, com perguntas
direcionadoras e outras formas de orientação. 55 (BATSTONE, 1994, p.55)
54

No original: “Learners are guided to work out for themselves information about forms and their functions.”
(BATSTONE, 1994, p.72)
55
No original: “There is an important distinction here between providing clear information for the learner, and
providing only the briefest hint while calling for active participation by the learner. The two are opposite extremes – one
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Dessa maneira, o estudioso acredita que ao preparar atividades de noticing, os professores
podem decidir como os itens linguísticos podem ser revelados aos alunos, o quão guiada a atividade
deve ser, o quanto de informação oferecer ao aprendiz e o quanto pedir para que ele resolva por si
mesmo. Assim, para Batstone (1994, p.71):
Professores também podem variar a ênfase, de tempos em tempos, entre o
direcionamento explícito fornecido para os aprendizes e um encorajamento mais
cauteloso de envolvimento ativo e autodescoberta pelos alunos. Todo ensino deve,
por definição, envolver um pouco de orientação: não fornecer orientação alguma
seria abdicar de qualquer responsabilidade de ensinar. O importante é o quanto de
orientação fornecer e de que modo.56

Como podemos perceber, não se trata de ser um professor adepto somente do ensino
baseado no noticing for the learner ou no noticing by the learner. É fundamental, no entanto,
conhecer as vantagens e limitações de cada um, para saber utilizar tanto uma quanto a outra
abordagem de maneira adequada ao seu contexto de ensino, ao tópico gramatical a ser ensinado, à
necessidade e preferência dos alunos, entre outros. Se os aprendizes não apresentam níveis elevados
de capacidade metalinguística, seria mais interessante, por exemplo, se o professor não propusesse
uma atividade de noticing em que o aluno tivesse que entender as regras da língua e formulá-las por
si próprio. Para um melhor resultado quanto à percepção linguística, nesse caso, talvez fosse uma
atividade em que há o controle maior por parte do professor acerca das informações apresentadas
aos alunos. Desse modo, uma atividade de noticing for the learner poderia ser útil na situação
descrita.
No que diz respeito, portanto, as atividades de noticing propostas aos aprendizes, podemos
entender que há uma gradação com relação ao peso da orientação e guia que o professor pode
oferecer, e o quanto ao pedido para que os alunos resolvam por si mesmos. Para resumir o que
discutimos sobre essa gradação, apresentamos a figura 8, proposta por Batstone (1994):

covert and implicit, the other overt and explicit – and in between these two extremes we have considerable choice in
how far we ask learners to work things out for themselves, through leading questions and other forms of guidance.”
(BATSTONE, 1994, p.55)
56
No original: “Teachers can also vary the emphasis from time to time between explicit direction provided for the
learners, and a more careful encouragement of active involvement and self-discovery by the learners. All teaching must,
by definition, involve a measure of guidance: to provide no guidance at all would be to abdicate any responsibility for
teaching. What matters is how much guidance to provide, and in what way.” (BATSTONE, 1994, p.71)
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Figura 8. Gradação em atividades de Noticing

Fonte: BATSTONE, 1994, p.72
No que se refere à gradação em atividades de noticing, tomemos o exemplo do noticing by
the learner. As atividades ilustradas nas figuras 9 e 10 a seguir tem por objetivo encorajar a
percepção ativa pelo aluno. A diferença entre elas está no fato de que a primeira oferece menos
orientação explícita (com o intuito de incentivar maior envolvimento do aprendiz com a reflexão
por si próprio sobre as estruturas linguísticas), enquanto a segunda (figura 9) se caracteriza por ser
uma atividade mais controlada e que oferece maior orientação a fim de guiar a reflexão do aluno.
Embora ambas atividades incentivem o noticing pelo aluno, elas diferem na quantidade de
informação oferecida para os aprendizes – de um lado, podemos perceber o encorajamento mais
ativo por parte dos aprendizes e a autodescoberta, enquanto que de outro há o direcionamento um
pouco mais explícito sobre os aspectos linguísticos, mas ainda convocando o aluno para a reflexão e
possível descoberta de regras e funções.
Figura 9. Atividade 1 - Noticing by the learner (gradação)

Fonte: BATSTONE, 1994, p.56
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Figura 10. Atividade 2 - Noticing by the learner (gradação)

Fonte: BATSTONE, 1994, p.57
Batstone (1994) reconhece que as atividades de noticing como produto57 (noticing by the
learner e noticing for the learner) têm o foco somente em estruturas gramaticais isoladas, sem levar
em consideração o fato de a gramática fazer parte do discurso. Ou seja, segundo o autor, se
fizéssemos somente atividades em que os alunos notassem a gramática sem relacionar as formas
percebidas ao uso da língua, os aprendizes correriam o risco de não conseguirem notar a gramática
em contextos reais de uso. Desse modo, o autor considera outra maneira de explorar o noticing –
com o noticing as skill, ou noticing como habilidade - “com aprendizes tendo que notar a gramática
a fim de entender a língua a partir do contexto, apresentada por meio de atividades de compreensão
oral e de leitura”58 (BATSTONE, 1994, p.100). Em nossa compreensão, para que os aprendizes
sejam capazes de demonstrar que eles realmente notaram a gramática, e a utilizarem na
comunicação, devemos elaborar tarefas que façam com que os alunos tenham que não só perceber,
mas refletir sobre a gramática para completar a atividade, exatamente a proposta de noticing as
skill.
A fim de exemplificar o que foi discutido sobre noticing as skill, temos a atividade a seguir:
57

O ensino de gramática como produto, assim como o ensino como processo e como habilidade (BATSTONE, 1994)
serão discutidos no item 1.7 As teorias gramaticais de Batstone (1994) desta investigação.
58
No original: “[…] with learners required to notice grammar in order to make sense of language in context, presented
through listening and reading tasks.” (BATSTONE, 1994, p.100)
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Figura 11. Noticing as skill

Fonte: BATSTONE, 1994, p.103

Na atividade apresentada, a estrutura linguística em questão é o passado perfeito, no entanto,
explicações sobre como utilizar esse tempo verbal não são dadas ao aluno. Ao contrário disso, os
aprendizes devem ler parte de um romance e tentar compreender o sentido das estruturas destacadas
na questão 1. Para entenderem o significado e o uso do passado perfeito em relação ao passado
simples, os alunos devem refletir sobre a gramática a partir do contexto. Em outras palavras, o texto
é usado como meio para notar a gramática, visto que a história da personagem Julia Stretton mostra
a língua em uso. Nesse caso, as escolhas linguísticas determinam e revelam a ordem sequencial dos
fatos da narrativa. Ao lerem parte do romance, e tentarem identificar em que ordem os fatos
apresentados na questão 1 aconteceram, os alunos terão a possibilidade de refletir sobre o sentido
das estruturas gramaticais e, possivelmente, poderão entender como elas devem ser utilizadas na
comunicação.
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De acordo com Batstone (1994), proporcionar oportunidades para que os alunos atentem à
gramática com atividades de noticing é fundamental no ensino e aprendizagem de línguas. No
entanto, os estudantes não aprendem a gramática instantaneamente após uma única atividade de
noticing e outra de manipulação da língua (estruturação). Uma atividade de noticing oferece um
primeiro contato focado do aluno acerca das estruturas gramaticais, mas eles precisam continuar
reencontrando e (re) notando (re-noticing) as formas vistas em diferentes contextos para que
possam refletir constantemente sobre as estruturas e seus usos, para finalmente poderem acrescentar
esse conhecimento a sua interlíngua. Batstone (1994, p.117) afirma que “o ensino de gramática
como habilidade [teaching grammar as skill] oferece ricas e constantes oportunidades para (re)
notar e reestruturar as hipóteses [que os alunos têm] sobre a língua” 59. Em nossa visão, o ensino
como habilidade pode proporcionar o re-noticing, pois incentiva o foco em formas gramaticais
relacionadas aos sentidos que elas adquirem em determinados contextos. Desse modo, o aprendiz
tem a oportunidade de repensar formas (e sentidos) já conhecidos, mas em diferentes situações de
uso. Ao refletir sobre o seu conhecimento prévio das estruturas e suas novas possibilidades de uso, o
aluno pode reorganizar as informações e hipóteses que tinha sobre aspectos gramaticais,
adicionando mais conhecimento sobre formas e funções.
No quadro 3, apresentado a seguir, resumimos os conceitos discutidos nos itens anteriores da
dissertação, retomando os autores citados e relacionando-os com a teoria de Batstone (1994):

Quadro 3. Discussões sobre gramática, conscientização e semelhanças com Batstone (1994)
Autor (Fonte)
Sharwood-Smith
(1981;1993)

Rutherford (1987)

Long (1991)

59

Foco de investigação

Semelhanças com a teoria de
Batstone (1994)
1.Consciousness-raising
1. Noticing;
(conscientização) e, em estudos 2.Noticing for the learner,
posteriores,
input
enhancement noticing by the learner e suas
(realce textual);
gradações;
2.
Diferentes
níveis
de 3. O Noticing não é suficiente
conscientização (gradação);
para a aprendizagem, embora seja
3. A conscientização (tanto explícita condição
necessária.
As
quando implícita) não é suficiente atividades de noticing devem ser
para a competência linguística: é acompanhadas de atividades de
preciso prática, manipulação e uso da manipulação
da
língua
língua.
(estruturação).
1. A conscientização objetiva ajudar 1. Noticing pelo aluno (noticing
os alunos a descobrirem as regras por by the learner).
si próprios.
1. Foco na forma (foco em elementos 1. Ensino de gramática como
linguísticos quando a atenção está processo (pois o foco está na
voltada ao sentido);
forma aliada ao sentido ou uso);

No original: “Teaching grammar as skill, we can offer them rich and recurring opportunities to re-notice and
restructure their hypotheses about language.” (BATSTONE, 1994, p.117)

56

Schmidt (1991)

VanPatten (1996)
Nassaji e Fotos (2011)

2.Foco em formas (foco nas 2. Ensino de gramática como
estruturas linguísticas e suas regras). produto (pois tem o foco explícito
na forma).
1. Noticing (atenção focada);
1. Noticing (atenção focada);
2. Noticing não é suficiente para a 2. O Noticing não é suficiente
aprendizagem, embora seja condição para a aprendizagem, embora seja
necessária.
condição
necessária.
As
atividades de noticing devem ser
acompanhadas de atividades de
manipulação
da
língua
(estruturação).

1. Instrução processual (modelo de 1. Noticing as skill (noticing
processamento de insumo).
como habilidade).
Foco na forma em atividades 1. Estruturação pelo aluno
comunicativas (atividades baseadas (structuring by the learner), pois
no insumo);
ocorre após a fase de noticing e
remetem à manipulação de
1. Insumo estruturado;
formas para expressar sentidos;
2. Realce
implícito);

textual

(explícito

e 2. Noticing para o aluno (noticing
for the learner), realce explícito e
noticing pelo aluno (noticing by
3. Ensino de gramática baseado no the learner), realce implícito;
discurso;
3. Ensino de gramática como
4. Feedback interacional (por habilidade;
reformulação e por elicitação);
4. Por reformulação, noticing for
5. Tarefas com foco na gramática the learner. Por elicitação,
(explícitas e implícitas);
noticing by the learner;
6. Tarefas colaborativas de produção. 5.
Tarefas
implícitas
se
assemelham ao ensino de
gramática como processo e
tarefas explícitas, ao noticing by
the learner;
6.
Proposta
de
reflexão
encontrada
no
ensino
de
gramática como habilidade.
Fonte: Elaboração própria
Discutimos sobre o ensino de gramática como habilidade, assim como as outras teorias
gramaticais de Batstone (1994) no item seguinte desta dissertação.
1.7 As teorias gramaticais de Batstone (1994)
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Neste item, tratamos sobre os modelos de ensino e aprendizagem de gramática discutidos
por Batstone (1994). De acordo com os estudos do autor, em seu livro intitulado Grammar, existem
três tipos de abordagens ao ensino de gramática – o ensino como produto (teaching grammar as
product), o ensino como processo (teaching grammar as process), e finalmente, o ensino de
gramática como habilidade (teaching grammar as skill).
Segundo Batstone (1994), o ensino de gramática mais conhecido e conduzido em salas de
aula é o ensino como produto. Conforme indicado pelo autor, o ensino como produto tem o foco
exclusivo nas formas da língua. Desse modo, esse tipo de ensino é caracterizado pelo estudo de
regras gramaticais e por exercícios estruturais. Batstone (1994) afirma que o ensino como produto
possui duas características principais – o noticing e o structuring. Como já discutido anteriormente,
o objetivo do noticing é fazer com que certas formas gramaticais sejam percebidas pelo aprendiz.
Para que isso ocorra, o professor deve “chamar a atenção do aprendiz para tais formas” 60.
(BATSTONE, 1994, p.51). No entanto, mesmo com atividades de noticing, não podemos forçar o
aluno a notar novos aspectos gramaticais: “o noticing, assim como outros aspectos do processo de
ensino e aprendizagem, só ocorrerá quando o aprendiz estiver pronto para isso” 61 (BATSTONE,
1994, p.57).
Batstone (1994, p.59) sugere que “uma vez que os aprendizes notaram algo sobre a
gramática, eles devem agir sobre isso, construindo seu conhecimento por meio de hipóteses sobre
como a gramática é estruturada. Eles fazem isso pelos processos de estruturação e reestruturação” 62.
De acordo com o autor, a fase da estruturação (structuring) pode ser caracterizada pela manipulação
mecânica das formas (structuring for the learner) e pelos aprendizes tendo que fazer suas escolhas
na língua para expressar significados (structuring by the learner). A partir do processo de
reestruturação, o aprendiz poderá formular sucessivas hipóteses sobre a língua à medida que for
notando ou (re) notando (re-noticing) novas características acerca das estruturas, incorporando,
portanto, mais informações a seu respeito. Além disso, como discutido por Batstone (1994), para
que a reestruturação aconteça são necessárias várias oportunidades para re-noticing, visto que o “renoticing age como a porta de entrada para a reestruturação, um facilitando o outro” 63 (BATSTONE,
1994, p.41).
Podemos perceber que o ensino como produto tem a vantagem de fazer com que as
estruturas gramaticais se tornem salientes ao aluno - condição necessária para que a aprendizagem
aconteça - além de dar a oportunidade de colocá-las em prática, em diferentes níveis, com a
60

No original: “[…] by carefully drawing the learner’s attention to them.” (BATSTONE, 1994, p.51)
No original: “[…] noticing, like other aspects of the learning process, will only occur as and when the learner herself
is ready for it.” (BATSTONE, 1994, p.57)
62
No original: “Once having noticed something about grammar, learners have to act on it, building it into their working
hypothesis about how grammar is structured. They do this, through the processes of structuring and restructuring.”
(BATSTONE, 1994, p.59)
63
No original: “[…] re-noticing, so that re-noticing acts as a kind of gateway to restructuring, the one facilitating the
other.” (BATSTONE, 1994, p.41)
61
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estruturação pelo aluno ou para o aluno (structuring by ou for the learner). No entanto, Batstone
(1994) afirma que mesmo tendo passado pelas fases de noticing e structuring, ainda não significa
que os alunos conseguirão colocar as estruturas gramaticais em uso de maneira significativa. Para
lidar com essa questão, o autor sugere o ensino de gramática como processo.
Se o ensino de gramática como produto tem o foco na forma, o ensino como processo
prioriza o uso da língua. Esse tipo de ensino também tem sua relevância para os aprendizes porque
pode os encorajar a lidar com o significado na linguagem, dar flexibilidade na resolução de
problemas em tarefas (tasks), fazer com que utilizem várias estratégias linguísticas, e possibilitar a
reflexão sobre o uso da língua. Segundo Batstone (1994, p.74):
O ensino como processo engaja os aprendizes diretamente nos procedimentos de
uso da língua. Mas não simplesmente os deixamos fazerem o que querem sem
nenhum controle ou guia. Nós usamos, no entanto, um tipo de guia bem diferente
do ensino como produto. Em vez de focar a atenção do aprendiz para aspectos
gramaticais específicos, nós objetivamos especificamente em desenvolver as
habilidades e estratégias do processo do discurso, construindo tarefas em que os
aprendizes podem se expressar mais efetivamente como participantes do discurso. 64

Embora o foco do ensino como processo não seja ensinar estruturas gramaticais, ainda há a
preocupação com o controle das atividades a fim de que os alunos se expressem efetivamente.
Desse modo, ensinar gramática como processo não se trata simplesmente de deixar os alunos
conversarem sobre o que quiserem, sem ter um objetivo por trás de cada atividade em sala de aula.
O ensino como processo requer atenção ao modo como as atividades são preparadas,
influenciando e regulando contextos, a fim de fazer com que também haja a ativação da gramática.
Desse modo, as decisões tomadas no momento de preparação de uma tarefa são importantes, pois
poderão proporcionar determinados efeitos na língua utilizada pelos aprendizes. Isso quer dizer que
se uma atividade não for cuidadosamente preparada e se não houver a regulação apropriada de
contexto, os alunos não terão a oportunidade de aprimorar seu conhecimento linguístico, nem
melhorar seu nível de interlíngua. Com relação ao aprimoramento linguístico, o ensino como
processo também dá oportunidades ao aprendiz de acessar o conhecimento gramatical de maneira
mais ou menos automática. De acordo com Batstone (1994), todos os falantes competentes são
capazes de utilizar a língua sem ter que pensar muito sobre isso, pois grande parte do conhecimento
que possuem se tornou “proceduralizado” (proceduralized). O conhecimento proceduralizado pode
ser representado por expressões e exemplos de língua que estão prontos para ser usados pelo
falante. Os aprendizes podem conseguir bastante conhecimento sobre a gramática pelos processos
64

No original: “Process teaching engages learners directly in the procedures of language use. But we do not simply
throw them in at the deep end, letting them do whatever they like with no control or guidance whatsoever. We use,
though, a very different kind of guidance from product teaching. Instead of targeting specific features of the grammar
for the learner’s attention, now we are explicitly aiming to develop the skills and strategies of the discourse process,
constructing tasks which learners can use to express themselves more effectively as discourse participants.”
(BATSTONE, 1994, p.74)
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de noticing e de estruturação (structuring) no ensino como produto. No entanto, para que eles
consigam colocar esse conhecimento em prática, usando-o eficientemente sob a pressão da
comunicação em tempo real, eles devem passar pela fase de proceduralização (proceduralization)
que o ensino como processo oferece. Nessa fase, os aprendizes organizam seu conhecimento a fim
de serem capazes de ativá-lo rapidamente e eficientemente no uso da língua. Em suma, o ensino
como processo é fundamental para oferecer oportunidades de internalização do conteúdo e seu
acesso automático, visto que “somente pela prática reforçada no uso65 da língua é que os aprendizes
podem proceduralizar seu conhecimento, aprendendo a usar a gramática enquanto, na maior parte
do tempo, concentram sua atenção no sentido”66 (BATSTONE, 1994, p.51).
Se controlar a produção de estruturas gramaticais não é o domínio do ensino processual,
simplesmente regular o contexto e deixar que o aprendiz escolha a língua que vai utilizar pode
significar que a língua internalizada seja pobre com relação à forma. Nesse caso, o aluno pode ser
capaz de manter uma conversa significativa na língua-alvo, sem, no entanto, manter a acuidade da
língua. Isso se torna um problema, visto que, embora haja comunicação, não há a possibilidade de
desenvolvimento da interlíngua do aprendiz. Segundo Kawachi-Furlan (2014, p.50), “[…] como o
objetivo dos aprendizes nesse modelo é tentar transmitir a mensagem, eles podem focar no sentido e
não atentarem à forma, de modo que o aluno pode se comunicar apesar da língua”.
Batstone (1994) sugere que os modelos de ensino de gramática como produto e como
processo têm funções complementares e devem ser combinados para que o ensino e aprendizagem
de língua estrangeira seja mais eficaz e significativo. Conforme indica o autor, o terceiro modelo de
ensino que supriria as lacunas deixadas pelos outros dois modelos seria o ensino de gramática como
habilidade. Com relação aos ensinos como produto e como processo, Batstone (1994, p.99) pondera
que:
Por meio da combinação entre o ensino como produto e como processo,
professores podem dar aos alunos um foco em formas gramaticais específicas e
oportunidades de utilizar essas formas no uso da língua. Os dois métodos possuem
funções complementares. No ensino como produto, focamos a atenção do aluno
para as formas. No entanto, estamos cientes de que parte desse conhecimento pode
se manter delicado e transitório a menos que o aprendiz possa colocá-lo em prática
em um contexto comunicativo significativo, o que nos remonta ao ensino como
processo.67

Para lidar com essa lacuna crítica que Batstone (1994) menciona, seria preciso uma
abordagem que mantivesse parte do foco na forma, mas que ao mesmo tempo permitisse o foco no
65

Grifo nosso.
No original: “[…] it is only through extended practice in language use that learners can proceduralize their
knowledge, learning do deploy grammar while for the most part concentrating their attention to meaning.”
(BATSTONE, 1994, p.51)
67
No original: “Through a combination of product and process teaching, teachers can give their learners both a focus on
specific grammatical forms and opportunities to deploy these forms in language use. The two approaches have
complementary functions. In product teaching, we focus the learner’s attention on forms. But, aware that much of this
knowledge can remain delicate and transitory unless the learner can put it to use in a meaning-focused context, we turn
to process teaching.” (BATSTONE, 1994, p.99)
66
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sentido e na autoexpressão do aprendiz. Em outras palavras, para que os alunos conseguissem
internalizar o conteúdo visto em sala de aula e usar a língua aprendida, em situações de produção
espontânea e personalizada, eles deveriam ser guiados a aprender a gramática como habilidade
(grammar as skill). Segundo o autor, ensinar os alunos de acordo com essa abordagem, significa
guiar a atenção deles para a gramática e preparar atividades que nos possibilitem ensiná-los “a
habilidade de usar e atentar à gramática no uso da língua” 68. (BATSTONE, 1994, p.99). Isso
significa que o aluno deveria desenvolver a habilidade de integrar a forma à comunicação a fim de
fazer o uso apropriado da língua de acordo com o contexto de interação.
Batstone (1994) declara que existem três maneiras de se ensinar gramática como habilidade,
sendo por meio do (1) noticing como habilidade, da (2) gramaticização69 e da (3) reflexão.
Lembramos que o noticing como habilidade foi discutido no item 1.6 Propostas de Noticing.
Conforme explica Batstone (1994), na gramaticização, em vez de proporcionar itens
gramaticais completos aos alunos, devemos introduzir palavras e deixar que eles próprios apliquem
a gramática do modo que desejarem. No entanto, entendemos que os aprendizes só inserem a
gramática em seus discursos quando ela se torna indispensável para o entendimento da mensagem.
Para que os alunos utilizem a gramática na comunicação, eles precisam de um propósito que os
motive a sinalizar determinados significados por meio da gramática. Batstone (1994) admite que
para isso acontecer, devemos dar a oportunidade de escolha de contextos pelo aluno, para que ele
possa elaborar a gramática de acordo com o contexto escolhido. Nesse caso, “a gramática emerge
como produto das escolhas do aprendiz, em vez de ser injetada em sala de aula como produto da
seleção da língua alvo por quem fez o currículo do curso”70 (BATSTONE, 1994, p.105).
O autor declara que a proposta de reflexão tem como objetivo fazer com que os aprendizes
reflitam sobre a qualidade da língua que utilizaram em determinada atividade. Esse tipo de proposta
deve ser feito como uma pós-tarefa, encorajando os alunos a pensarem sobre os pontos positivos e
negativos de sua produção. Batstone (1994) acredita que a reflexão se torna interessante aos
estudantes, visto que eles deverão lidar com a língua que eles mesmos produziram. Além disso, ao
refletir sobre a qualidade de sua produção, o aprendiz terá outras oportunidades e a possibilidade de
perceber certas formas que ainda não tinham se mostrado salientes. Em suma, segundo Batstone
(1994, p.112), “a etapa da reflexão nos ajudará a guiar os alunos a refletirem criticamente sobre sua
gramática, comparando o que eles realmente disseram com o que eles deveriam ter dito”71.
Com o intuito de recapitular os principais pontos discutidos acerca de cada modelo de
ensino proposto por Batstone (1994) neste item da pesquisa, elaboramos o quadro a seguir:
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No original: “[…] the skill of using and attending to grammar in language use.” (BATSTONE, 1994, p.99)
No original: grammaticization (BATSTONE, 1994).
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No original: “[…] grammar emerges as the product of the learner’s choices, rather than being injected into the
classroom as the product of the syllabus designer’s selection of target language.” (BATSTONE, 1994, p.105)
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No original: “A reflection stage will help us to lead learners to critically reflect on their grammar, comparing what
they actually said with what they might have said.” (BATSTONE, 1994, p.112)
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Quadro 4. Os modelos de ensino de Batstone (1994) e suas principais características
Ensino como produto

Ensino como processo

1) Foco exclusivo nas formas 1) Foco no uso da língua;
da língua-alvo;

2)Desenvolvimento

2) Noticing (atenção focada habilidades
para as formas da língua);

e

1) Foco na integração da forma,
de sentido e uso;

estratégias

discurso;

3) Structuring (manipulação da 3)Utilização

Ensino como habilidade

de 2)

Guia

os

aprendizes

a

utilizarem a gramática para sua
da

gramática própria comunicação;

língua para descobrir como a enquanto a atenção está voltada 3) Noticing como habilidade
gramática funciona);

para o sentido e autoexpressão; (alunos têm que não só perceber,

3) Tanto o noticing quanto o 4)Oportunidades

de

structuring podem ser feitos “proceduralização”
pelo aluno quanto para o ou organização
aluno.

conhecimento

mas refletir sobre a gramática
para completar a atividade);

do
para

uso.

4) Gramaticização (sinalização
de

sentidos

gramática

por
a

meio
partir

da
de

determinado contexto escolhido
pelo aprendiz);
5) Reflexão (aprendizes refletem
sobre sua produção gramatical).
Fonte: Elaboração própria

Tendo apresentado os principais conceitos sobre ensino e aprendizagem de gramática que
embasam este trabalho, no item seguinte, discutiremos brevemente sobre as relações entre ensino,
aprendizagem e cultura que se mostraram relevantes em nossa discussão e análise das percepções
dos alunos-participantes acerca das atividades de noticing propostas.
1.8 As relações entre ensino, aprendizagem e cultura
Embora as relações entre ensino, aprendizagem e cultura acerca da língua estrangeira não
sejam o foco desta investigação, acreditamos ser importante tratar brevemente sobre tais questões
nesta seção de fundamentação teórica do trabalho, pois identificamos tais relações durante a
discussão e análise das respostas dos alunos-participantes às atividades de noticing by the learner
propostas. Desse modo, pautados em Barcelos (1995), trazemos uma sucinta explicação sobre como
a cultura têm influência no ensino e aprendizagem de línguas.
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Barcelos (1995) se baseia em Erickson (1984) para indicar que as opiniões e explicações dos
alunos sobre a melhor maneira de se aprender uma língua estrangeira estariam relacionadas à
cultura. Nesse caso, segundo Barcelos (1995), a cultura de aprender seria o termo utilizado para se
referir ao conhecimento intuitivo do aprendiz constituído por crenças, concepções e mitos acerca da
aprendizagem de línguas. A autora também relembra que:
Quando se fala em cultura de aprender é preciso não esquecer que o que é feito em
sala de aula e na escola recebe influência do que ocorre numa esfera maior da
organização social. Assim, as crenças manifestadas pelos alunos e suas ações em
sala de aula têm a ver com seus hábitos familiares, escolarização e papéis culturais
reservados a eles e aos professores naquela sociedade. (BARCELOS, 1995, p.37)

Considerando as crenças dos aprendizes com relação à escolarização e aos papéis culturais
reservados a professores e alunos em nossa sociedade, a autora indica que a preferência do aluno na
sala de aula de línguas se dá como reflexo de suas experiências educacionais anteriores. Nesse
sentido, se os aprendizes tiveram uma experiência educacional culturalmente pautada no ensino em
que o professor é tido como aquele que transmite o conhecimento, em vez de ser o facilitador da
aprendizagem pelos alunos, tais estudantes provavelmente apresentarão a crença na explicação de
regras pelo professor como sendo o meio mais eficaz para a aprendizagem.
A autora também se pauta nos estudos de Cavalcanti (1985) e Santos (1993) para explicar
que na concepção do aluno brasileiro, o conhecimento seria algo que se obtém de outros e, para
isso, ele precisaria memorizar expressões, copiar e decorar. “Essas práticas com as quais o aluno se
habitua desde cedo em língua inglesa, em língua materna e em outras disciplinas levam-no a
acreditar que essa seja a única maneira de aprender línguas” (BARCELOS, 1995, p.44). Em se
tratando do conhecimento como algo que se deve receber de outros, ou no caso do ensino de línguas
em contexto nacional, ser transmitido pelo professor e recebido pelo aluno, com base em
Carmagnani (1993), Barcelos (1995) afirma que alguns dos motivos pelos quais os aprendizes
brasileiros tenham se habituado a depender e a receber informação do professor esteja no
paternalismo característico de nossa sociedade, sendo um empecilho para que os aprendizes se
tornem independentes. Além disso, “as representações que os brasileiros têm sobre aprendizagem
refletem uma longa tradição de metodologias centradas no professor, privilegiadas na escola
primária e secundária, dificultando a experiência de aprendizagem auto-orientada num contexto
mais amplo” Carmagnani (1993 apud BARCELOS, 1995, p.66).
Barcelos (1995) também apoia suas discussões sobre a cultura de aprender nos estudos de
Almeida Filho (1993). Segundo esse autor, o método utilizado pelos nossos professores quando
começamos a aprender uma língua estrangeira, tende a se transformar na maneira considerada ideal,
na concepção dos estudantes, para a aprendizagem subsequente de qualquer idioma estrangeiro.
Desse modo, os alunos transmitiriam intuitivamente as maneiras de ensino e aprendizagem com a
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qual tiveram seu primeiro contato em suas tentativas de aprendizagem de línguas posteriores. Nesse
caso, entendemos que os aprendizes, baseados em suas experiências de aprendizagem anteriores,
reproduziriam crenças e opiniões acerca das maneiras mais apropriadas para se aprender e estudar
uma língua estrangeira.
A cultura de aprender línguas revela importância no contexto de ensino e aprendizagem,
pois ajuda professores a atentarem para o fato de poder haver uma incompatibilização entre essa
cultura e a abordagem de ensinar do professor. De acordo Almeida Filho (1993 apud Barcelos,
1995) tal incompatibilização poderia resultar em resistência e dificuldade para o ensino de
aprendizagem da língua-alvo. No entanto, o conhecimento da cultura de aprender dos alunos
poderia tornar possível um trabalho adequado às necessidades dos aprendizes, objetivando o
sucesso na aprendizagem. Em suma, para Barcelos (1995, p.40):
[…] o termo cultura de aprender línguas é definido como conhecimento intuitivo
implícito (ou explícito) dos aprendizes constituído de crenças, mitos, pressupostos
culturais e ideais sobre como aprender línguas. Esse conhecimento compatível com
sua idade e nível sócio-econômico, é baseado na sua experiência educacional
anterior, leituras prévias e contatos com pessoas influentes. Ele envolve, de acordo
com Almeida Filho (op.cit.), as maneiras usuais dos aprendizes de estudar e de se
preparar para o uso da língua-alvo.

Como indicado anteriormente, decidimos apresentar o conceito de cultura de aprender
línguas discutido por Barcelos (1995) pelo fato de esse tema ter surgido a partir de nossa
interpretação dos dados coletados para esta investigação. Discutiremos mais detalhadamente como
o ensino, a aprendizagem e a cultura estão interligados e como tais tópicos se relacionam com os
nossos dados no capítulo 3. Análise e discussão dos dados deste trabalho.
Feita a apresentação da fundamentação teórica que embasa nossa investigação, no capítulo
seguinte, detalharemos a metodologia adotada nesta pesquisa.

64
CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA DE PESQUISA

Neste capítulo, definiremos a natureza deste estudo, descreveremos o contexto de pesquisa e
seus participantes, apresentaremos os instrumentos de coleta de dados, bem como apontaremos os
procedimentos de coleta e análise dos dados.

2.1 Contexto de Pesquisa
Como já mencionado ao longo desta dissertação, acreditamos na importância de se criar
oportunidades, a partir do livro didático utilizado em sala de aula, para que os aprendizes reflitam
sobre a gramática por si próprios e percebam como a língua é organizada. Esse interesse pela
atenção focada à gramática surgiu a partir de leituras sobre o noticing de Batstone (1994) e a
intenção de colocar em prática o que entendemos acerca desse conceito discutido pelo autor, além
de refletir sobre seus resultados. Desse modo, o contexto de ensino utilizado para investigar as
percepções e opiniões da professora-pesquisadora e dos alunos-participantes sobre o ensino e
aprendizagem de gramática, com relação às atividades baseadas na proposta de noticing by the
learner (BATSTONE, 1994), foi o de um curso de inglês de nível intermediário 2 em uma
instituição privada de ensino de idiomas, localizada no interior do Estado de São Paulo.
Acreditamos ser necessário esclarecer as razões pelas quais escolhemos essa turma como
participantes deste estudo. Além disso, outro aspecto importante para o entendimento do contexto
da investigação é a caracterização do curso no qual os participantes de pesquisa estiveram inseridos
até o momento de coleta de dados.
A decisão quanto à escolha da turma participante da pesquisa se deu por dois motivos
principais. O primeiro motivo se refere ao fato de a pesquisadora também ser a professora desse
grupo de alunos na instituição locus dessa investigação, enquanto que o segundo motivo se justifica
por essa turma ser a única caracterizada por jovens aprendizes (a idade dos alunos-participantes
varia de 14 a 16 anos, contando com um adulto de aproximadamente 40 anos), enquanto que as
outras turmas (também lecionadas pela pesquisadora no momento da coleta) eram compostas por
crianças entre 5 a 11 anos. Nossa preferência pelo grupo de jovens aprendizes surgiu por
acreditarmos que, diferentemente das crianças, esses alunos estariam mais preparados (meta)
linguisticamente para lidar com a realização de atividades de reflexão sobre aspectos linguísticos.
Sendo, portanto, mais maduros para entender o processo de conscientização esperado com as
propostas de atividades de noticing by the learner (BATSTONE, 1994), além de poder expressar
sua opinião sobre elas.
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Como mencionado, a turma selecionada foi nivelada, de acordo com os critérios de
avaliação da escola, como intermediário 2. De acordo com a seleção de livro didático e nível de
interlíngua dos aprendizes pela escola em questão, o módulo intermediário 2 seria o oitavo livro
utilizado pela escola, pois a divisão de cursos é feita da seguinte forma: starter 1 e 2, elementary 1 e
2, pre-intermediate 1 e 2, intermediate 1, 2 e 3 e, finalmente, higher 1 e 272. A partir do starter até o
nível pré intermediário, os alunos estudam com a coleção de materiais Got it! da Oxford. A partir do
intermediário, eles começam a estudar com a coleção do English File.
No período de coleta de dados, o grupo participante desta pesquisa contava com 5 alunos
(entre os quais 4 com idade entre 14 e 16 anos, além de 1 adulto de mais ou menos 40 anos) que
frequentavam o curso duas vezes por semana com aulas de uma hora e meia cada, totalizando três
horas semanais. Tal qual exposto anteriormente, as aulas foram ministradas pela pesquisadora deste
estudo, a qual adaptou algumas atividades do livro didático utilizado pela escola, a fim de incentivar
a atenção focada à gramática pelos alunos, como também entender a opinião desses aprendizes
acerca das atividades.
2.2 Natureza da pesquisa
De acordo com Larsen-Freeman e Long (1991), existem dois tipos de paradigmas
relacionados à pesquisa que representam duas visões de mundo diferentes. Esses paradigmas são
classificados como qualitativo e quantitativo. No entanto, segundo os autores, embora os
paradigmas sejam vistos como opostos um do outro, por representarem visões de mundo diferentes,
eles não são inflexíveis. Isso significa que um estudo pode ser caracterizado como qualitativo e,
ainda assim, apresentar métodos quantitativos de pesquisa. Dessa forma, a maneira como o
pesquisador decide interpretar os dados é que vai definir a natureza de seu estudo.
Segundo Larsen-Freeman e Long (1991), na pesquisa qualitativa os pesquisadores não estão
interessados em testar hipóteses, mas em fazer observações sobre o objeto de estudo. Nesse caso, os
dados são passíveis de modificação ao longo do curso de observação. Já a pesquisa quantitativa
pode ser definida como um experimento a fim de testar hipóteses a partir do uso de instrumentos
objetivos e de análises estatísticas apropriadas.
Erickson (1991) também caracteriza esses dois tipos de estudo. No entanto, o autor prefere
utilizar o termo interpretativista para se referir à pesquisa qualitativa. Segundo o autor, a pesquisa
interpretativista é caracterizada “pelas abordagens que enfatizam a descrição e análise de eventos
rotineiros”73 (ERICKSON, 1991, p.338), e que têm o foco nos significados que esses eventos
representam para os atores que neles estão inseridos. Além disso, o autor acredita que a pesquisa
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As informações foram obtidas com a coordenadora da escola.
No original: “[…] research approaches that emphasize description and analysis of routine events [...]” (ERICKSON,
1991, p.338)
73

66
qualitativa envolve a observação participante, entrevistas com os envolvidos no estudo, além de
gravações em áudio e vídeo. Desse modo, segundo Erickson (1991, p.348), temos que:
Métodos interpretativistas são mais utilizados quando alguém quer documentar em
sutis detalhes o que está acontecendo entre um grupo particular de participantes e o
que esses acontecimentos significam para esses participantes. Esses métodos são
especialmente úteis quando os objetos de pesquisa são rotineiros e quando não são
levados em conta pelos participantes.74

Outra diferença entre o estudo qualitativo em relação ao quantitativo, apontada por Erickson
(1991), é o fato de a pesquisa qualitativa ser caracterizada pela coleta de informação sobre poucos
sujeitos, enquanto na pesquisa quantitativa, os experimentos são feitos em larga escala, recolhendo
pouca informação de uma grande quantidade de sujeitos. Assim como defendem Larsen-Freeman e
Long (1991), Erickson (1991) afirma que, muitas vezes, os estudos qualitativos também podem ser
analisados por meio de técnicas quantitativas e de análise estatística.
A partir das definições de pesquisa discutidas por Larsen-Freeman e Long (1991) e Erickson
(1991), podemos inferir que nosso estudo tem natureza qualitativa, pois não estamos interessados
em testar hipóteses, mas em fazer observações sobre nosso objeto de estudo. Além disso, nossa
pesquisa também é caracterizada como interpretativista, visto que faremos a descrição dos eventos
que ocorrem na rotina da sala de aula, levando em conta o que esses eventos representam para
nossos participantes de pesquisa. Além dessas questões, consideramos este estudo como
interpretativista, pois coletaremos informações sobre uma pequena quantidade de sujeitos, com o
uso de observações, questionários, entrevistas e gravações em áudio e vídeo.
A fim de assegurar a credibilidade desta pesquisa, acreditamos que os dados devam ser
triangulados. Isso quer dizer que dois ou mais procedimentos devem ser empregados na coleta e
análise de dados. No caso deste estudo, decidimos utilizar as respostas transcritas das atividades de
noticing by the learner, as aulas gravadas em áudio e vídeo, os diários reflexivos escritos pela
professora-pesquisadora, além de questionários e entrevistas com os alunos-participantes.
2.3 Instrumentos de coleta de dados
Neste item do trabalho apresentamos os instrumentos utilizados no período de coleta e o
objetivo de cada um deles, com o intuito de obter a triangulação de dados. Desse modo, os
instrumentos de coleta de dados utilizados foram: (1) questionários; (2) handouts de Noticing; (3)
diários reflexivos; (4) gravações em áudio e vídeo e (5) entrevistas.

74

No original: “Interpretive methods are most useful when one wants to document in subtle detail what is happening
among a particular set of participants and what those happenings mean to those participants. These methods are
especially useful when the objects of the research are routine and are taken for granted by the participants.”
(ERICKSON, 1991, p.348)
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2.3.1. Questionários
Decidimos fazer o uso de questionários com o objetivo de obter um breve perfil e as
considerações e compreensões dos alunos-participantes com relação ao ensino e aprendizagem de
línguas, além de entender suas opiniões com relação às aulas de gramática nos cursos de inglês que
eles haviam frequentado (tanto na escola regular quanto na de idiomas). Esse instrumento foi o
primeiro a ser usado em nossa coleta de dados, no primeiro mês (fevereiro de 2017) de nossa
intervenção na sala de aula selecionada para o estudo. As perguntas dos questionários foram
redigidas em português, pois como o objetivo não era verificar o uso da língua, mas obter
informações e opiniões pessoais, acreditamos que os participantes ficariam mais confortáveis
escrevendo em língua materna. Um exemplo de questionário entregue aos alunos pode ser
encontrado no Apêndice 1, página 138, ao final deste trabalho. Para obter maior confiabilidade na
análise dos dados, utilizamos algumas das respostas dos alunos-participantes retiradas dos
questionários. Assim, transcrevemos as respostas que mais nos interessam para a discussão deste
estudo no capítulo 3. Análise e discussão dos dados.
2.3.2 Handouts de Noticing by the learner (atividades de atenção focada à gramática)75
Como já mencionado neste trabalho, um dos nossos objetivos de pesquisa seria verificar se
os alunos-participantes do curso de inglês como língua estrangeira de nível intermediário
conseguiriam atentar para a gramática e perceber a relação entre a forma e o significado da língua, a
partir de atividades baseadas na proposta de atenção focada à gramática ou noticing by the learner
(BATSTONE, 1994). Nesse caso, portanto, outro instrumento utilizado na coleta de dados foram as
atividades de noticing by the learner impressas ou handouts entregues aos alunos em aulas em que
o foco estava voltado à gramática da língua. Esses handouts eram baseados nas atividades de
gramática do livro English File Intermediate (2015) e incluíam questões de noticing by the learner
com o intuito de promover a reflexão e descoberta de regras pelos alunos-participantes. A forma de
aplicação dos handouts de noticing será abordada detalhadamente na seção seguinte, no item 2.3.4
Descrição das atividades de Noticing.
2.3.3 O livro didático como suporte para a proposta de Noticing
Decidimos utilizar o livro didático adotado pela escola locus desta pesquisa como suporte
para o trabalho com as atividades de noticing by the learner. A turma selecionada para participar de
nossa investigação era de nível intermediário 2. O material correspondente a esse nível, portanto,
será descrito brevemente neste item do trabalho.
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As atividades de Noticing by the learner se encontram no Apêndice 2 (p.140-148).
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O livro English File Intermediate (2015) apresenta 10 unidades divididas entre as partes A e
B. Cada parte se refere a um tema diferente, integrando vocabulário relacionado a esse tema, além
de um tópico gramatical e aspectos de pronúncia a serem estudados. De acordo com o uso que a
escola de idiomas resolveu fazer desse material, o nível intermediário 2 começaria na unidade 4A e
terminaria na unidade 7B. O quadro 5 apresenta uma visão geral do livro, com as unidades
selecionadas para o trabalho com as atividades de noticing by the learner, as oportunidades de
conscientização que encontramos nessas unidades e o tópico gramatical usado para as atividades de
atenção focada à gramática, propostas aos alunos-participantes.
A primeira coluna do quadro representa as unidades selecionadas e utilizadas nesta
investigação. As unidades são divididas por temas, os quais aparecem entre parênteses. Cada
unidade do livro do aluno tem um tema central, em que as atividades de compreensão e produção
oral e textual, vocabulário e gramática são baseadas.
A segunda parte do quadro se refere às oportunidades encontradas no livro didático para
proporcionar atividades baseadas em noticing by the learner (BATSTONE, 1994). De acordo com o
estudo que fizemos do livro, encontramos atividades que tinham por objetivo chamar a atenção do
aprendiz para a gramática da língua, tanto com explicitações para o aluno (noticing for the learner),
como com orientações para que o aprendiz pudesse descobrir regras por si próprios (noticing by the
learner). Desse modo, a partir dessas oportunidades de conscientização oferecidas por algumas das
atividades do livro, preparamos folhas de atividades impressas (handouts) para serem feitas pelos
alunos em aula. Relembramos que todas as atividades propostas à turma selecionada para esta
pesquisa se encontram no Apêndice 2, p.140-148 deste trabalho.
A última coluna apresenta as atividades de noticing adaptadas a partir das oportunidades
encontradas no livro. Incluímos, também, o tipo de guia proporcionado pelas atividades propostas: o
noticing pelo aluno (noticing by the learner), o qual tinha a intenção de dar oportunidades para que
os alunos-participantes refletissem sobre a gramática e descobrissem as regras por si próprios.
Ressaltamos que a intenção desta pesquisa não é ditar formas de adaptar materiais didáticos,
mas sugerir algumas ideias e propostas possíveis para se trabalhar com a conscientização ou
noticing em sala de aula, a partir das atividades do livro didático.
No quadro seguinte, temos todas as atividades de noticing by the learner elaboradas para
esta investigação. No entanto, selecionamos e apresentamos apenas as propostas baseadas nas
unidades 5B a 7B em nossa discussão e análise de dados. Decidimos analisar somente as unidades
5B a 7B, deixando de lado as unidades 4B e 5A, pois durante as primeiras propostas de noticing by
the learner (unidades 4B e 5A) à turma escolhida para a investigação, as respostas dos alunosparticipantes com relação à opinião sobre as atividades de atenção focada à gramática não foram
registradas por escrito nos handouts (ou folhas impressas de atividades), tal qual ocorreu com os
handouts sobre as unidades 5B a 7B.
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Quadro 5. Propostas de Noticing baseadas nas seções gramaticais do livro didático
Unidades76

Oportunidades de Noticing no
livro didático

Unidade 4B
(Phone Language)
Unidade 5A
(Sports)

Seção de gramática (2
Grammar) – Exercícios a, b c.
Seção de gramática (6
Grammar) – Exercícios b, c e d.

Unidade 5B
(Relationships)
Unidade 6A
(Cinema)
Unidade 6B
(Appearances)
Unidade 7A
(Education)
Unidade 7B
(Ideal home)

Propostas de Noticing

Handout 1- Modal verbs
Noticing by the learner
Handout 2 - Past tenses:
simple, continuous, perfect
Noticing by the learner
Seção de gramática (2A
Handout 3 - Used to / Usually
Grammar) – Exercícios b, c e d.
Noticing by the learner
Seção de gramática (2A
Handout 4 - Passive voice
Grammar) – Exercícios a e b.
Noticing by the learner
Seção de gramática (5A
Handout 5 - Modal verbs
Grammar) – Exercícios a, b, c e
Noticing by the learner
d.
Seção de gramática (5A
Handout 6 - First conditional
Grammar) – Exercícios a, b, c e
Noticing by the learner
d.
Seção de gramática (1A
Handout 7- Second conditional
Grammar) – Exercícios b, c, d e
Noticing by the learner
e.

Fonte: Elaboração própria

2.3.4 Descrição das atividades de Noticing by the learner
A fim de verificar se os alunos-participantes do curso de inglês como língua estrangeira de
nível intermediário conseguiriam atentar para a gramática e perceber a relação entre a forma e o
significado da língua, a professora-pesquisadora adaptou, ao longo do primeiro semestre letivo de
2017, 7 atividades de cunho gramatical do livro didático usado em classe, English File Intermediate
(2015), com base nas discussões de Batstone (1994) sobre o noticing. As atividades propostas pela
professora-pesquisadora são caracterizadas por apresentarem questões que objetivavam possibilitar
a reflexão sobre os aspectos gramaticais e o descobrimento de regras e padrões linguísticos pelos
próprios alunos-participantes. Assim, tais atividades foram realizadas somente em aulas cujo
objetivo principal estava relacionado a algum aspecto gramatical do livro didático.
Para a elaboração das atividades, a professora-pesquisadora se baseava nos exercícios de
cunho gramatical, oferecidos ao longo das unidades 4B a 7B do livro didático e pautada pelas
discussões e exemplos de Batstone (1994) sobre o noticing, adaptava e acrescentava algumas
perguntas aos exercícios do livro, a fim de guiar os alunos-participantes à reflexão e percepção da
gramática. Tais atividades eram organizadas em folhas impressas e entregues aos alunos76

Os trechos das unidades que foram utilizados como referência para a elaboração das atividades de Noticing podem ser
consultados na seção de Anexos, a partir da página 163, ao final deste trabalho.
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participantes para que pudessem registrar suas respostas por escrito. A realização das atividades
geralmente levava parte de uma aula que incluía também o trabalho com compreensão textual, oral
ou com vocabulário oferecidos pelo livro didático. Durante a aplicação das atividades de noticing
by the learner, a professora-pesquisadora explicava o que deveria ser feito e pedia para que os
alunos-participantes discutissem as questões do handout em duplas ou trios (dependendo da
quantidade de alunos presentes na aula). Como as atividades faziam parte da aula de língua inglesa,
os participantes deveriam discutir oralmente e responder às perguntas propostas na língua-alvo.
Após a discussão e redação das respostas pelos participantes, a professora-pesquisadora
pedia para que eles compartilhassem suas reflexões com a sala toda. Em seguida, a professora usava
a abordagem pautada pelo noticing for the learner (BATSTONE, 1994) e explicitava as regras para
os alunos. Desse modo, eles poderiam checar se o que haviam discutido era apropriado ou não.
Ao final das discussões, as folhas de atividades eram recolhidas pela professorapesquisadora para serem transcritas. Cabe-nos salientar que a produção dos alunos-participantes nos
handouts foi transcrita integralmente, contendo, portanto, traços linguísticos condizentes com os
seus níveis de proficiência.
Como também objetivamos considerar e analisar as percepções e opiniões dos alunosparticipantes sobre o ensino e aprendizagem de gramática, após a aplicação das atividades baseadas
na proposta de noticing (BATSTONE, 1994), decidimos incluir em todos os handouts entregues aos
alunos, uma questão final para expressarem o que haviam achado da atividade que acabavam de
fazer.
A título de ilustração, trazemos um dos handouts de noticing by the learner realizado com os
alunos-participantes em sala de aula. Os outros handouts podem ser consultados na íntegra no
Apêndice 2, como citado anteriormente.
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Figura 12. Atividade A de Noticing by the learner (Handout 6)

Fonte: Handout de Noticing by the learner 6 (First Conditional)

Figura 13. Atividade A de Noticing by the learner (Handout 6)

Fonte: Handout de Noticing by the learner 6 (First Conditional)

A atividade de noticing proposta foi baseada nas atividades de cunho gramatical, retiradas da
unidade 7A. Como podemos perceber, a transcrição do diálogo, ilustrada acima, se refere à
atividade de compreensão oral da unidade em foco. Lembramos que essa unidade trata sobre o tema
educação e resultados de exames escolares, e por esse motivo o listening usa um diálogo com o
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mesmo assunto. Na proposta A, os alunos-participantes deveriam fazer a leitura do diálogo, para em
seguida atentar às sentenças abaixo, retiradas (e com algumas adaptações) do texto:

Figura 14. Atividade B de Noticing by the learner (Handout 6)

Fonte: Handout de Noticing by the learner 6 (First Conditional)

O objetivo da proposta B foi realçar determinadas sentenças do diálogo para que os
aprendizes pudessem voltar sua atenção ao que havia de comum entre as expressões. Nesse caso, o
aspecto gramatical em questão, como observado acima, é a primeira condicional. A fim de
promover a percepção (noticing) e reflexão dessas estruturas gramaticais, propusemos as seguintes
perguntas:

Figura 15. Atividade B de Noticing by the learner (Handout 6)

Fonte: Handout de Noticing by the learner 6 (First Conditional)

Utilizamos a questão de compreensão textual apresentada na unidade como a última
pergunta da proposta de noticing by the learner elaborada. Embora o foco desta questão esteja no
sentido do diálogo, ainda podemos perceber oportunidades de uso da primeira condicional
reforçado pelas perguntas com as estruturas if e will:
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Figura 16. Atividade C de Noticing by the learner (Handout 6)

Fonte: Handout de Noticing by the learner 6 (First Conditional)
Já a última questão apresentada no handout está relacionada à opinião dos alunosparticipantes com relação à atividade proposta:

Figura 17. Questão final sobre a opinião dos alunos-participantes (Handout 6)

Fonte: Handout de Noticing by the learner 6 (First Conditional)
Cabe-nos esclarecer que as 7 atividades de noticing by the learner propostas apresentam
características similares, visto que todas tem o intuito de incitar a reflexão por parte do aluno. Desse
modo, os handouts contam, geralmente na primeira questão, com exemplos da estrutura alvo em
sentenças ou em textos escritos, seguidos de perguntas que objetivam guiar o aluno-participante
para a percepção das relações entre forma e sentido. Outra característica dos handouts das unidades
4B a 7B são as perguntas que requerem a expressão da opinião dos participantes acerca da atividade
realizada.
2.3.5 Diários reflexivos
Como outro instrumento de coleta de dados foi feita a escrita de diários reflexivos pela
professora-pesquisadora sobre os acontecimentos relacionados à realização das atividades de
noticing by the learner pelos alunos-participantes em sala de aula. Acreditamos que o uso de diários
reflexivos são importantes em nosso contexto de pesquisa, pois “[…] tendem a oferecer ao curso
um caráter processual, visão esta, condizente com a tendência investigativa em Ensino e
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Aprendizagem tida como qualitativa, que tem por foco o estudo do processo e não somente o
produto do ensino e aprendizagem” (KANEKO-MARQUES, 2007, p.42). Dessa forma, os diários
podem oferecer informações fundamentais sobre o processo pelo qual os alunos-participantes
passaram enquanto refletiam e tentavam fazer as atividades de noticing propostas.
Nesta pesquisa, o diário teve o intuito de contribuir com as reflexões da professorapesquisadora acerca da teoria sobre conscientização e o que ocorria na prática com os alunos ao
realizarem as atividades de noticing by the learner. Os diários reflexivos foram introduzidos a partir
da aplicação da primeira atividade proposta de noticing by the learner aos participantes do curso.
Assim, a professora-pesquisadora relatava o que havia acontecido em sala de aula, suas impressões
a respeito das atividades realizadas, além de informações sobre como os alunos haviam reagido às
atividades. Um dos diários reflexivos da professora-pesquisadora pode ser encontrado no Apêndice
5, p.152 ao final deste trabalho.
2.3.6 Gravações em áudio e vídeo
As aulas nas quais os alunos-participantes realizaram as atividades de noticing by the learner
foram gravadas em vídeo a fim de verificar suas reações à proposta e possibilitar o distanciamento
da professora-pesquisadora na análise de dados. As gravações das aulas foram utilizadas na
discussão e análise como suporte para embasar nossas considerações sobre as respostas dos alunosparticipantes nos handouts de noticing by the learner. As entrevistas, cujo intuito foi verificar a
opinião dos alunos-participantes com relação às atividades de noticing by the learner feitas ao longo
do semestre, foram realizadas ao final do curso e registradas em formato de áudio, pois os
participantes expressaram preferência por não serem filmados nessa etapa da pesquisa.
2.3.7 Entrevistas
Nesta investigação, decidimos utilizar entrevistas estruturadas a fim de entender as
percepções e opiniões dos alunos-participantes com relação às atividades de noticing propostas.
Nosso intuito era compreender de que modo esses aprendizes avaliariam as atividades de
conscientização realizadas em sala de aula. Julgamos necessário incluir as entrevistas para obter
maior confiabilidade aos dados coletados, visto que somente as questões sobre percepções e
opiniões ao final das atividades de noticing poderiam não ser suficientes para a análise. De acordo
com Vieira-Abrahão (2006, p.223), as entrevistas estruturadas “fazem uso de perguntas
especificadas com antecedência, apresentadas sempre na mesma ordem no momento de interação e
têm também o propósito de levantar as opiniões de um grande número de pessoas”.
As entrevistas foram realizadas individualmente ao final do primeiro semestre de 2017, de
modo que todas as atividades de noticing propostas já haviam sido feitas em sala de aula
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anteriormente à data da entrevista. Assim, foi possível discutir com os alunos-participantes a
percepção geral que tinham sobre as tarefas de conscientização e o ensino indutivo de línguas, além
de entender suas preferências quanto ao ensino e à aprendizagem de gramática. Decidimos realizar
as entrevistas individualmente e em língua materna, pois nos interessava entender as opiniões de
cada um dos participantes e não verificar sua produção em língua inglesa.

2.4. Perfil dos alunos e considerações sobre o ensino e aprendizagem de gramática
Ao início do curso em questão foi aplicado um questionário semiestruturado 77, com o intuito
de obter dados referentes ao processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa dos alunosparticipantes e, mais especificamente, sobre o ensino e aprendizagem de gramática da língua.

Quadro 6. Explicações e atividades de gramática nas aulas de inglês
Alunos

Como eram as explicações e atividades de gramática nas suas aulas de inglês (escola regular ou
escola de idiomas)? O que você achava dessas explicações e atividades?

AP1

Eram mostrando a forma da frase, depois vendo ela em textos, em vídeos, fazendo exercícios, etc. Acho
que são boas afinal não fica chato, muito menos cansativo.

AP2

No ensino médio não tínhamos atividades fora a aula em classe. Hoje acho as atividades e explicações
em sala de aula muito produtivas.

AP3

As explicações eram boas, porém as atividades eram um pouco fracas.

AP4

Se comparar com as da (instituição locus da pesquisa) as aulas da escola eram ruins, no sentido de
explicação e de aula, é só gramática e somente por cima, sem aprofundar muito na língua.

AP5

As explicações eram breves e rápidas sem muita explicação, e as atividades se basiavam em resolver
exercícios bobos e fazer tarefas difíceis (só da escola regular).

Fonte: Questionário semiestruturado
Com relação ao nível e tempo de instrução em língua inglesa dos alunos-participantes,
apresentamos o quadro abaixo:

Quadro 7. Nível e ano de início de curso na instituição locus da pesquisa
Alunos

Nível e ano em que os alunos-participantes iniciaram o curso na escola de idiomas locus da
pesquisa:

AP1

Starter 2 no primeiro semestre de 2014

AP2

Starter 2 no primeiro semestre de 2014

AP3

Starter 2 no primeiro semestre de 2014

AP4

Inter 1 no segundo semestre de 2016

AP5

Starter 2 no primeiro semestre de 2014

Fonte: Elaboração própria
77

O questionário completo se encontra no Apêndice 1, p.138.
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De acordo com as informações do quadro 7, os participantes AP1, AP2, AP3 e AP5
estudavam na escola de idiomas em questão há um ano e meio quando ocorreu o período de coleta
de dados. Já a participante AP4 iniciou seu curso nesta instituição no segundo semestre de 2016,
contando com apenas um semestre de estudo nesta escola quando iniciamos a coleta para esta
pesquisa. Além das aulas de inglês nesta escola de idiomas, os alunos-participantes também
indicaram, no questionário semiestruturado, se haviam estudado inglês em outra escola de idiomas
ou na escola regular:

Quadro 8. Tempo e local de instrução em língua inglesa
Alunos

Além das aulas de inglês na escola e nesta instituição de idiomas, você estudou inglês em alguma outra
escola de idiomas? Se sim, em qual escola e por quanto tempo?

AP1

Sim, estudei na Academia Washington por 4 meses.

AP2

Não.

AP3

Sim, estudei na escola de inglês Expressão de 6 meses a 1 ano.

AP4

Não, só na escola.

AP5

Não, antes eu pensava que não era necessário, mas mudei minhas ideias com o tempo.

Fonte: Questionário semiestruturado

2.5 Perfil da professora-pesquisadora
A professora-pesquisadora78 é licenciada e bacharel em Letras-Português/Inglês e mestranda
no Programa de Pós-Graduação na linha de pesquisa de Ensino e Aprendizagem de Línguas na
mesma instituição da pesquisa. Atua na área de língua inglesa desde 2012, com experiência em
escolas de idiomas, e no ensino fundamental e médio a partir do projeto de iniciação à docência
PIBID-Letras. Possui dois anos de experiência como professora de língua inglesa em um curso
popular pré-vestibular vinculado à FCLAr-UNESP. Atualmente, atua como professora de inglês na
escola de idiomas em que esta investigação foi desenvolvida. Em nossa visão, é pertinente fazer
essa introdução ao perfil da professora-pesquisadora, pelo fato de uma de nossas perguntas de
pesquisa se referir às suas percepções e opiniões quanto aos efeitos da adoção da proposta de
noticing by the learner na percepção linguística dos alunos-participantes do curso de inglês como
língua estrangeira de nível intermediário. Nesse caso, suas percepções serão pautadas na formação
que teve como aluna de graduação e pós-graduação, assim como suas leituras sobre ensino e
aprendizagem de línguas e experiência em sala de aula.
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Esclarecemos que além de pesquisadora nesta investigação, também atuei como professora do grupo de alunosparticipantes da pesquisa.
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2.6 Período de coleta
Nossa coleta de dados ocorreu no período de fevereiro a agosto de 2017. Tivemos três horas
de aulas semanais, as quais eram divididas entre terças e quintas-feiras à tarde, com aulas de uma
hora e meia cada. Cabe-nos esclarecer que a gravação das aulas em vídeo e a realização das
atividades de noticing by the learner não aconteceram em todas as aulas ministradas. A coleta dos
dados referentes à nossa investigação ocorreu em aulas cujo foco principal estava em tópicos
gramaticais previamente estabelecidos pelo cronograma da escola e pelo livro didático. Totalizamos
um período de 6 meses de coleta, tendo o curso a carga horária de 57 horas.
2.7 Procedimentos de análise de dados
Antes de apresentarmos os procedimentos adotados nesta investigação para a análise de
dados, achamos pertinente retomar as perguntas de pesquisa para situar o leitor:
1) Quais são as percepções e opiniões da professora-pesquisadora quanto aos efeitos da
adoção da proposta de noticing de Batstone (1994) na percepção linguística dos alunos-participantes
de um curso de inglês como língua estrangeira de nível intermediário?
2) Quais são as percepções e opiniões dos alunos-participantes sobre o ensino e
aprendizagem de gramática, a partir da adoção das propostas de atividades baseadas no noticing de
Batstone (1994)?
A fim de buscar elementos que apontassem os efeitos da adoção da proposta de noticing by
the learner na percepção linguística dos alunos-participantes de um curso de inglês como língua
estrangeira, e, portanto, responder a primeira pergunta de nossa investigação, a professorapesquisadora se pautou em suas observações sobre as atividades e as reações dos alunosparticipantes registradas nos diários reflexivos, além de considerar as respostas que os participantes
redigiram nos handouts de noticing e suas interações gravadas em áudio e vídeo enquanto
realizavam as atividades.
Para a análise de suas percepções e opiniões quanto à percepção dos alunos-participantes, a
professora-pesquisadora transcreveu, na seção de análise e discussão de dados deste trabalho, e
discutiu dados referentes às respostas dos aprendizes nos handouts de noticing by the learner.
Quanto à segunda pergunta de pesquisa, foram utilizados os dados provenientes dos
questionários semiestruturados respondidos pelos alunos-participantes no início de nossa
intervenção, além das respostas aos handouts de noticing by the learner, as gravações de aulas em
áudio e vídeo e as entrevistas ao final do semestre. Para isso, transcrevemos as respostas dos
questionários, gravações, handouts e entrevistas que se mostraram fundamentais para interpretar as
percepções e opiniões dos alunos-participantes sobre o ensino e aprendizagem de gramática, a partir
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da adoção das propostas de atividades baseadas no noticing by the learner de Batstone (1994).
Assim, essas amostras transcritas foram analisadas à luz das teorias discutidas no capítulo de
fundamentação teórica deste trabalho, a fim de verificar os efeitos da proposta de noticing e a
opinião dos alunos-participantes.
Na próxima seção, discutimos e analisamos os dados coletados a partir dos instrumentos
mencionados no item 2.3 Instrumentos de coleta de dados, a fim de respondermos nossas perguntas
de pesquisa.
Para melhor compreensão e visualização da forma de análise dos dados, apresentamos o
quadro a seguir, a fim de estabelecer relações entre as perguntas de pesquisa, os instrumentos de
coleta de dados e a fundamentação teórica desta investigação:
Quadro 9. Procedimentos de análise de dados
Perguntas de pesquisa
Instrumentos
Teorias e formas de análise
1) Quais são as percepções e 1) Gravações de aula em áudio e A partir de nossa interpretação
das discussões de noticing por
opiniões
da
professora- vídeo;
Schmidt (1990) e Batstone
pesquisadora quanto aos efeitos 2) Diários reflexivos;
(1994),
analisaremos
as
respostas aos handouts de
da adoção da proposta de 3) Respostas aos handouts de
noticing feitos pelos alunosnoticing by the learner de noticing by the learner.
participantes, com o intuito de
mostrar dados que apontem para
Batstone (1994) na percepção
a possível percepção de itens
linguística
dos
alunosgramaticais pelos participantes.
Para isso, utilizaremos as
participantes de um curso de
gravações das aulas e os diários
inglês como língua estrangeira
reflexivos como suporte para
embasar nossas considerações
de nível intermediário?
sobre as respostas dos alunosparticipantes nos handouts de
noticing by the learner.
A discussão, portanto, mostrará a
visão e opinião da professorapesquisadora quanto à eficácia
da proposta de noticing na
percepção linguística desses
alunos.
2) Quais são as percepções e 1) Questionários;
Por meio da análise dos
questionários,
handouts
de
opiniões
dos
alunos- 2) Handouts de noticing by the
noticing, gravações das aulas e
participantes sobre o ensino e learner;
entrevistas interpretaremos as
percepções e opiniões dos
aprendizagem de gramática, a 3) Gravações de aulas em áudio
alunos-participantes com relação
partir da adoção das propostas e vídeo;
às atividades de noticing
propostas.
de atividades baseadas no 4) Entrevistas.
noticing by the learner de
Batstone (1994)?

79

Fonte: Elaboração própria
No próximo capítulo, Análise e discussão dos dados, apresentamos nossas reflexões e
percepções quanto aos efeitos da adoção da proposta de noticing na percepção linguística dos
alunos-participantes de um curso de inglês como língua estrangeira de nível intermediário, assim
como as percepções e opiniões desses próprios alunos-participantes com relação ao ensino e
aprendizagem de gramática, a partir das propostas de atividades baseadas no noticing by the learner
de Batstone (1994). O capítulo está organizado em duas subseções, cada uma contendo as
discussões de dados referentes às perguntas de pesquisa norteadoras desta investigação. Com o
intuito de respondermos a primeira pergunta de pesquisa, elaboramos a primeira subseção
Percepções e opiniões da professora-pesquisadora quanto aos efeitos da proposta de noticing no
capítulo de análise de dados. Já a subseção Percepções e opiniões dos alunos-participantes sobre as
atividades noticing propostas contém dados e discussões que objetivam responder nossa segunda
pergunta de pesquisa.
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
A primeira subseção deste capítulo, Percepções e opiniões da professora-pesquisadora
quanto aos efeitos da proposta de noticing, traz a discussão das respostas dos alunos-participantes
aos handouts de noticing by the learner propostos, com o intuito de verificar se os dados apontam
para a possível percepção de itens gramaticais pelos participantes e responder a primeira pergunta
de pesquisa. Em nossa argumentação, recorremos a partes relevantes dos diários reflexivos e das
gravações de aula em áudio e vídeo para embasar nossa interpretação das respostas dos
participantes às atividades de noticing by the learner e à teoria sobre noticing discutida,
principalmente, por Schmidt (1990) e Batstone (1994) para construir nossa interpretação dos dados.
Cabe-nos lembrar que todas as perguntas e respostas dos alunos-participantes nos handouts
apresentam-se transcritas em formato de quadros nesta subseção, para melhor visualização dos
dados.
A segunda subseção, intitulada Percepções e opiniões dos alunos-participantes sobre as
atividades de noticing propostas, apresenta a discussão dos questionários, das aulas gravadas em
áudio e vídeo, dos handouts de noticing e entrevistas, a fim de traçar o ponto de vista dos alunosparticipantes com relação às atividades baseadas em noticing. Nesta subseção, portanto,
pretendemos entender as opiniões e preferências desses participantes no que se refere ao ensino e
aprendizagem de gramática para responder a segunda pergunta de pesquisa.
3.1 Percepções e opiniões da professora-pesquisadora quanto aos efeitos da proposta de
Noticing by the learner
Conforme citado no capítulo de Metodologia deste trabalho, a fim de entender os efeitos da
adoção da proposta de noticing by the learner na percepção linguística dos alunos-participantes de
um curso de inglês como língua estrangeira de nível intermediário e, portanto, responder a primeira
pergunta de pesquisa, discutimos e analisamos as respostas desses participantes em cinco dos sete
handouts de noticing realizados em sala de aula. Lembramos que as cinco atividades ou handouts
foram selecionadas para nossa análise, por trazerem não só as questões de atenção focada à
gramática por escrito, mas também as questões sobre as percepções e opiniões dos alunosparticipantes ao final de cada atividade. Com a intenção de organizar nossa discussão de dados e
situar o leitor em nossa análise, apresentamos os handouts analisados e o tópico gramatical em foco
nas atividades propostas:

Quadro 10. Atividades de Noticing by the learner propostas e analisadas
Atividades de Noticing
(handouts)
Noticing by the learner

Tópico gramatical em foco
Used to / Usually

Unidades do livro didático em
que nos baseamos
Unidade 5B
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Handout 379
Noticing by the learner
Handout 4
Noticing by the learner
Handout 5
Noticing by the learner
Handout 6
Noticing by the learner
Handout 7

Passive voice
Modal verbs
First conditional
Second conditional

(Relationships)
Unidade 6A
(Cinema)
Unidade 6B
(Appearances)
Unidade 7A
(Education)
Unidade 7B
(Ideal home)

Fonte: Elaboração própria

Em seguida, iniciamos com nossa discussão dos dados que pretende mostrar a opinião da
professora-pesquisadora quanto à eficácia da proposta de noticing by the learner na percepção
linguística dos alunos-participantes desta pesquisa.

3.1.1 HANDOUT 3: USED TO / USUALLY
O intuito do handout 3 era oferecer aos alunos a oportunidade de realizar atividades com
foco em used to e usually, como podemos observar na figura 18:
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Numeramos a primeira atividade a ser analisada como Handout 3, pois se trata da terceira atividade proposta aos
alunos-participantes em sala de aula durante a coleta de dados. Decidimos manter a numeração por motivos de
organização, mas como já mencionado, não discutiremos as respostas dos Handouts 1 e 2, que podem ser consultados
na íntegra no Apêndice 2, p.145-146, ao final deste trabalho.
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Figura 18. Atividade de Noticing by the learner - Foco em used to e usually

Fonte: Handout de noticing by the learner 3
No quadro a seguir, temos as respostas dos alunos-participantes frente à primeira questão
(ilustrada acima):

Quadro 11. Handout de noticing 3 sobre used to / usually – Pergunta 1
Pergunta 1: Read and compare the FORM of the phrases in a), b) and c). What do the phrases have in
common? What’s the difference between them?
AP1 In all first phrases use “I used to go/study (verb) and in all second phrases it is “I usually” (verb).
AP2 Não fez a atividade80.
AP3 In the first, we use used to and in the second we use usually. All of them say about some frequency.
The first talk about routine in the past and the second about routine in the present.
AP4 In all the first phrases it’s “used to” and all the second phrases it’s “usually”.
AP5 In the first, you use “used to” (it’s on the past). In the second you use “usually” (it’s on the present).

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 3

A partir das respostas transcritas no quadro 11, consideramos que os alunos-participantes
foram capazes de notar os itens gramaticais used to e usually em foco nesta atividade, visto que em
todas as respostas, essas partículas são mencionadas pelos estudantes de algum modo. Em nossa
visão, isso ocorreu pelo fato da frequência com que os aspectos linguísticos apareceram no insumo.
Apresentamos três sentenças com used to e outras três com usually. Nossa afirmação se baseia em
Schmidt (1990) sobre quanto maior a frequência de itens gramaticais no insumo, maior a
probabilidade desses itens serem notados pelos alunos.
Constatamos pelas respostas no quadro 11 que AP1 e AP4 captaram as duas expressões em
foco nos exemplos da atividade. Além dos itens em destaque, o participante AP1 conseguiu atentar
para mais uma informação acerca dos exemplos oferecidos na folha de atividades. Segundo o aluno,
80

Esclarecemos que a aluna AP2 não realizou a atividade de noticing apresentada, pois não compareceu à aula nesta
data.
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as estruturas used to e usually são seguidas pelo verbo go ou study. Embora AP1 tenha conseguido
perceber tais aspectos pelos exemplos de língua apresentados, ele afirma que em todas as frases o
pronome “eu” (“I”) precede as expressões used to e usually. No entanto, ao verificar os exemplos de
língua novamente, observamos que há o uso desse pronome somente nas duas primeiras sentençasexemplo, enquanto que nas quatro restantes, utiliza-se o pronome “we” ou “nós”. Nesse sentido,
acreditamos que o aluno não tenha notado essa característica das frases, só percebido a partícula
“I”. Aceitamos que ele pode não ter prestado atenção nesse aspecto, mas para notarmos algo,
precisamos de atenção focada e consciente, enquanto que para percebermos, podemos estar focados
ou não (SCHMIDT, 1990).
Em relação à resposta da participante AP3, podemos entender que ela não só notou as
formas em destaque, mas também o sentido que elas podem expressar, ao escrever que used to se
refere à rotina no passado e que usually se refere à rotina no presente. O mesmo ocorre com AP5 a
qual afirma que used to está relacionado ao passado e usually, ao presente.
Em nossa compreensão, a primeira atividade cumpriu com o objetivo de tornar determinadas
formas salientes aos alunos, ao atrair sua atenção para as formas por meio de exemplos e perguntas
direcionadoras (BATSTONE, 1994). Nesse caso, caracterizamos essa questão de noticing by the
learner como bem-sucedida.
Com relação às repostas dos alunos para a segunda pergunta da atividade, ainda acerca dos
mesmos exemplos de frases, temos o quadro seguinte:

Quadro 12. Handout de noticing 3 sobre used to / usually – Pergunta 2
Pergunta 2: Read the phrases again. What time are they related to? What’s the difference in MEANING
between the phrases?
AP1 All the first phrases in on the past and the second is on present. Both is about frequency but is
different verb.
AP2 Não fez a atividade.
AP3 1- is in the past – is something that used to happened.
2- is in the present – is something that happen with frequency.
AP4 All the first phrases are in the past and all the second phrases are in the present. The both mean
frequency but in different verb tenses.
AP5 The first in on the past / you say what you did. The second are on the present / you say what you
usually do.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 3

A segunda pergunta da folha de atividades de noticing by the learner estava relacionada ao
sentido das formas em destaque, além do tempo verbal ao qual elas se vinculavam. De acordo com
AP1 e AP4, as frases com used to se referem ao tempo passado e as frases com usually, ao tempo
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presente. Além disso, ambos afirmam que as estruturas correspondem ao sentido de frequência.
Compreendemos, portanto, que esses alunos-participantes tiveram que notar certas particularidades
das expressões nos exemplos de língua a ponto de chegarem a essa conclusão. Para isso, eles
provavelmente refletiram sobre o que caracteriza uma sentença no tempo passado e no presente (a
partícula -ed ao final de verbos regulares para o passado, por exemplo, used to e o verbo no
infinitivo sem o to para o presente). Embora eles não tenham registrado essa reflexão por escrito,
acreditamos que ela tenha ocorrido e que eles tenham passado pelo processo de re-noticing
(BATSTONE, 1994). Assim como pondera o autor, acreditamos que ao refletir sobre o seu
conhecimento prévio das estruturas e suas novas possibilidades de uso, o aluno pode reorganizar as
informações e hipóteses que tinha sobre aspectos gramaticais, adicionando mais conhecimento
sobre formas e funções. Nesse caso, para chegar ao entendimento estimado por Schmidt (1990),
eles refletiram com o processo de re-noticing (BATSTONE, 1994). Com relação ao sentido das
estruturas, consideramos a classificação de frequência como válida, pois provavelmente os alunosparticipantes relacionaram o advérbio usually com seu conhecimento prévio sobre advérbios de
frequência, os quais são estudados no nível básico na escola locus da pesquisa. Como a expressão
used to é usada para tratar de algo que acontecia regularmente no passado, também acatamos a
resposta dos alunos-participantes de frequência nesse sentido. Concluímos que os alunos também
passaram pelo re-noticing ao tentarem entender o sentido das frases.
Ao relermos as respostas das participantes AP3 e AP5, percebemos que a primeira não
conseguiu expressar-se metalinguisticamente sobre as frases e a segunda parece não ter
compreendido o sentido expresso pela estrutura used to. Tomamos, por exemplo, as respostas de
AP3 e AP5 sobre a questão do tempo verbal. As alunas não cometem erros: indicam que as
primeiras frases (com used to) se referem ao passado e as segundas (usually) ao presente. Essa
interpretação também nos leva a crer que as participantes passaram pelo processo de re-noticing
(BATSTONE, 1994), como tratado acima. No entanto, quando abordam o sentido das expressões, se
equivocam: AP3 afirma que used to é usado para algo que costumava acontecer (“used to
happened”) embora na tradução o sentido seja apropriado, ao responder em inglês, se equivoca na
forma, o que nos faz pensar que a aluna pode ter percebido momentaneamente (SCHMIDT, 1990),
mas não notado a forma da expressão. Talvez ela precise de mais encontros com a expressão em
foco (re-noticing) para realmente passar pelo processo de noticing (BATSTONE, 1994). Com
relação à frase contendo usually, a aluna-participante afirma que se trata de algo que acontece com
frequência. Consideramos sua resposta apropriada, visto que esse é um dos sentidos expresso pelo
termo. A partir de suas respostas, nos parece que a aluna não tenha conseguido se expressar de
maneira clara metalinguisticamente (SHARWOOD-SMITH, 1981) com relação ao que foi pedido
nesta questão, no entanto, lembramos que ela já havia dissertado apropriadamente sobre o sentido
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das expressões na questão anterior, o que nos leva a pensar que ela pode simplesmente não ter
compreendido o enunciado da questão 2:

AP3: In the first, we use used to and in the second we use usually. All of them say
about some frequency. The first talk about routine in the past and the second about
routine in the present.
(Transcrição da resposta de AP3 ao handout de noticing by the learner 3)

Voltando-nos para a resposta da participante AP5, ela classifica o termo used to como algo
que alguém fez no passado (“you say what you did”). No entanto, sabemos que used to se refere a
algo que costumávamos fazer regularmente no passado, não se tratando, portanto, de uma só
ocorrência no passado, mas várias. Sua explicação para as frases com usually também não indica se
a participante notou seu sentido apropriadamente, mas não conseguiu se expressar
metalinguisticamente sobre o assunto (SHARWOOD-SMITH, 1981) ou se de fato, não entendeu o
sentido carregado por usually.
Feita essa reflexão, os participantes tinham que dar a opinião sobre quando usar as estruturas
used to e usually:

Quadro 13. Handout de noticing 3 sobre used to / usually – Pergunta 3
Pergunta 3: What is your opinion about WHEN to USE each type of sentence?
AP1 I usually you use to say you go to somewhere with frequency. I used to you use to say in the past you
went to somewhere with frequency but stop going.
AP2 Não fez a atividade.
AP3 1 – We use to talk about something we used to do and now don’t do anymore.
2 – We use to talk about something that we do regularly.
AP4 We use “used to” when we want to say something we did frequently and now we don’t do anymore.
We use “usually” when we want to say something we do frequently.
AP5 The first you use to talk about something that was habit and the second you use to tell something that
usually is habit in the present.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 3

É importante estabelecer, antes de partirmos para a discussão das respostas dos alunosparticipantes, que embora a pergunta tenha o foco no uso das sentenças, lembramos que tal uso não
se relaciona ao esquema tripartido de Larsen-Freeman (2003), pois a folha de atividades não
ofereceu aos alunos insumo suficiente e contextualizado no discurso para que eles fossem capazes
de notar qual a função social de tais expressões ou em que situação de uso real podemos utilizá-las.
Como nossa atividade proporciona exemplos de sentenças isoladas do discurso, nós consideramos
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somente o significado por elas transmitido em nossos exemplos. Nesse caso, nossa interpretação
acatará uso como sentido, tal qual foi entendido pelos alunos-participantes.
Desse modo, embora usem palavras diferentes, os participantes descrevem as sentenças que
incluem usually como um hábito no presente, ou algo que ocorre com frequência no presente.
Enquanto as sentenças que utilizam used to são categorizadas como hábito no passado ou algo que
ocorria no passado, mas que não ocorre no presente. Em nossa visão, os aprendizes notaram e
compreenderam o sentido das expressões, sendo capazes de se expressarem metalinguisticamente.
Na pergunta seguinte, os aprendizes deveriam tentar observar a estrutura utilizada para
inferir sobre sua forma:

Quadro 14. Handout de noticing 3 sobre used to / usually – Pergunta 4
Pergunta 4: Look at the structures again. What can you observe about the structure of the phrases? How
can we form each of them?
AP1 Personal pronoun + used to + verb + complement.
Personal pronoun + frequency + verb + complement.
AP2 Não fez a atividade.
AP3 Subject + used to + verb + complement / Subject + usually (frequency adverb) + verb +
complement. They are almost the same structure, just changing the time (past and present).
AP4 1 – Personal pronoun + used to + verb + complement.
2 – Personal pronoun + frequency adverb + verb + complement.
AP5 Subject + used to + verb / Subject + usually + verb. They are the same structure, just change the
time.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 3

A partir da leitura das respostas dos alunos-participantes à quarta pergunta da folha de
atividades, vemos que suas interpretações são semelhantes. Consideramos que os participantes
conseguiram estudar os exemplos de língua proporcionados e utilizar a metalinguagem para indicar
como as sentenças são formadas. Desse modo, acreditamos que eles tenham passado por um
momento de reflexão com a atenção focada (SCHMIDT, 1990; BATSTONE, 1994) nas estruturas
em destaque, a fim de chegar às conclusões expostas no quadro 14. O participante AP1 indica que
precisamos de pronome pessoal, a frequência (nesse caso, usually) ou used to, verbo e
complemento. AP4 complementa a resposta do colega, especificando que é preciso de um advérbio
de frequência. No entanto, nenhum dos participantes explicita o tipo de verbo (infinitivo, passado,
etc.) que devemos posicionar após as expressões em foco.
Concordamos com Batstone (1994) que uma atividade de noticing oferece um primeiro
contato focado do aluno acerca das estruturas gramaticais, mas eles precisam continuar
reencontrando e (re) notando (re-noticing) as formas vistas em diferentes contextos para que
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possam refletir constantemente sobre as estruturas e seus usos. No caso descrito, os alunosparticipantes conseguiram notar certas características das estruturas em questão, mas ainda
precisariam notar outras informações relevantes, fato que acreditamos que poderá ocorrer quando
esses aprendizes reencontrarem as expressões em outras situações de uso, por exemplo. Ademais,
como visto no quadro 14, as alunas-participantes AP3 e AP5 também tratam da estrutura das
expressões similarmente aos outros participantes, somente mudando a nomenclatura de “pronome
pessoal” para “sujeito” e incluindo o comentário sobre a semelhança entre tais estruturas: são
(quase) a mesma estrutura, mas se diferenciam no tempo (verbal) de cada uma.
No item seguinte discutimos as respostas dos alunos-participantes com relação à atividade
sobre a voz passiva.

3.1.2 HANDOUT 4: PASSIVE VOICE
O handout sobre voz passiva iniciava-se com o seguinte texto:
Figura 19. Atividade de Noticing by the learner - Texto com foco na voz passiva

Fonte: Handout de noticing by the learner 4
O texto acima apresentado aparecia, no handout, acompanhado das seguintes perguntas:
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Figura 20. Atividades 1 e 2 com foco na voz passiva

Fonte: Handout de noticing by the learner 4
As repostas dos alunos para a primeira pergunta estão transcritas no quadro 15:
Quadro 15. Handout de noticing 4 sobre passive voice – Pergunta 1
Pergunta 1: Look at the sentence from the text: “The castle has been owned by the Carnavon family
since 1679” Who has been the owner of the castle?
AP1 The Carnavon family.
AP2 The Carnavon family.
AP3 Não fez a atividade.81
AP4 The Carnavon family.
AP5 Não fez a atividade.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 4

De acordo com as respostas dos alunos-participantes transcritas no quadro 15, consideramos
que todos conseguiram compreender o sentido expresso pela estrutura de voz passiva encontrada na
sentença exemplo no enunciado da questão. Nesse caso, acreditamos que os participantes tenham
acessado seu conhecimento prévio sobre a partícula “by” a qual se traduz como “por alguém” ou
“pelo(a)” em sua língua materna para chegar a essa conclusão. Desse modo, os alunos-participantes
provavelmente passaram pelo processo de re-noticing (BATSTONE, 1994).
Sabemos que os alunos-participantes não registraram essa reflexão por escrito, mas
acreditamos que ela tenha ocorrido e que eles tenham passado pelo re-noticing (BATSTONE,
1994). Assim como indica o autor, acreditamos que ao refletir sobre o seu conhecimento prévio das
estruturas e suas novas possibilidades de uso, o aluno pode reorganizar as informações e hipóteses
que tinha sobre aspectos gramaticais, adicionando mais conhecimento sobre formas e funções.
81

Esclarecemos que as alunas AP3 e AP5 não realizaram a atividade de noticing apresentada, pois não compareceram à
aula nesta data.
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Nossa interpretação pode ser confirmada pelo contato prévio dos participantes com as estruturas,
obtido em nossa aula anterior. Embora tenha ocorrido de maneira breve, as estruturas de voz passiva
foram introduzidas anteriormente pela professora-pesquisadora. Desse modo, a folha de atividades
de noticing não proporcionou o primeiro encontro dos alunos-participantes com a estrutura em
questão. No entanto, o aspecto gramatical de voz passiva não havia sido destacado explicitamente
ou explicado pela professora-pesquisadora. De acordo com as informações obtidas em seu diário
reflexivo sobre a aula anterior (com base no livro didático) a esse handout de noticing by the
learner:

Os alunos deveriam olhar para as figuras e dizer se elas eram familiares para eles.
E em qual filme eles haviam visto aquele local antes. A seguir, os alunos deveriam
ler o texto da página 54 e checar se eles estavam corretos (se eles haviam falado os
filmes corretos). Após checarem a informação, a professora pediu para eles lerem o
texto novamente e completarem as lacunas com as seguintes palavras: based,
designed, inhabited, inspired, owned, photographed, transformed, used, welcomed.
(Trecho do diário reflexivo da PP sobre o handout de noticing 4)

A partir do excerto acima, é possível perceber que a professora-pesquisadora já havia
utilizado o texto que aparece na folha de atividades de noticing na aula anterior. No entanto, sua
aula teve o foco no sentido carregado pelo texto, visto que ela trabalhou com as figuras relacionadas
a ele e pediu aos alunos para que lessem com o intuito de checar informação. Após terem lido para
entender o sentido do texto, a professora-pesquisadora, com base na atividade do livro didático, deu
instruções para os alunos completarem lacunas as expressões based, designed, inhabited, inspired,
owned, photographed, transformed, used, welcomed.

Embora os dois alunos (AP1 e AP5) tenham tido dificuldades, a aluna AP5 foi a
que menos conseguiu acertar as respostas dessa atividade. A professora corrigiu a
tarefa e tirou algumas dúvidas. Em seguida, os alunos deveriam fazer o exercício c
de interpretação de texto.
(Trecho do diário reflexivo da PP sobre o handout de noticing 4)

Como a professora-pesquisadora não deu informações explícitas acerca das estruturas de
voz passiva com as quais os alunos-participantes deveriam completar as lacunas, pode-se notar que
algumas dúvidas surgiram. Já que o foco da aula não era trabalhar com o aspecto gramatical em si,
mas desenvolver a habilidade de leitura e compreensão de textos, a professora-pesquisadora os
ajudou a utilizarem as estruturas intuitivamente e de maneira implícita. De acordo com o
comentário no diário reflexivo apresentado, houve destaque, novamente, para a compreensão de
texto, ou seja, para a tentativa de criar relações entre sentidos no texto, sem focar diretamente nas
formas de voz passiva.
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Ainda acerca do mesmo handout, foi feita uma pergunta para que os alunos pudessem
identificar a diferença entre frases na voz ativa e passiva:

Quadro 16. Handout de noticing 4 sobre passive voice – Pergunta 2
Pergunta 2: So, what’s the difference between these sentences: 1) The castle has been owned by the
Carnavon family since 1679. 2) The Carnavon family has owned the castle since 1679.
AP1 Been have + been + verb and have + verb. The first use to a focus on the castle and in the second
use to focus on the family.
AP2 In the first they want to focus on the castle and in the second to focus in the family Carnavon.
AP3 Não fez a atividade.
AP4 In the first, they want to focus on the castle and in the second on the family.
AP5 Não fez a atividade.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 4

A partir das respostas transcritas no quadro 16, percebemos que todos os três alunos que
realizaram a atividade de noticing indicaram que a diferença entre as sentenças apresentadas nos
exemplos 1 e 2 estava relacionada à ênfase ou foco pretendido em cada situação. Desse modo, de
acordo com os alunos-participantes, a primeira sentença teria o foco no lugar “castelo” (“a focus on
the castle”), enquanto a segunda indicaria o foco na “família” (“the second on the family”).
Tomamos a interpretação dos participantes como apropriada, pois nota-se que embora as duas
sentenças carreguem o mesmo significado, ou seja, de uma família que possui um castelo, a
mudança de posição do sujeito da frase indicaria a mudança de ênfase ou foco. Nesse caso, por
motivos de situações de uso ou contexto, o falante poderia optar por uma das duas posições de
sujeito na frase, a fim de expressar determinados significados, como indicar a importância do
castelo (tal qual na primeira frase), assim como a relevância de ser essa família a dona deste lugar
(expresso pela segunda sentença).
Em suma, o contexto e a intenção do falante se encarregariam de indicar qual das duas
opções de sentenças seria mais apropriada. Embora esse seja apenas um dos sentidos que a estrutura
de voz passiva possa expressar, consideramos que a atividade ajudou os alunos-participantes a
refletirem por si próprios acerca dos exemplos de língua e estabelecerem regras para cada tipo de
sentença ou estrutura, tal qual sugere Batstone (1994).
Na pergunta seguinte, sobre a estrutura de voz passiva, os aprendizes deveriam identificar o
agente nas frases:
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Quadro 17. Handout de noticing 4 sobre passive voice – Pergunta 3
Pergunta 3. Look at the sentence from the text: “The castle was transformed into Downton Abbey” Who
transformed the castle into the TV series Downton Abbey?
AP1 Julian Fellowes.
AP2 Julian Fellowes, friend of the family and film director.
AP3 Não fez a atividade.
AP4 Julian Fellowes, a close friend of the family.
AP5 Não fez a atividade.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 4

A questão 3 apresentada no quadro 17 se assemelha a primeira questão da folha de
atividades sobre voz passiva. De acordo com as respostas transcritas dos alunos-participantes, foi
possível constatar que eles retomaram o contexto ou texto em que a sentença estava inserida para
conseguir sua resposta, pois completam a atividade indicando que “Julian Fellowes” teria
“transformado o castelo em Downton Abbey”. Embora a resposta que almejávamos fosse uma
explicação para a escolha da passiva (usamos essa estrutura porque não sabemos ou não queremos
indicar quem realizou a ação, por exemplo) e não um agente para a pergunta “Who transformed de
castle into the TV series Downton Abbey?” não desconsideramos a interpretação dos alunosparticipantes. Acreditamos que eles tenham recorrido ao texto para buscar respostas exatamente
pelo fato de a frase não apresentar nenhum agente e pelo modo como a pergunta lhes foi enunciada:
“Who transformed the castle into the TV series Downton Abbey?”. Ao iniciarmos a questão com o
pronome who, indicamos mesmo que não intencionalmente, que os aprendizes deveriam responder
a questão com um agente ou sujeito para a ação descrita tal qual o fizeram.
Nossa interpretação desses dados se relacionam ao tópico discutido por Schmidt (1990)
sobre as exigências das tarefas de noticing apresentadas aos alunos. O estudioso declara que as
exigências das tarefas são decisórias com relação ao que é notado. Nesse sentido, o modo como a
tarefa foi preparada pode definir se os aspectos linguísticos se tornarão salientes aos aprendizes ou
não. No caso dessa atividade, nosso objetivo inicial não foi atingido, pois preparamos a atividade de
modo que os alunos-participantes pudessem respondê-la a partir do pronome who, indicando um
agente para a ação descrita e não refletindo sobre o motivo da ausência de um agente na frase.
O quadro 18 mostra a quarta pergunta que estimulava os aprendizes a identificar a diferença
entre voz ativa e passiva:
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Quadro 18. Handout de noticing 4 sobre passive voice – Pergunta 4
Pergunta 4. So what’s the difference between these sentences: 1) The castle was transformed into
Downton Abbey. 2) The film director transformed the castle into Downton Abbey.
AP1 Was/were + verb in the past participle and just simple past. 1- Focus on the castle and the first
received. 2- Focus on the director and he did the action.
AP2 The first is passive voice.
AP3 Não fez a atividade.
AP4 In the first the most important received the action (the castle). In the second the most important do
the action (the film director).
AP5 Não fez a atividade.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 4

Como podemos perceber, os alunos-participantes AP1 e AP4 interpretaram as sentenças de
maneira similar. De acordo com esses alunos, a primeira frase teria o foco no receptor da ação
(nesse caso, o castelo), enquanto a segunda sentença é explicada como tendo o foco no agente da
frase (o diretor do filme). Em nossa visão, essa atividade não foi capaz de facilitar o processo de
noticing (BATSTONE, 1994) sobre a diferença entre estruturas na voz passiva e na voz ativa, como
desejado. Embora podemos inferir pelo primeiro exemplo que “o castelo” seja paciente e receba a
ação, a intenção era proporcionar a reflexão por parte dos alunos-participantes sobre os dois
exemplos, relacionando-os com o fato de que na primeira sentença não se sabe quem foi o autor da
ação, enquanto que na segunda, o agente aparece em posição inicial de sujeito. No entanto,
constatamos que essa relação não fora entendida pelos participantes. Cabe-nos salientar que embora
a participante AP2 tenha respondido corretamente que a primeira sentença diz respeito à voz
passiva, não podemos considerar tal resposta como evidência sobre o processo de noticing pela
aluna-participante, visto que ela só preencheu essa questão após a explicação da professorapesquisadora.
Assim como mencionamos na questão 3, apresentada anteriormente, um dos motivos pelo
qual a diferença entre as vozes ativa e passiva não tenha se tornado saliente para os alunosparticipantes pode ter sido pelo modo como a atividade foi preparada. Acreditamos que a questão
não tenha sido guiada ou controlada apropriadamente a fim de chamar a atenção dos alunos para a
diferença entre as estruturas alvo. Nossa visão, portanto, está em consonância com a teoria de
Schmidt (1990) sobre as exigências das tarefas de noticing apresentadas aos alunos. O autor nos
lembra que o modo como a tarefa foi preparada pode definir se os aspectos linguísticos se tornarão
salientes aos aprendizes ou não. No caso da nossa atividade proposta, entendemos que poderíamos
ter criado maiores oportunidades para que o noticing ocorresse se tivéssemos utilizado a técnica de
realce textual discutida por Nassaji e Fotos (2011). Nesta técnica, as estruturas alvo são destacadas
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com o uso do negrito, itálico, entre outros recursos. Em nossa opinião, se as estruturas was
transformed (voz passiva) e transformed (voz ativa), na primeira e segunda sentenças,
respectivamente, estivessem em destaque, os alunos-participantes poderiam ter voltado sua atenção
a esses aspectos em específico, e possivelmente ter notado a diferença entre eles.
De acordo com Batstone (1994), os professores podem decidir como os itens linguísticos
podem ser revelados aos alunos, o quão guiada a atividade deve ser, o quanto de informação
oferecer ao aprendiz e o quanto pedir para que ele resolva por si mesmo. Consideramos que a
atividade de noticing by the learner sobre a voz passiva deveria ter sido mais guiada, apresentando
mais informações para o aluno, para proporcionar oportunidades de reflexão pelo aluno, tal como
disserta Batstone (1994) acerca da gradação de noticing. Além disso, notamos que as respostas dos
alunos-participantes também indicam que, nessa questão em especial, os aprendizes não
conseguiram se expressar metalinguisticamente sobre os aspectos gramaticais em foco, assim como
constata Sharwood-Smith (1981) sobre atividades de conscientização.
Concluímos que atividades de noticing, como as aqui expostas, podem guiar o aluno para
fazer descobertas sobre a gramática, no entanto, entendemos que mesmo se a questão tivesse sido
mais guiada e se apresentasse as técnicas de realce textual (NASSAJI; FOTOS, 2011) sugeridas,
ainda assim não teríamos certeza sobre os resultados dessas tentativas com relação à percepção do
aluno, pois segundo Batstone (1994), não podemos forçar os aprendizes a notarem novas
características da gramática, o “noticing, assim como outros aspectos do processo de aprendizagem,
só ocorrerá se e quando o aprendiz estiver pronto para isso”82 (BATSTONE, 1994, p.57).
A seguir, apresentamos e discutimos as perguntas 5 e 6 da folha de atividades de noticing by
the learner acerca da voz passiva.
Cabe-nos salientar que tais questões foram feitas pelos alunos-participantes com a ajuda da
professora-pesquisadora, ou seja, houve explicitação de informação linguística para o aluno, tal qual
é previsto pelo noticing for the learner (BATSTONE, 1994), visto que os aprendizes encontraram
dificuldades, como explicado anteriormente, para entender a diferença de sentido entre as vozes
ativa e passiva ao tentarem refletir sobre os exemplos de língua por si mesmos.

Quadro 19. Handout de noticing 4 sobre passive voice – Pergunta 5
Pergunta 5. Complete the sentence: We use this structure when...
AP1 We don’t know who did the action.
AP2 When we don’t know or when we don’t want to focus on who did the action.
AP3 Não fez a atividade.
AP4 We don’t want to focus on who did the action.
82

No original: “[…] noticing, like other aspects of the learning process, will only occur as and when the learner herself
is ready for it. But activities such as the two above can guide the learner to make her own discoveries about grammar.”
(BATSTONE, 1994, p.57)
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AP5 Não fez a atividade.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 4

Com o intuito de situar o leitor acerca dessa questão de noticing, indicamos que o enunciado
(“We use this structure when...”) se refere à estrutura de voz passiva, foco desta folha de atividades.
Desse modo, podemos perceber que após a explicação da professora-pesquisadora sobre o aspecto
gramatical em destaque, os alunos foram capazes de registrar suas descobertas com relação à voz
passiva.
Assim como indicado em nossa interpretação da terceira questão do handout 3 de noticing
by the learner, antes de partirmos para a discussão das respostas dos alunos-participantes,
estabelecemos que embora a pergunta tenha o foco no uso das sentenças (“We use this structure
when...”), lembramos que tal uso não se relaciona estritamente ao esquema tripartido de LarsenFreeman (2003), pois a folha de atividades não ofereceu aos alunos um insumo variado e
contextualizado no discurso o suficiente para que eles fossem capazes de notar quais as diferentes
funções sociais de tais expressões ou em quais (ou quantas) situações de uso real podemos utilizálas. Como a atividade proporciona apenas os exemplos retirados do texto A Highclere Castle (figura
19) nós consideramos somente o significado por elas transmitido em nossos exemplos. Nesse caso,
nossa interpretação acatará uso como sentido, tal qual foi entendido pelos alunos-participantes,
diferente do conceito de uso descrito por Larsen-Freeman (2003). As respostas dos alunosparticipantes apontam para um dos sentidos da voz passiva, ou seja, tal qual expresso por AP2,
usamos a estrutura quando não sabemos ou quando não queremos focar em quem cometeu a ação.
Os participantes AP1 e AP4 também registraram sua interpretação acerca do tópico gramatical em
foco. Enquanto o primeiro acredita que o uso da passiva se dá quando não sabemos quem fez a
ação, a segunda participante indica que a estrutura é usada quando não queremos focar em quem
cometeu a ação. Consideramos que as interpretações dos três alunos-participantes sejam
apropriadas, pois de fato a estrutura de voz passiva tem o caráter de expressar cada um dos sentidos
sugeridos pelos aprendizes. Sabemos que a folha de atividades é baseada no noticing by the learner,
com a possível participação do (ou pelo) aprendiz (BATSTONE, 1994). No entanto, cremos que a
explicação da professora para o aluno (noticing for the learner) os ajudou a organizar seu
conhecimento sobre os exemplos de língua mostrados. Tal afirmação confirma a constatação tanto
de Batstone (1994) o qual considera que os dois tipos de atividades de noticing podem ajudar o
aluno a notar algo que ainda não havia se tornado evidente para ele, quanto a de Sharwood-Smith
(1981) que pondera que a conscientização pode ocorrer tanto com a transmissão de informação
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linguística sendo mais ou menos reduzida às prescrições metalinguísticas, quanto variando entre
pedir ao aluno produzir tais prescrições por si mesmo ou não.
No quadro seguinte, apresentamos uma questão acerca da forma da estrutura estudada:

Quadro 20. Handout de noticing 4 sobre passive voice – Pergunta 6
Pergunta 6. Complete the sentence: We form this structure by…
AP1 To be + participle.
AP2 To be + participle.
AP3 Não fez a atividade.
AP4 To be + participle.
AP5 Não fez a atividade.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 4

Assim como a atividade descrita anteriormente, a questão 6 foi realizada com a ajuda da
professora-pesquisadora com a explicação das estruturas para os alunos (noticing for the learner). A
partir da transcrição de dados apresentada no quadro 20, podemos constatar que os alunosparticipantes que fizeram a atividade foram capazes de entender como a estrutura de voz passiva
deve ser formada, visto que todos expressaram adequadamente que as partículas to be e o particípio
devem ser usados nesse tipo de sentença. Salientamos, mais uma vez, que embora a folha de
atividades tenha se baseado no noticing by the leaner, com a convocação da participação pelo
aprendiz (BATSTONE, 1994), compreendemos que novamente o noticing for the learner
estimulado pela professora pode ter colaborado para que os aprendizes fossem capazes de
apresentar as reflexões acerca da língua.
No próximo item discutiremos as respostas dos alunos-participantes acerca das atividades de
noticing by the learner sobre modal verbs.
3.1.3 HANDOUT 5: MODAL VERBS
No handout 5, sobre modal verbs, oferecemos oportunidades aos alunos para voltarem sua
atenção aos verbos can’t, must e might, a partir do uso do vídeo de Susan Boyle no programa de TV
Britain’s Got Talent. Na figura 21, apresentamos as sentenças utilizadas na atividade de noticing:

96
Figura 21. Atividade com foco nos verbos modais can't, must e might

Fonte: Handout de noticing by the learner 5

O quadro abaixo apresenta as respostas dos alunos-participantes à questão 1:
Quadro 21. Handout de noticing 5 sobre modal verbs – Pergunta 1
Pergunta 1. Look at the words in bold. Read the phrases again and explain. a) Why do we use can’t? b)
Why do we use must? c) Why do we use might?
AP1 a) Because she isn’t able to sing. b) Because she is sure that she can. c) Because the people who
judge don’t believe in her potential.
AP2 a) When the person not able. b) When the person is sure. c) When the person think is able.
AP3 a) Not able to do something. b) She is sure about that. c) She thinks that she has potencial.
AP4 a) She’s not able to sing. b) She really believes that she can do it. c) She thinks that she sings well.
AP5 a) She doesn’t have capacity to do this. b) She believes that she can do it. c) She thinks that she can
sing well.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 5
A partir das respostas dos alunos-participantes acerca da questão sobre verbos modais e seu
sentido83, consideramos que os estudantes apresentaram dificuldade em entender a proposta da
atividade. Além disso, ao reler suas respostas é possível afirmar que eles não conseguiram se
expressar metalinguisticamente, assim como confirmam as seguintes participantes durante a
realização das atividades:

AP4: I don’t know how to explain…
AP5: Ah, teacher… para mim o meaning tem que saber a translation.
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 5)
83

Lembramos que a palavra use (uso) não se relaciona estritamente ao uso do esquema tripartido de Larsen-Freeman
(2003), pois a folha de atividades não ofereceu aos alunos insumo variado e contextualizado no discurso o suficiente
para que eles fossem capazes de notar quais as diferentes funções sociais de tais expressões ou em quais (ou quantas)
situações de uso real podemos utilizá-las. Nesse caso, nossa interpretação acatará uso como sentido.
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De acordo com AP5, o sentido só seria entendido se ela soubesse a tradução das palavras ou
expressões em foco na atividade. Em nossa visão, ao indicar que precisaria da tradução para
entender o significado, a aluna mostra que não é possível descrever ou explicar o sentido dos
aspectos gramaticais em destaque na língua-alvo, se não souber o seu significado em sua língua
materna. O comentário de AP5 reforça a ponderação de AP4 a qual afirma não saber como explicar
o sentido dos modais nas sentenças exemplo, dispostas na folha de atividades. As explicações das
alunas-participantes nos remetem à constatação feita por Sharwood-Smith (1981) o qual pondera
que somente alguns aprendizes são capazes de se expressar de maneira metalinguística.
Com relação à primeira sentença exemplo (letra a) da folha de atividades, que era: “She
can’t be a good singer”, todos os alunos-participantes responderam que o verbo modal can’t estaria
relacionado à habilidade ou à falta de habilidade no caso de nosso exemplo, visto que o verbo se
encontra na negativa. Embora habilidade seja um dos sentidos expressos pelo modal em questão, na
frase “She can’t be a good singer” não é esse o sentido mais apropriado ao seu contexto.
Acreditamos que os participantes tenham partido de seu conhecimento prévio acerca do verbo can e
can’t para responder a pergunta, sem, no entanto, atentarem para o contexto ao qual esse modal
estaria relacionado. Nesse caso, a sentença seria melhor explicada com relação à impossibilidade.
Cabe-nos esclarecer que os participantes AP1, AP2, AP3 e AP5 já haviam estudado o verbo can
com o sentido de habilidade no primeiro semestre do nível iniciante nesta escola.
O segundo exemplo ilustrado pela folha de atividades trouxe o verbo must com o sentido de
probabilidade em “She must be really confident, if she came to this TV show”. No entanto, como
visto no quadro 21, os alunos-participantes não entenderam que era esse o sentido expresso pela
frase, pois a maioria dos aprendizes (AP1, AP2 e AP3) apontou que o verbo modal em foco estava
relacionado ao sentido de certeza. As participantes AP4 e AP5 também parecem não ter
compreendido o sentido de probabilidade da sentença, visto que suas respostas apontam,
novamente, para o sentido de habilidade.
A terceira sentença que deveria ser discutida pelos alunos-participantes apresentava a
partícula might com o sentido de possibilidade em “I don’t know why this woman came to the TV
show. She might think she sings well”. Ao reler as respostas dos participantes, notamos que eles
parafraseiam o exemplo, sem, no entanto, discutir o sentido que o verbo modal might atribui à
sentença. Em nossa opinião, os participantes não conseguiram atentar para o significado que o
verbo destacado teria com relação à frase e, consequentemente, não foram capazes de argumentar
metalinguisticamente sobre o assunto. De acordo com a argumentação dos alunos no quadro 21 e
com o comentário de AP1 em uma das interações com a professora-pesquisadora nessa aula,
entendemos que os alunos-participantes tentaram interpretar a frase apesar da gramática em foco:
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PP: She MIGHT think she sings well
AP1: She… she… she knows that she sings well, but the people who judge… eh…
don’t think about this.
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 5)

Segundo AP1, a cantora sabe, ou seja, expressa certeza com relação a sua habilidade vocal.
No entanto, entendemos que o verbo might expresse algo possivelmente verdadeiro e não certeza.
Por outro lado, se considerarmos o comentário de AP1 quanto ao fato de a cantora ter certeza de que
canta bem, enquanto os jurados não compartilham dessa opinião, poderíamos atribuir o uso de
might como uma ironia neste contexto proposto pelo participante. Se esse fosse o caso, a
interpretação e o comentário feitos por AP1 seriam apropriados ao contexto. Entretanto, como
nossos dados não se mostram suficientes para indicar que o participante realmente tenha
interpretado a frase como ironia, não temos certeza se ele compreendeu o significado ou esse
possível uso da partícula might. Julgamos que as outras participantes também não conseguiram
passar pelo processo de noticing esperado, visto que caracterizam o verbo might na sentença “I
don’t know why this woman came to the TV show. She might think she sings well” com o sentido de
opinião e habilidade, como especificado nas respostas de AP2, AP3, AP4 e AP5 no quadro 21.
Consideramos que o modo como a atividade de noticing by the learner foi preparada tenha
confundido os aprendizes, fato que os levou à dificuldade em realizar as questões propostas. Assim
como aponta Schmidt (1990), as demandas das tarefas determinam o que é notado. Em outras
palavras, o modo como a tarefa foi preparada pode definir se os aspectos linguísticos se tornarão
salientes aos aprendizes ou não. Acreditamos que a apresentação do insumo com mais exemplos das
estruturas alvo poderia ajudá-los a entender o sentido dos verbos em destaque. Nossa constatação se
pauta na discussão de Schmidt (1990) sobre frequência no processo de noticing. Para o autor,
quanto maior a frequência com que certos aspectos linguísticos aparecem no insumo, maior a
probabilidade dos itens serem notados pelos alunos. Como nossa atividade se limitou a um exemplo
por verbo modal, os alunos-participantes tiveram que recorrer ao seu conhecimento prévio para
entender as sentenças e não atentaram para o contexto ao qual elas estavam inseridas. Além disso,
após discutirmos as respostas dos alunos-participantes à folha de atividades, concordamos com
Thornbury (1999) sobre a dificuldade de formulação de regras para determinados tópicos
gramaticais, tais como os verbos modais. Nesse caso, com base em Batstone (1994), acreditamos
que para que a atividade de noticing fosse bem-sucedida, seria preciso um direcionamento mais
explícito fornecido para os aprendizes, a fim de guiá-los a fazerem suas descobertas acerca das
estruturas linguísticas. Como já discutido neste trabalho, embora a atividade proposta se caracterize
como noticing by the learner, Batstone (1994) discorre sobre o fato de haver uma gradação com
relação ao envolvimento do aprendiz em questões de noticing. Dessa forma, poderíamos ter
oferecido mais informações e exemplos aos alunos-participantes e ainda assim pedido para que eles
refletissem sobre o insumo por si mesmos.

99
Em suma, julgamos que a atividade de noticing sobre os modais, tal qual proposta não
facilitou a percepção do insumo pelos aprendizes.
No quadro 22, podemos visualizar a segunda pergunta do handout 5 a qual pedia aos alunos
para refletirem sobre a diferença de sentido dos modais can’t, must e might em algumas sentenças:

Quadro 22. Handout de noticing 5 sobre modal verbs – Pergunta 2
Pergunta 2. Look at the phrases. What would be the difference in meaning, if we changed the verbs? a)
She can’t be a good singer. b) She must be a good singer. c) She might be a good singer.
AP1 a) She must (she is sure). b) She might (she really want). c) She can’t (She tried but she can’t).
AP2 a) The frase talk about a person not able a singer well. b) The frase is afirmative, when the person
can a snger well. c) The frase is afirmative, but talk about a opinion.
AP3 a) She is not able to sing. b) She is sure that she is a good singer. c) She believes that she is a good
singer.
AP4 a) She is not able to. b) She has to be a good singer. c) She is probably a good singer.
AP5 a) If there is can’t, you don’t have capacity to do something. b) if there is must, it’s equal the verb
need. c) If there is might, she thinks about herself.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 5

Podemos constatar ao ler as respostas dos alunos-participantes com relação à primeira frase
(“She can’t be a good singer”) que eles interpretaram o verbo modal novamente como habilidade ou
capacidade, quando o sentido expresso pela sentença seria o de impossibilidade ou surpresa. Dessa
forma, como o verbo se encontra na forma negativa (can’t), os participantes acreditam que a frase
esteja relacionada a alguém que não sabe, não consegue ou não é capaz de cantar. De acordo com
AP1, a cantora tentou, mas não conseguiu cantar. Já AP3 e AP4 afirmam que ela (a cantora) não é
capaz de cantar, enquanto AP2 complementa as respostas das colegas ao indicar que a frase é “sobre
uma pessoa que não é capaz de cantar bem”. A participante AP5 também compartilha da visão dos
outros alunos, indicando que se houver can’t na frase, significa que alguém não teria capacidade
para fazer algo. Já a segunda sentença caracterizada pelo modal must expressaria o sentido de
probabilidade. No entanto, os alunos-participantes parecem não ter notado ou relacionado tal
sentido à forma, visto pelas suas interpretações no quadro 22. Segundo AP1 e AP3, a partícula must
seria usada para comunicar o sentido de certeza. A aluna-participante AP2 acredita que a frase
indique habilidade, enquanto AP4 e AP5 afirmam que must expressa a noção de necessidade. Com
relação à frase caracterizada pelo modal might o qual, em nosso exemplo, expressa possibilidade,
podemos afirmar que a maioria dos alunos-participantes parece não ter conseguido notar tal sentido.
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Ao relermos as respostas dos aprendizes, vemos que AP1 indica que might corresponde à
noção de querer (“She might (she really want)”), enquanto AP3 declara que o modal é usado porque
o sujeito da frase (she) acredita que é uma boa cantora. A aluna-participante AP5 também parece
não ter compreendido o sentido da partícula might, visto que em seu comentário, ela exprime que se
utilizamos o verbo might em uma sentença, seria porque queremos pensar sobre nós mesmos. Em
nossa opinião, as únicas participantes que parecem ter entendido melhor o sentido de might foram
AP2 e AP4. A primeira pensa que a frase está relacionada a uma opinião, enquanto a segunda afirma
que might indica possibilidade. Consideramos adequadas as respostas dessas duas alunas, pois
acreditamos que ao expressar o sentido de possibilidade (“She might be a good singer”), a pessoa
que enuncia essa frase, também revela sua opinião sobre determinado evento ou assunto. No caso
de nosso exemplo, o interlocutor mostra sua opinião ao criar seu comentário baseado em uma
possibilidade.
Continuando com as discussões acerca dos handouts de noticing by the learner, no próximo
item deste trabalho analisamos as respostas dos alunos-participantes sobre as atividades com o foco
na estrutura de primeira condicional.
3.1.4 HANDOUT 6: FIRST CONDITIONAL
Na atividade de noticing by the learner sobre a primeira condicional, os alunos-participantes
deveriam refletir sobre algumas sentenças retiradas de um diálogo (o qual já foi apresentado na
seção 2.3.4 Descrição das atividades de Noticing by the learner deste trabalho) e responder as
questões 1 e 2 ilustradas na figura 22:
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Figura 22. Atividade com foco na primeira condicional

Fonte: Handout de noticing by the learner 6
Logo abaixo, apresentamos a transcrição das respostas dos alunos-participantes às perguntas
propostas:

Quadro 23. Handout de noticing 6 sobre first conditional – Pergunta 1
Pergunta 1: a) Look at the form. There is something in common in every question and in every answer.
What is it that they have in common?
AP1 In my opinion, the future and the if are in common. Do QW + will + complement and in the answer if
+ pronoun.
AP2 They use in question, question words + will + if and the sentence they use if + don’t.
AP3 Não fez a atividade.84
AP4 In the questions they use “will” and in the answers “if I”.
AP5 Não fez a atividade.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 6

De acordo com a resposta de AP1, podemos perceber que ele conseguiu notar as estruturas
da primeira condicional – if e will – visto que em sua argumentação, ele destaca que o “futuro e o
if” são aspectos em comum entre as sentenças. Nossa interpretação pode ser comprovada também
pelo comentário feito oralmente pelo aprendiz, enquanto a professora-pesquisadora lia as
orientações da atividade em sala de aula:
84

Esclarecemos que as alunas AP3 e AP5 não realizaram a atividade de noticing do dia 30/05, pois não compareceram à
aula nesta data.
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PP: a) Look at the form. There is something in common in every question and in
every answer. What is it that they have in common?
AP1: if e will.
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 6)

Com relação à aluna AP2, acreditamos que ela não tenha notado todas as características
relacionadas às estruturas de primeira condicional, pois ela declara que will e if são usadas somente
na forma interrogativa, e que nas sentenças afirmativas, apenas if e don’t são empregadas. Ao
relermos os exemplos retirados do diálogo, podemos confirmar que as estruturas aparecem não só
na forma interrogativa, mas nas sentenças afirmativas também. Além disso, notamos que if e don’t
só aparecem em duas das três frases exemplo. Isso significa que embora a aluna não tenha
conseguido atentar para todas as regularidades apresentadas nas sentenças, já foi capaz de notar
alguns aspectos de regularidade linguística. A aluna AP4 também afirma que a partícula will é usada
na interrogativa e que if I se encontra nas respostas às perguntas com will. Observamos que will
apresenta-se em frases interrogativas, mas também pode se manifestar em frases negativas ou
afirmativas. Ademais, ao retornarmos aos exemplos retirados dos diálogos, perceberemos que a
expressão if I aparece em todas as respostas. Portanto, acreditamos que mesmo a aprendiz não tendo
notado que will pode ser usada em formas afirmativas, negativas e interrogativas, ela foi capaz de
perceber outra regularidade apresentada nos exemplos do diálogo – a expressão if I.
Em resumo, acreditamos que os aprendizes conseguiram notar determinadas características
gramaticais devido ao modo como nossa atividade foi preparada. Nesse caso, nossa afirmação pode
ser relacionada às considerações de Schmidt (1990) em seu estudo sobre conscientização. De
acordo com o autor, as exigências das tarefas podem estabelecer o que é notado. Dessa forma, a
maneira como a tarefa foi preparada pode definir se os aspectos linguísticos se tornarão evidentes
aos aprendizes ou não.
Acreditamos que nossa atividade de noticing by the learner obteve alguns resultados
positivos acerca da percepção dos alunos quanto ao tópico gramatical em destaque pelo fato de
termos utilizado sentenças retiradas de um contexto de uso. Em nossa visão, como os exemplos de
primeira condicional faziam parte de uma situação de uso, ou seja, um diálogo sobre exames, os
participantes conseguiram relacionar a forma e o sentido das estruturas mais facilmente.
As respostas apresentadas no quadro 24 ainda se referem às estruturas mostradas
anteriormente na figura 22:
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Quadro 24. Handout de noticing 6 sobre first conditional – Pergunta 2
Pergunta 2: b) What’s the meaning of the structure used above? Why do they use this structure in these
questions and sentences?
AP1 The meaning is to know a opinion about what are going to happening in the future, and if because
the people doesn’t have sure.
AP2 They use “will” in the future and “if” about doubt they didn’t do well.
AP3 Não fez a atividade.
AP4 In the questions they use to ask something that will happen, the future. And they use “if” in the
answers because they are not sure about what will really happen to them.
AP5 Não fez a atividade.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 6

Ao lermos as respostas dos três alunos-participantes, observamos algo em comum: eles
interpretaram a primeira condicional como um tempo verbal relacionado ao futuro em que if trata de
algo que os falantes não têm certeza se acontecerá ou não. Consideramos essa argumentação
apropriada, visto que as sentenças que utilizam a condicional mostram incerteza quanto a fatos
futuros. No caso das frases retiradas do texto, por exemplo: I’ll go out with my girlfriend for dinner,
If I pass, podemos inferir que os participantes entendem que o falante não tem certeza se passará na
prova, portanto, não sabe ao certo se sairá com a namorada para jantar. Acreditamos que esse tipo
de interpretação ocorreu pelo fato de tentarem relacionar as sentenças as suas correspondentes em
língua portuguesa, ou também por já terem tido contato, de alguma forma, com a estrutura de
primeira condicional, tal qual afirma o participante AP1:

AP1: Will anf if… Yes, I think we… because… because we have already studied
this.
PP: Mmm… at school?
AP1: No… here.
PP: You have already seen (it), but we didn’t focus… (on it)
AP1: Ah, é… but we have a (…) base.
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 6)

O fato de os alunos não terem respondido que a primeira condicional é usada “para falarmos
sobre uma situação futura possível e sua consequência” 85 não impossibilita a compreensão das
estruturas. Lembramos que Sharwood-Smith (1981) afirma que a conscientização pode acontecer
sem, no entanto, requerer do aluno falar sobre o que se tornou saliente para ele, até mesmo porque,
segundo o autor, somente alguns aprendizes são capazes de se expressar metalinguisticamente. Em
85

No original: “We use first conditional sentences to talk about a possible future situation and its consequence”
(LATHAM-KOENIG; OXENDEN, 2015, p.144)
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nossa visão, portanto, os aprendizes foram capazes de notar certas particularidades acerca do
aspecto gramatical em foco não só devido ao conhecimento prévio que possuíam sobre as
estruturas, mas pelo modo como a atividade foi preparada, facilitando a reflexão entre as relacões
de forma e sentido ao utilizar sentenças que faziam parte de um contexto de uso, ao contrário de
exemplos estruturais isolados de uma situação. Notamos que o resultado proporcionado por essa
atividade de noticing by the learner, a qual facilitou e promoveu a conscientização dos alunos, já
havia sido indicado pela própria professora-pesquisadora em seu diário reflexivo:

Em se tratando das atividades de noticing realizadas até o momento, acredito que
esta worksheet foi a mais bem-sucedida. Embora somente três alunos tiveram a
oportunidade de fazer os exercícios propostos, já que as outras duas alunas
faltaram, eles conseguiram notar a forma e entender o significado das frases em
questão.
(Trecho do diário reflexivo da PP sobre o handout de noticing 6)

Em resumo, essa atividade de noticing by the learner, a qual se pautou em um diálogo
retirado do livro didático dos alunos, obteve êxito ao proporcionar a chance de reflexão sobre
aspectos gramaticais atrelados a uma situação (diálogo relacionado à educação e aos resultados de
exames) encontrada em uma atividade de leitura.
Finalizamos, portanto, a discussão do handout sobre a primeira condicional e passamos, no
item seguinte, para a análise da proposta acerca da segunda condicional.

3.1.5 HANDOUT 7: SECOND CONDITIONAL
Para a atividade sobre a segunda condicional, utilizamos um texto retirado do livro do aluno
que continha as estruturas em foco. A partir desse texto, incluímos algumas questões referentes ao
sentido e forma dos aspectos gramaticais em destaque com o intuito de proporcionar a reflexão de
tais aspectos pelos alunos-participantes. Desse modo, a figura seguinte (figura 23) traz o texto fonte
em que nos baseamos para montar a atividade, e a figura 24 apresenta as perguntas propostas em
nosso handout 7 de noticing by the learner.
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Figura 23."Still living at home?" - Texto com foco na segunda condicional

Fonte: LATHAM-KOENIG; OXENDEN, 2015, p.68
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Figura 24. Atividades com o foco na estrutura de segunda condicional

Fonte: Handout de noticing by the learner 7

Os quadros 25, 26 e 27 abaixo apresentam as transcrições das respostas dos alunosparticipantes às perguntas 1, 2 e 3, respectivamente.

Quadro 25. Handout de noticing 7 sobre second conditional – Pergunta 1
Pergunta 1. Look at the texts from page 68 “Still living at home?”. Pay attention to the highlighted
sentences on the texts. Look at the form. There are some things in common in every sentence. What is it
that they have in common?
AP1 It’s in common if and I would.
AP2 Não fez a atividade.86
AP3 If and would.
AP4 They all have “if” and “would” in common.
AP5 They have in common the “if” and “would”.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 7

86

Esclarecemos que a aluna AP2 não realizou a atividade de noticing apresentada, pois não compareceu à aula nesta
data.

108
Tendo como base as respostas dos alunos-participantes transcritas no quadro 25, percebemos
que todos que realizaram a atividade passaram pelo processo de noticing desejado. Em nossa visão,
o noticing foi possível, pois as expectativas dos aprendizes com relação às atividades de
conscientização determinaram a sua percepção dos aspectos gramaticais (SCHMIDT, 1990). Em
outras palavras, os alunos-participantes já estavam habituados com as atividades de
conscientização, visto que esse handout foi o último a ser aplicado a esta turma. Portanto, o
estabelecimento de expectativa sobre o que deveria ser feito na tarefa sobre a segunda condicional,
pode ter sido um dos motivos pelos quais os aprendizes se mostraram mais atentos às regularidades
da língua e ao aspecto gramatical em foco, refletindo sobre a estrutura ou forma e desvendando-a
por si mesmos. Além disso, com fundamento em Schmidt (1990), acreditamos que o modo como
preparamos a atividade pôde definir se os aspectos linguísticos se tornariam salientes aos
aprendizes. Como ilustrado na figura 23, essa atividade foi baseada na situação de um texto escrito
sobre adultos que ainda moravam com os pais. Desse modo, acreditamos a maneira como tal
atividade foi preparada, destacando aspectos gramaticais a partir de uma atividade de compreensão
de texto (leitura), pôde proporcionar maiores oportunidades para que os aprendizes entendessem as
relações linguísticas entre forma e sentido, pois destacou a língua a partir do contexto (BATSTONE,
1994).
O quadro seguinte apresenta as respostas dos alunos-participantes sobre a reflexão de como
formar uma sentença com estruturas na segunda condicional:

Quadro 26. Handout de noticing 7 sobre second conditional – Pergunta 2
Pergunta 2. How can I form these sentences?
AP1 If +pronoun + verb + complement + I’d + verb + complement.
AP2 Não fez a atividade.
AP3 If + subject + verb past + subject + would + verb.
AP4 If + subject + verb in the past + complement + subject + would + infinitive + complement.
AP5 If + subject + verb in the past + complement + subject + would + verb + complement.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 7

Ainda com relação a segunda condicional, ou sua forma, entendemos que os alunosparticipantes também conseguiram notar e desvendar as regularidades e padrões nas estruturas que
compõem uma sentença condicional. Embora não utilizem necessariamente a mesma nomenclatura
para essa descrição, ao reler suas respostas transcritas no quadro 26, interpretamos que todos foram
capazes de entender que a segunda condicional é geralmente formada pela partícula if seguida de
um pronome pessoal ou sujeito, o verbo no tempo passado, em conjunto com outro pronome mais
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um verbo (no infinitivo sem o to) e o complemento. Como podemos perceber, AP1 foi o único
participante que não explicitou que o verbo que segue a partícula if e o pronome, deve estar no
tempo passado. No entanto, lembramos que não ter incluído essa informação à resposta não indica
obrigatoriamente que o aluno não tenha passado pelo processo de noticing acerca das formas, pois
de acordo com Sharwood-Smith (1981) a conscientização pode acontecer sem, no entanto, requerer
do aluno falar sobre o que se tornou saliente para ele, até mesmo porque, segundo o autor, somente
alguns aprendizes são capazes de se expressar metalinguisticamente.
Finalizamos esta seção do trabalho com as transcrições das respostas dos aprendizes acerca
do sentido expresso pelas sentenças com o foco na segunda condicional:
Quadro 27. Handout de noticing 7 sobre second conditional – Pergunta 3
Pergunta 3. What’s the meaning of the structure used above? Why do they use this structure in these
sentences?
AP1 If I had something, I can do something (cause and consequence in the past).
AP2 Não fez a atividade.
AP3 If you had something you would do that, it’s a possibility in the past, like a cause and consequence.
AP4 They mean possibility because they want to say something that could happen if another thing
happened first.
AP5 They mean possibility.

Fonte: Transcrição das respostas do handout de noticing by the learner 7

De acordo com os alunos-participantes AP1 e AP3, a estrutura de segunda condicional
carrega o sentido de causa e consequência no tempo passado. Consideramos essa interpretação
apropriada e que tal aspecto gramatical pode ser relacionado com a noção de causa e consequência,
pois a ocorrência da segunda oração (no caso de nossos exemplos, as sentenças com a partícula
would) é geralmente determinada pela primeira (a oração com a partícula if). No entanto, as frases
não se referem ao tempo passado, mas a uma situção imaginária ou hipotética sobre o tempo
presente ou futuro. Julgamos que os participantes tenham indicado que as sentenças têm relação
com o tempo passado, pois o verbo que acompanha a oração com if está no passado. Nesse caso,
embora eles provavelmente tenham passado por um processo de reflexão sobre os padrões das
sentenças para chegar a essa conclusão, ainda não conseguiram notar todas as particularidades
relacionadas à estrutura e significado de segunda condicional. Já segundo as participantes AP3, AP4
e AP5, as estruturas têm o sentido de possibilidade. A aluna AP4 inclusive complementa sua
resposta, explicando que as orações significam possibilidade porque querem expressar algo que
poderia acontecer, se outra coisa tivesse acontecido anteriormente (“They mean possibility because
they want to say something that could happen if another thing happened first”). Entendemos que a
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explicação da aluna se assemelha à questão da causa e consequência indicada pelos participantes
AP1 e AP3. Nesse caso, acreditamos que a interpretação de AP4 também está apropriada ao
significado passado pela segunda condicional. Compreendemos, também, que os alunos
conseguiram refletir e elaborar hipóteses para responder essas perguntas de noticing by the learner,
e por esse motivo consideramos suas respostas como adequadas. Além disso, nos pautamos
novamente em Sharwood-Smith (1981) sobre a conscientização poder acontecer sem, no entanto,
requerer do aluno falar sobre o que se tornou saliente para ele, ou até mesmo conseguir se expressar
utilizando a metalinguagem.
Na seção seguinte discutimos as percepções e opiniões dos alunos-participantes sobre as
atividades de noticing by the learner propostas, levando em consideração os dados coletados a
partir de questionários, handouts de noticing, gravações em áudio e vídeo durante a realização das
atividades propostas, além de registros feitos pela professora-pesquisadora em seus diários
reflexivos e entrevistas individuais com os participantes ao final do semestre.
3.2 Percepções e opiniões dos alunos-participantes sobre as atividades de Noticing by the
learner propostas
Como mencionado no capítulo de metodologia, nesta subseção do trabalho, apresentamos a
transcrição das respostas dos alunos-participantes com relação às perguntas de opinião acerca das
atividades de noticing realizadas, assim como a discussão e análise desses dados.
Valendo-nos do handout 3 de noticing by the learner, isto é, o primeiro handout analisado na
subseção anterior (3.1 Percepções e opiniões da professora-pesquisadora quanto aos efeitos da
proposta de Noticing by the learner), apresentamos a opinião dos participantes sobre a proposta de
noticing das estruturas de used to e usually no quadro 28 a seguir:

Quadro 28. Percepções e opiniões dos alunos-participantes sobre used to e usually
What do you think about this type of activity? Has it helped you understand the grammar topic?
AP1 I don’t like, but it help me to understand grammar.
AP2 Não fez a atividade.
AP3 I like this type of activity, because I like grammar. Yes, I think so.
AP4 I like and yes, it has helped me to understand.
AP5 It’s difficult because mix everything in my mind, more or less, I understand but mix everything.

Fonte: Transcrição do handout de noticing by the learner 3

De acordo com as respostas dos alunos-participantes à questão sobre percepções e opiniões,
podemos perceber que dos quatro alunos que realizaram a atividade, dois (AP1 e AP5) encararam as
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questões de noticing by the learner de maneira negativa, pois afirmam não ter gostado ou ter tido
dificuldades para compreendê-las. Segundo AP1, embora tais atividades o tenham ajudado a
entender a gramática, ele expressa não ter gostado de realizá-las. Assim como afirma Thornbury
(1999), tal abordagem indutiva pode frustrar alguns aprendizes, por preferirem ou estarem
acostumados a receber a explicação das regras pelo professor, podendo ser esse um dos motivos
pelo qual o participante pode não ter gostado de realizá-las.
Já AP5 afirma que o noticing by the learner ajuda pouco na compreensão da gramática e que
é difícil de entender as regras porque ela se confunde e “mistura tudo em sua cabeça”. Tal afirmação
pode ser relacionada à possibilidade de os aprendizes formarem hipóteses errôneas ao realizarem
atividades indutivas (THORNBURY, 1999) como as de noticing propostas.
As percepções e opiniões dos alunos-participantes AP1 e AP5 podem ser melhor
compreendidas ao examinarmos as transcrições de sua interação durante a realização da proposta de
noticing by the learner em sala de aula:

AP1: I understand… but it’s…
PP: What? It’s difficult...(?)
AP5: É.
AP1: No… it’s hard-working...
PP: Why?
AP5: Ah... teacher… É muita pergunta, muita resposta… não entra, não vai… Por
que que não tem um jogo…? Sei lá… outros negócios… assim não vai, não entra.
PP: Do you prefer that the teacher explains?
AP5: Not necess…Não.
PP: So you don’t like studying the rules (?)
AP3: She doesn’t like to study the rules like this. I think she prefers another type of
exercise.
AP5: É isso aí… é assim mesmo... é exatamente isso.
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 3)

Compreende-se que AP1 pode não ter gostado da atividade de noticing by the learner, pois
em sua opinião, trata-se de uma tarefa trabalhosa, demandando bastante esforço. Concordamos que
as questões de noticing by the learner demandem esforço por parte do aluno, pois pressupõem
engajamento e requerem atenção focada para que os aprendizes possam refletir e descobrir as
regularidades da língua por si mesmos (BATSTONE, 1994). No que se refere à opinião da
participante AP5, verifica-se que a aprendiz nomeia as atividades de difíceis por apresentarem
muitas perguntas. Parece-nos que a carga de elicitação proposta pela atividade se torna de difícil
compreensão para essa aluna. Assim como indica Batstone (1994), nós temos bastante opção com
relação ao quanto pedirmos aos aprendizes para resolverem por si mesmos, podemos encorajar mais
reflexão e elicitação com perguntas direcionadoras ou simplificar e proporcionar informações aos
estudantes. Embora o autor não disserte sobre a preferência dos alunos acerca dessas opções, a
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partir dos dados expostos, podemos inferir que há inclinação para o estudo de regras gramaticais de
maneira simples, direta e talvez explícita, sem muitas perguntas que exijam o exercício
metalinguístico exclusivo pelo aluno, visto que somente alguns aprendizes são capazes (ou gostam)
de se expressarem metalinguisticamente (SHARWOOD-SMITH, 1981; THORNBURY, 1999).
Nossa interpretação pode ser confirmada com as seguintes falas dos participantes:
PP: You don’t like thinking about the rules…(?)
AP1: I don’t like WRIting…
PP: Do you prefer the teacher explaining…?
AP1: No… (noticing by the learner) é chato, mas ajuda.
AP1: Eu acho mais legal teacher explaining… but I understand better (like this)…
I think.
AP5: I prefer she explain because if I am thinking I mix everything and stay… a
bagunça.
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 3)

O excerto acima nos mostra que AP1 reconhece a importância do noticing by the learner,
pois afirma que acha que consegue entender melhor com as atividades propostas do que com
explicitações de regras pela professora, mas inclui o fato de não gostar de escrever sobre as regras
no handout. Acreditamos que essa visão se relacione com a preferência pelo estudo de aspectos
gramaticais de modo simples, direto e explícito como mencionamos anteriormente. Notamos que,
essas expectativas apresentadas pelos alunos-participantes se assemelham às constatações feitas
pela professora-pesquisadora em seu diário reflexivo:
Primeiramente, acredito que o fato de a professora entregar handouts toda vez que
propõe um noticing já desmotiva alguns desses alunos. Uma folha com muitas
perguntas, para alunos que não querem ler nem escrever já causa um certo
desconforto. Desse modo, penso que a atividade de hoje poderia ter ocorrido de
maneira mais rápida/breve e até mesmo oralmente. Até mesmo porque não
precisamos fazer somente atividades escritas se desejamos atingir o noticing.
Inclusive, essa foi uma das ideias propostas pela aluna AP3 durante a discussão
do que eles haviam achado sobre a atividade.
(Trecho do diário reflexivo da PP sobre o handout de noticing 3)

No entanto, ao relermos as transcrições do quadro 28, percebemos que as alunasparticipantes AP3 e AP4 manifestaram-se positivamente com relação à atividade de noticing by the
learner proposta. A primeira afirma ter gostado do tipo de atividade, pelo fato de já gostar de
gramática. Nesse caso, acreditamos que como a gramática é uma habilidade pela qual a participante
expressa agrado, não podemos garantir que sua resposta positiva se dê somente pelo fato de esta ter
sido uma questão de noticing by the learner, mas talvez por simplesmente estar relacionada à área
de aprendizagem que a participante aprecia. Embora a segunda participante apenas afirme que tenha
gostado e que a atividade a ajudou a compreender o tópico gramatical em questão, ela expressa
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preferência pela explicitação de regras pelo professor para o aluno, como afirmou quando indagada
sobre o modo de apresentação da gramática nesta mesma aula:

AP4: You explain… you explain then you give the paper.
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 3)

De acordo com a participante, a professora deveria explicar as regras, para em seguida,
entregar as atividades (“give the paper”). Em nossa visão, a maneira indicada pela aluna está
relacionada ao ensino tradicional ao qual ela provavelmente deve estar familiarizada por conta de
sua trajetória na escola regular. Tal interpretação pode ser confirmada com um trecho da entrevista
final com a aluna AP4 sobre como a gramática foi trabalhada em cursos de idiomas anteriores e na
escola regular (ensino fundamental e médio):

AP4: Eu nunca fiz outros cursos (de idiomas). Ela (professora da escola regular)
explicava uma vez e usava os exercícios de completar (lacunas).
(Transcrição da Entrevista final. AP4)

Nesse caso, embora a aluna-participante tenha indicado em seu handout que havia gostado
da atividade de noticing by the learner proposta, ela ainda opta pelo ensino pautado pela
explicitação de regras pelo professor, como indicado em sua fala transcrita da gravação em vídeo.
Lembramos que o modo de ensino sugerido pela aluna está em consonância com as expectativas de
vários alunos com relação ao ensino e aprendizagem de línguas em sala de aula, tal como indicam
Thornbury (1999) e, mais especificamente, Barcelos (1995). De acordo com a autora, a preferência
do aluno na sala de aula de línguas se dá como reflexo de suas experiências educacionais anteriores.
Nesse sentido, se os aprendizes tiveram (ou ainda tem, como parece ser o caso de AP4) uma
experiência educacional pautada no ensino em que o professor é tido como aquele que transmite o
conhecimento, em vez de ser o facilitador da aprendizagem pelos alunos, tais estudantes
provavelmente apresentarão a crença na explicação de regras pelo professor como sendo o meio
mais eficaz para a aprendizagem. Destacamos, também, que o ensino proposto pela estudante se
enquadra na abordagem como produto, uma das práticas mais utilizadas no ensino e aprendizagem
de línguas (BATSTONE, 1994).
No quadro seguinte, trazemos as opiniões dos alunos-participantes sobre a atividade de voz
passiva com o noticing by the learner:
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Quadro 29. Percepções e opiniões dos alunos-participantes sobre passive voice
What’s your opinion about this activity? Has it helped you understand the structure and how to use it?
AP1 Yes, helped me but some questions are quite hard and I don’t have patience to think about for a long
time, so I be quite angry.
AP2 Is interesting, but I will not remember how use the structure.
AP3 Não fez a atividade.
AP4 Yes, it helped me to learn easily.
AP5 Não fez a atividade.

Fonte: Transcrição do handout de noticing by the learner 4
Observamos que, é possível afirmar que AP1 e AP2 reagiram negativamente à proposta,
enquanto AP4 opinou de maneira positiva. De acordo com AP2, as atividades são interessantes, mas
ela acredita que não conseguirá se lembrar de como deve utilizar as estruturas em foco.
Concordamos com o comentário da participante, de certo modo, visto que as atividades de noticing,
tal qual observa Batstone (1994), tem somente o objetivo de criar oportunidades para que o aluno
perceba como a língua é estruturada e nada além disso. Nesse caso, tais atividades procuram chamar
a atenção dos alunos para determinados aspectos gramaticais. No entanto, ajudar o aluno a notar
uma forma gramatical não necessariamente significa que ele deverá saber usar tal forma de maneira
significativa imediatamente.
Assim, independentemente do modo como os professores decidirem trabalhar com a
conscientização em sala de aula, tanto de maneira explícita, como implícita, o desenvolvimento da
competência linguística do aprendiz será garantido por meio da prática na língua-alvo, assim como
proposto por Sharwood-Smith (1981). Acreditamos que a prática esteja relacionada à manipulação e
o uso da língua não só em situações formais, com atividades didáticas, mas com a produção
linguística (output) pelo aluno em contextos de interação. Batstone (1994) também indica que só o
noticing não seria suficiente para que a aprendizagem ocorresse e que os aprendizes precisariam de
atividades que estimulassem a manipulação e o uso da língua. No caso desse autor, essa prática, que
foge ao escopo deste trabalho, ocorreria por meio do processo de estruturação (structuring).
Além disso, ao retomarmos a resposta da participante AP2, percebemos uma certa crença
com relação à maneira ou segundo Barcelos (1995) à cultura de se aprender línguas. A aluna
reconhece o potencial da atividade ao caracterizá-la como interessante. No entanto, introduz sua
concepção na ineficácia do tipo de atividade ao completar com “mas não me lembrarei de como
usar essa estrutura”. Em nossa compreensão, essa visão pode estar relacionada ao fato de a aluna
expressar preferência por um ensino pautado pelo noticing for the learner (BATSTONE, 1994), em
que as estruturas gramaticais são explicitadas para o aluno pelo professor. Ao mostrar apreço por
esse tipo de ensino, a aluna acaba inconscientemente considerando atividades contrárias a esse tipo
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de abordagem como ineficazes. Nossa constatação pode ser reiterada por uma das respostas da
aluna-participante no questionário escrito realizado no início de nossa intervenção:

6. Na sua opinião, como você aprenderia gramática mais facilmente?
( X) Com explicações dadas pela professora
( ) Fazendo listas de exercício
( ) Com brincadeiras e jogos
( ) Com atividades de tradução
( ) Com exemplos retirados do dia-a-dia, textos, filmes, música, e sem explicação
estrutural
(Trecho do Questionário. Questão 6 AP2)

A resposta do questionário confirma a opinião expressa acerca da atividade de noticing by
the learner quanto à voz passiva. A aluna-participante acredita que aprenderia gramática mais
facilmente com as explicações dadas pela professora. Em nossa opinião, essa crença pode estar
relacionada às experiências de aprendizagem adquiridas anteriormente (BARCELOS, 1995) na
escola regular pela estudante. Lembramos que o modo de ensino sugerido pela aluna-participante
AP2 foi proposto anteriormente por outra participante deste estudo (AP4), mostrando mais uma vez
que parece estar em consonância com as expectativas de vários alunos com relação ao ensino e
aprendizagem de línguas em sala de aula (BARCELOS, 1995; THORNBURY, 1999). Em resumo,
entendemos que AP2 julga a atividade de noticing by the learner como “interessante, mas que desse
jeito não se aprende”, pois tem a crença de que a melhor maneira de se aprender seria com a
explicação do professor. Notamos que essas expectativas apresentadas pela aluna se assemelham às
constatações feitas por Barcelos (1995), a qual defende que a maioria dos estudantes de língua
inglesa no país acredita que o professor deve ser o responsável por sua aprendizagem, o que os leva
a não se engajarem em atividades que incentivam a participação ativa por parte do aluno para que a
aprendizagem aconteça.
Com relação à resposta da aluna-participante AP4 acerca das atividades sobre voz passiva,
julgamos que sua experiência tenha sido positiva, pois embora no handout anterior a estudante
tenha expressado preferência por atividades de noticing for the learner, tendo o professor como
transmissor de conhecimentos, sua opinião nessa folha de atividades se resumiu a afirmar que as
questões a ajudaram a aprender a estrutura alvo facilmente, fato esse que foi também mencionado
em sua entrevista final com a professora-pesquisadora em relação às atividades realizadas ao longo
do semestre:
AP4: Me ajudou bastante. Podia ser um pouco chato porque a gente tinha que
adivinhar (as regras) e pensar muito, mas me ajudou bastante.
(Transcrição da Entrevista final. AP4)
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Julgamos que a participante possivelmente tenha compreendido a importância das atividades
de noticing propostas, e embora admita que elas não tenham sido interessantes (“podia ser um
pouco chato”), ela afirma que as atividades a ajudaram a notar a gramática. De maneira similar, ao
relermos a resposta do participante AP1 (quadro 29), notamos que ele entende a relevância das
atividades de noticing by the learner, pois parece confirmar que as questões foram úteis para o seu
entendimento da gramática. No entanto, o aluno-participante também menciona o nível de
dificuldade das atividades e o tempo dedicado ao descobrimento das regras como fatores negativos
que o deixavam impaciente e até mesmo com raiva durante a realização das questões propostas:

AP1: Yes, helped me but some questions are quite hard and I don’t have patience to
think about for a long time, so I be quite angry.
(Transcrição da resposta do aluno-participante AP1 ao handout de noticing by the
learner 4)

Nesse caso, acreditamos que, assim como afirma Thornbury (1999), tal abordagem indutiva
pode provocar uma resposta negativa por parte de aprendizes que estão habituados ou expressem
inclinação pelo recebimento de explicação das regras pelo professor, podendo ser esse um dos
motivos pelo qual o participante tenha demonstrado desapreço pelas atividades. Dessa forma, em
nossa opinião, o aluno não teria paciência para pensar sobre os exemplos linguísticos por muito
tempo, pois provavelmente o participante não estaria familiarizado a realizar esse tipo de atividade
em seu contexto escolar anterior. Nossa afirmação pode ser demonstrada pela resposta de AP1 no
questionário escrito realizado no início de nossa intervenção:

5. Como eram as explicações e atividades de gramática nas suas aulas de inglês
(escola regular ou escola de idiomas)? O que você achava dessas explicações e
atividades?
AP1: Eram mostrando a forma da frase, depois vendo ela em textos, em vídeos,
fazendo exercícios, etc. Acho que são boas, afinal não fica chato, muito menos
cansativo.
(Trecho do Questionário. Questão 5 AP1)

Presumimos que a “forma da frase” se refere às estruturas e regras gramaticais da língua e
que tal forma era mostrada pelo(a) professor(a) encarregado(a) das aulas, visto que a resposta do
aluno não menciona a participação ativa dos aprendizes no descobrimento de regras. Desse modo,
parece-nos que o professor ou professora seria responsável pela transmissão de conhecimentos aos
alunos e pela sua aprendizagem. Além disso, o participante conclui afirmando que essa maneira de
ensinar era boa, pois não ficava chato e nem cansativo para o aluno.
Em nossa visão, as respostas do participante nos levam a entender que aulas em que o
professor era transmissor de conhecimentos, trazendo explicitações da forma para o aluno, tal qual
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previsto pelo noticing for the learner (BATSTONE, 1994) e pautando-se em exercícios estruturais
para a manipulação da língua, eram vistas de maneira positiva e consideradas como boas. Nesse
caso, podemos inferir que o participante julga nossas atividades de noticing by the learner como
difíceis e trabalhosas por causa da crença relacionada às experiências de aprendizagem adquiridas
anteriormente (BARCELOS, 1995). Percebemos que o aluno-participante indica a sua experiência
anterior com o ensino de línguas como boa e não cansativa, o contrário de sua experiência com as
atividades propostas pela professora-pesquisadora. Nossa interpretação pode ser confirmada com
uma passagem da entrevista final com o participante:
6) Como você avaliaria as atividades extras gramaticais desenvolvidas neste
semestre? Auxiliaram na compreensão das regras? Acredita que conseguiu
entender a língua de outra maneira?
AP1: Sim, ajudou, mas eu não gostei muito por causa do trabalho. Grande parte,
sim.
(Transcrição da Entrevista final. AP1)

A partir do comentário de AP1, constatamos que embora as atividades tenham ajudado na
compreensão das regras gramaticais, ele novamente expressa o nível de elicitação pelo aluno como
um fator negativo, pois refletir sobre a língua seria uma tarefa de muito trabalho. Lembramos que o
participante AP1 já havia mencionado, na atividade de noticing 3 discutida anteriormente, que
embora conseguisse entender a gramática, achava as atividades propostas trabalhosas:
AP1: I understand… but it’s…
PP: What? It’s difficult...(?)
AP5: É.
AP1: No… it’s hard-working…
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 3)

Compreendemos que AP1 pode não ter gostado da atividade de noticing by the learner, pois
em sua opinião, trata-se de uma proposta que demande bastante esforço. Entendemos que as
questões de noticing by the learner demandem esforço por parte do aluno, pois requerem atenção
focada para que os aprendizes possam refletir e descobrir as regularidades da língua por si mesmos
(BATSTONE, 1994), algo com que esse participante provavelmente não estava familiarizado, a
julgar por suas respostas ao questionário, ao handout, e à entrevista aqui retomadas e discutidas.
De acordo com as respostas dos alunos-participantes à questão sobre percepções e opiniões
do handout de estudo dos verbos modais, apresentamos o quadro a seguir:
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Quadro 30. Percepções e opiniões dos alunos-participantes sobre modal verbs
What’s your opinion about this activity? Has it helped you understand the grammar?
Do you think you will remember this later and be able to use it?
AP1 I think it’s tiring, help after I’ve finished with teacher’s help. Yes, I think I will remember because I
need to think a lot to do this, but I don’t know if I’m correct so I prefer when teacher explain first,
then give the activities.
AP2 I like but I think it’s hard to do. I need someone to help me. I think that don’t remember use “might”.
AP3 I think it’s a great activity, because force the students to think about the grammar and this help us
remember the grammar later.
AP4 I don’t like this. No, hasn’t, because the teacher didn’t explain first. I will remember after she
corrects.
AP5 I don’t like this, because I like to write about something that I really (k)now. This is help me after the
teacher explain me. I don’t (k)now, If we study, we will remember.

Fonte: Transcrição do handout de noticing by the learner 5

Podemos perceber que dos cinco alunos que realizaram a atividade, duas (AP4 e AP5) já
expressam seu desagrado quanto à proposta. Enquanto AP1 e AP2 caracterizam as questões como
cansativas ou difíceis, a aluna-participante AP3, diferentemente dos colegas, expressa apreciação
pela proposta.
Lembramos que na atividade de noticing by the learner 4, o participante AP1 havia
manifestado seu desgosto com relação às atividades propostas. Discutimos que o aluno considerava
que as questões demandavam bastante esforço e tempo para serem realizadas. Notamos que o
participante AP1 expressa, nesta atividade acerca dos verbos modais, opinião semelhante às
questões realizadas anteriormente. Embora o aluno afirme que provavelmente conseguirá se lembrar
da gramática em foco nesta proposta, ele parece encarar esse fato de maneira negativa, pois enfatiza
que precisou de muita reflexão para responder as perguntas (“because I need to think a lot to do
this”). Como a tarefa demandou muita reflexão, o participante acredita que atividades desse tipo
sejam cansativas. Esse caráter exaustivo relacionado ao handout de noticing by the learner também
foi citado pelo estudante durante a realização das atividades em sala de aula:

AP1: It’s tiring to do this… ah… because we have to write.
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 5)

De acordo com o participante, a atividade de noticing by the learner é cansativa, pois além
de ele ter que “pensar” muito sobre a língua, ele também tem que redigir suas reflexões. Em nossa
visão, o que realmente causa desconforto ao aluno não seria simplesmente o fato de ele ter que dar
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respostas escritas na folha de atividades, mas de estar ativamente envolvido, refletindo sobre a
língua, contrastando as informações do handout com seu conhecimento prévio acerca das estruturas,
e estruturas similares, criando hipóteses para entender sua forma e sentido, etc. Essa participação
ativa dos alunos para notar as estruturas, tal qual idealizada por Batstone (1994), parece causar
estranhamento por ser uma estratégia pouco utilizada nas salas de aula de língua, assim como indica
o próprio participante AP1 na entrevista conduzida ao final de nossa intervenção:
PP: Como a gramática foi trabalhada com você em outros cursos de idiomas e na
escola regular (ensino fundamental e médio)?
AP1: Geralmente o professor (da escola regular) explicava o que tinha que fazer
(as regras) e passava os exercícios da apostila.
(Transcrição da Entrevista final. Pergunta 5. AP1)

Com base na consideração de AP1, podemos interpretar novamente que a experiência de
ensino e aprendizagem anterior do estudante foi pautada pela transmissão de conhecimentos pelo
professor para o aluno, contando com a explicação de regras, ou noticing for the learner, e a
posterior realização de exercícios estruturais da apostila. Com fundamento em Barcelos (1995),
acreditamos que o aluno-participante perceba o professor como responsável por sua aprendizagem,
sendo o aluno aquele que apenas recebe a informação, não se envolvendo ativamente com a língua,
como previsto nas atividades de noticing by the learner. Nesse caso, a experiência anterior de
aprendizagem de línguas de AP1 influencia a forma como o aprendiz expressa suas preferências de
ensino e aprendizagem atuais. Desse modo, é por esse motivo que ao retomarmos a resposta do
aluno-participante no quadro 30, verificamos que ele expressa preferência por receber a explicação
da professora primeiro, para em seguida, fazer as atividades (“[...]I prefer when teacher explain
first, then give the activities”).
No entanto, ao indagá-lo novamente a respeito de sua preferência quanto ao ensino e
aprendizagem de gramática em entrevista ao final, entendemos que embora AP1 ainda esteja
culturalmente influenciado pela sua experiência de ensino e aprendizagem anterior e apresente a
crença na eficácia desse modelo, julgamos que as atividades de noticing by the learner realizadas ao
longo do primeiro semestre de 2017, parecem ter ajudado o aluno a começar a considerar outras
maneiras de se pensar sobre a língua, tal como é apresentado em seu seguinte comentário:

7) Como prefere aprender a gramática? Professor apresentando as regras e
fazendo exercícios estruturais ou professor orientando atividades que levam o
aprendiz a descobrir regularidades/regras para posteriormente fazer exercícios?
AP1: Prefiro o mais fácil, para mim, é melhor o professor explicando, por
comodidade, mas para aprender é melhor do outro jeito (aprendiz descobrindo as
regras). Às vezes (seria melhor) você fazer as atividades da gente pensar, e depois
você explicar.
(Transcrição da Entrevista final. AP1)
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Concordamos que seja mais cômodo receber informações sobre as estruturas linguísticas
pelo professor, assim como pondera AP1 em sua resposta à entrevista. Entendemos que as questões
de noticing by the learner demandem esforço por parte do aluno, pois requerem atenção focada para
que os aprendizes possam refletir e descobrir as regularidades da língua por si mesmos
(BATSTONE, 1994). No entanto, acreditamos que a própria percepção do aluno com relação a sua
preferência simplesmente por comodidade, como ele mesmo a descreve, indica que a nossa
proposta tenha feito esse participante refletir sobre seu papel de aluno, mesmo que de maneira
diminuta. O participante pondera que para a aprendizagem ocorrer, as atividades que promovam ou
facilitam a reflexão seriam mais significativas para o aluno. Como é culturalmente difícil de se
desvencilhar das experiências de aprendizagem anteriores e suas consequentes crenças acerca da
melhor maneira de se ensinar e aprender línguas (BARCELOS,1995), notamos que o aprendiz AP1
ainda retoma à abordagem tradicional com a qual está familiarizado em sua escola regular e em sua
experiência educacional anterior, para sugerir que o ensino indutivo deva ser combinado ao ensino
tradicional dedutivo: “Às vezes (seria melhor) você fazer as atividades da gente pensar, e depois
você explicar”.
Nossa interpretação se assemelha à constatação feita por Thornbury (1999) a respeito das
atividades dedutivas e indutivas. De acordo com o autor, quando os alunos são investigados em
pesquisas acadêmicas sobre o ensino e aprendizagem de língua, eles tendem a preferir
apresentações dedutivas da gramática. No entanto, uma vez que são expostos a abordagens
indutivas, há geralmente, menos resistência por parte desses alunos ao perceberem os benefícios de
resolverem problemas linguísticos por si próprios. Além disso, concordamos com Thornbury (1999)
sobre as atividades indutivas concederem autonomia aos estudantes e o direcionamento para a
autoaprendizagem, ao proporcionar situações em que os aprendizes devam discernir padrões e
regularidades da língua que ocorrem naturalmente no insumo.
Com relação à resposta da participante AP2, disposta no quadro 30, interpretamos que a
aluna considera as atividades como difíceis, pois elas requerem a participação ativa no
entendimento das regras pelo aluno. Como o noticing by the learner (BATSTONE, 1994) incentiva
a reflexão e a formulação de hipóteses para entender as relações entre a forma e sentido das
estruturas gramaticais, acreditamos que ele deposite responsabilidade no professor ao preparar as
atividades, mas também no aluno quanto ao seu processo de aprendizagem. Desse modo, citamos
novamente, que o motivo dessa opinião ter surgido entre os participantes seja também pelo fato de
eles não estarem habituados a esse tipo de abordagem à gramática. Como discutimos previamente,
os alunos-participantes parecem ter sido influenciados por suas experiências anteriores de
aprendizagem de línguas, como pondera Barcelos (1995), e por isso, naturalmente, comparam sua
experiência educacional anterior com a atual, categorizando a primeira como fácil e a segunda
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como difícil. Para confirmar nossa visão, retomamos um dado já discutido neste trabalho, mas
relevante para nossa análise da resposta da participante AP2:

6. Na sua opinião, como você aprenderia gramática mais facilmente?
( X) Com explicações dadas pela professora
( ) Fazendo listas de exercício
( ) Com brincadeiras e jogos
( ) Com atividades de tradução
( ) Com exemplos retirados do dia-a-dia, textos, filmes, música, e sem explicação
estrutural
(Trecho do Questionário. Questão 6 AP2)

Como podemos notar, a participante declara que a maneira mais fácil de se aprender, em sua
opinião, seria com explicações dadas pela professora para o aluno. A partir das respostas de AP2,
entendemos que embora a aluna afirme gostar das atividades de noticing by the learner propostas,
ela ainda expressa inclinação às explicitações das regras gramaticais pelo professor, como previsto
no noticing for the learner (BATSTONE, 1994) e em sua aprendizagem de línguas anterior.
Observamos também que a aluna AP2 afirma precisar de alguém para ajudá-la na realização
das atividades. Acreditamos que a participante necessite de ajuda, pois como discutido, ela não
estaria habituada a atividades como as propostas, enquanto outro motivo poderia ser o fato de não
conseguir se explicar metalinguisticamente (SHARWOOD-SMITH, 1981) com facilidade. Além
disso, uma das intenções da professora-pesquisadora ao propor tais atividades era a de promover a
interação e reflexão entre os aprendizes, o que torna o comentário da aluna compatível com o nosso
objetivo inicial. Em outras palavras, para realizar nossas atividades de noticing, a aluna precisaria
interagir com os outros aprendizes ajudando-os e recebendo ajuda para construir o conhecimento
sobre a língua.
Já a participante AP3, retomando a transcrição no quadro 30, expressa opinião positiva com
relação à atividade de noticing by the learner sobre os verbos modais. De acordo com a aluna, a
proposta é ótima porque força os aprendizes a pensarem sobre a gramática, fato que ela considera
favorável para a memorização das estruturas em destaque. Embora não relacionemos o termo
“forçar” às atividades aplicadas, com base em Batstone (1994) e Schmidt (1990), concordamos que
o noticing teria o intuito de voltar a atenção do aluno a determinados aspectos gramaticais,
realçando-os de alguma maneira em tarefas didáticas, a fim de facilitar, portanto, a percepção dessas
estruturas pelos estudantes.
Cabe-nos lembrar que em nossa discussão das percepções dos participantes acerca da
atividade sobre as estruturas used to e usually (handout 3, quadro 28), AP3 também expressou
agrado pelas questões propostas. Embora em nossa interpretação sobre o handout 3, discutido
previamente neste trabalho, não pudemos garantir que a avaliação positiva da participante tenha
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sido somente pelo fato de termos realizado uma questão de noticing by the learner, a explicação
indicada por AP3 no quadro 30 (“I think it’s a great activity, because force the students to think
about the grammar and this help us remember the grammar later.”) parece mostrar que a aluna
reconheceu o diferencial desta prática: a reflexão sobre as estruturas gramaticais da língua.
Com base em Thornbury (1999), pressupomos que a participante AP3 tenha percebido os
benefícios relacionados às atividades indutivas, como refletir e resolver problemas linguísticos por
si própria e, por esse motivo expresse interesse ou gosto pelas questões de noticing by the learner.
Com o intuito de constatar tal percepção acerca do ensino e aprendizagem de gramática da língua
adquirida pela aluna, trazemos um de seus comentários feitos durante a entrevista final:

7) Como prefere aprender a gramática? Professor apresentando as regras e
fazendo exercícios estruturais ou professor orientando atividades que levam o
aprendiz a descobrir regularidades/regras para posteriormente fazer exercícios?
AP3: Eu não sei, porque eu acho que a gente está tão acostumada na escola, o
professor fala e a gente faz. Eu acho que é interessante também mudar. A gente
fazer os exercícios e depois chegar na regra e na explicação. Eu não sei qual eu
prefiro.
(Transcrição da Entrevista final AP3)

Notamos que a participante AP3 percebe que em sua escola há a cultura do professor como
transmissor de conhecimento e do aluno como receptor. Ademais, a aluna acredita que essa prática
também poderia ser mudada ao pedir para os aprendizes realizarem atividades ou “exercícios”,
como caracterizado por AP3, que estimulassem os estudantes a “chegarem na regra” por si próprios.
Em nossa visão, a proposta de noticing by the learner teve influência positiva na percepção do
ensino e aprendizagem de gramática pela aluna, pois provavelmente foi o motivo da reflexão acima
transcrita. Em suma, acreditamos que a prática de noticing by the learner proporcionou a
observação ativa sobre as estruturas linguísticas em foco nos handouts, como também um início de
tomada de consciência acerca das práticas relacionadas ao ensino e aprendizagem de gramática em
sala de aula.
Ao contrário da opinião relatada por AP3, a avaliação das participantes AP4 e AP5 mostrase desfavorável. Podemos perceber que a aluna AP4 expressa desagrado com relação à prática
proposta e afirma que a atividade de noticing by the learner não foi útil para a compreensão dos
tópicos gramaticais em foco porque “a professora não explicou antes” de entregar as questões. A
professora-pesquisadora deu orientações sobre o que deveria ser feito no handout. No entanto, não
houve a explicitação das regras gramaticais para os alunos antes da entrega das atividades. Nesse
caso, compreendemos que a aluna participante expresse preferência por um ensino pautado pelo
noticing for the learner, em que as estruturas gramaticais são explicadas aos alunos pelo professor,
assim como previsto por Batstone (1994). Lembramos que essa participante já havia demonstrado
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tal opinião em nossas discussões anteriores. Ademais, entendemos que essas expectativas
apresentadas pela aluna são semelhantes às expectativas de outros aprendizes sobre o papel do
professor na aprendizagem do estudante (BARCELOS, 1995). Essa visão dos alunos pode acarretar
na falta de interesse em atividades que propõem a participação ativa por parte do aprendiz para que
a aprendizagem ocorra. A crença da participante no ensino dedutivo e na transmissão de
conhecimento pelo professor também pode ser confirmada por meio de um de seus comentários
durante a realização das atividades em sala de aula:

AP4: How is it going to help me if you didn’t explain?
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 5)

Em nosso entendimento, o comentário da aluna exprime a crença culturalmente estabelecida
em nosso país com relação ao ensino e aprendizagem em sala de aula, ou seja, o papel do professor
de ajudar o aluno a entender a matéria por meio de explicações aos estudantes. Julgamos que a fala
da participante faz transparecer o ensino tradicional com o qual ela provavelmente está habituada
em sua escola regular. Desse modo, retomamos Barcelos (1995) para indicar que a preferência e
opiniões dos alunos na sala de aula de línguas se dão como reflexo de suas experiências
educacionais anteriores. Entendemos que seja difícil se desvincular de suas crenças adquiridas por
experiências prévias de aprendizagem e, além disso, com base em Thornbury (1999), interpretamos
que a participante AP4 expresse aborrecimento quanto às atividades propostas, pois pode ser uma
aprendiz com um estilo de aprendizagem mais analítico e dedutivo, o que gera tais expectativas
sobre a maneira de se ensinar e aprender em sala. Em suma, consideramos que a aluna-participante
tem inclinação por um ensino em que o professor deve assegurar que o estudante aprenda, por meio
de explicações sobre estruturas e padrões linguísticos. Essa crença, portanto, perpassa seu discurso
que transmite a insegurança ou descrédito com relação à professora-pesquisadora e com suas
atividades propostas, tal qual transparece no seguinte comentário da aluna durante a realização das
questões de noticing by the learner:
PP: But I want to make sure you understand
AP4: Oh… I can see that
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 5)

Interpretamos o enunciado acima como uma ironia por parte de AP4, pois ao resgatarmos o
contexto em que foi produzido, por meio das gravações em áudio e vídeo da aula em questão,
notamos que o tom de voz, intonação e expressões faciais da aprendiz indicavam descaso com
relação ao comentário feito pela professora-pesquisadora. Nesse caso, entendemos que a estudante
não acredita que a professora-pesquisadora realmente tenha a intenção de ajudar os alunos e
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proporcionar oportunidades para que eles compreendam a matéria. Em sua visão, se esse fosse
nosso objetivo, deveríamos tecer considerações sobre os aspectos gramaticais com explicações
estruturais para os alunos-participantes, e em seguida, entregar-lhes exercícios estruturais, com o
objetivo de verificar se eles haviam entendido a matéria e checar se a explicação foi satisfatória o
suficiente. Desse modo, com suporte em Barcelos (1995), percebemos que há o choque entre a
cultura de ensinar do professor, ou por nos pautarmos em Batstone (1994) para elaborar nossa
proposta, o que os pesquisadores acham que é recomendável fazer em uma sala de aula e a cultura
de aprender do aluno. Nossa interpretação acerca do comentário feito pela aluna-participante AP4
pode ser confirmada por outros enunciados não só de AP4, mas também de AP5 durante a interação
e realização do handout:

AP5: Teacher this is good to… this is better if you… if you told us the grammar
and after you (give) us this paper to know if we really understand because it’s
better that I write something that I really know, not something that I don’t…
PP: But you are correct.
AP5: I’m never correct… NO.
AP4: Teacher, you can explain first.
PP: Are you afraid of making mistakes?
AP4: No, it’s just that we have to think (aluna ri).
AP1: We are afraid to think about what to write… because we don’t know.
AP5: É.
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 5)

Como podemos perceber, a participante AP5, pautada em sua crença de ensinar e aprender
línguas, dá instruções à professora-pesquisadora sobre como conduzir a aula. A transcrição acima
expressa novamente a preferência pelo ensino dedutivo, direto e explícito, em que o professor atua
como detentor e transmissor do conhecimento. Recordamos que esse tipo de ensino está em
conformidade com as expectativas de muitos alunos com relação ao ensino e aprendizagem de
línguas em sala de aula (BARCELOS, 1995; THORNBURY, 1999). Além disso, o ensino se
enquadra no modelo como produto, discutido por Batstone (1994). Do mesmo modo, a estudante
AP4 complementa estabelecendo, mais uma vez, que a professora-pesquisadora poderia explicar (a
gramática) antes de entregar as atividades.
Ao retomarmos a resposta da aluna-participante AP5 transcrita no quadro 30, (“I don’t like
this, because I like to write about something that I really (k)now. This is help me after the teacher
explain me. I don’t (k)now, If we study, we will remember.”), notamos que ela expressa
descontentamento acerca da proposta, pois afirma gostar de escrever sobre algo que realmente
saiba. Em sua opinião, ela só entenderia com a explicação da professora. Acreditamos, portanto, que
a aluna tenha crenças similares às discutidas sobre a participante AP4. Em nossa visão, ambas estão
influenciadas por suas experiências prévias de aprendizagem e preferem tal ensino em detrimento
do atual (com as atividades de noticing by the learner). Além disso, julgamos que a estudante AP5
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não tenha afinidade por manifestar-se utilizando a metalinguagem (SHARWOOD-SMITH, 1981).
Outra característica que notamos pela resposta de AP5 no handout e pelos seus comentários
transcritos das aulas gravadas, é que a aluna-participante não parece confiar em sua capacidade
como aprendiz. Desse modo, com medo de tentar e cometer erros, ela fica dependente da professora
para indicar a resposta ou explicação correta. Quando a professora-pesquisadora os indaga a
respeito desse medo de cometer erros, AP1 e AP5 revelam sua insegurança ao enunciar que temem
escrever sobre a gramática, pois não têm certeza (ou não sabem). Acreditamos que esse não saber
esteja relacionado não só ao medo de errar, mas a não saber se exprimir metalinguisticamente, como
nos lembram Sharwood-Smith (1981) e Thornbury (1999).
Como podemos constatar, as participantes AP4 e AP5 salientam a insatisfação e
desmotivação quanto às atividades. Isso se torna um problema porque a falta de motivação pode
inibir o processo de aprendizagem. Ademais, uma das opiniões de AP4 se assemelha à de AP1,
discutida previamente, sobre o exaustivo trabalho de refletir sobre os exemplos de línguas
oferecidos e sobre as perguntas do handout, como comprova essa passagem transcrita da interação
em sala:

AP4: (This is) not cool.
AP5: This is terrible.
PP: Why?
AP4: Because we have to think… (aluna ri).
AP5: Ah, não é nem por isso… não é nem por isso, é porque… ah! Não dá!
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 5)

De acordo com a participante, a atividade de noticing by the learner não é “legal”, pois para
realizá-la, a aluna deve “pensar” sobre a língua. Em nossa visão, o que parece causar desconforto a
aluna seria o fato de ter que se envolver ativamente com a língua, tecer reflexões e comparar as
informações do handout com seu conhecimento prévio acerca das estruturas, e estruturas similares,
criando suposições para entender sua forma e sentido, etc. Essa participação ativa dos alunos para
notar as estruturas, como formalizada por Batstone (1994), parece causar aborrecimento. Assim
como já discutido, a prática de noticing by the learner parece não ter sido bem recebida por esses
aprendizes, pela descrença no tipo de ensino proposto e pela crença no professor como transmissor
de conhecimento. A fim de resumirmos o que foi discutido, trazemos, portanto uma transcrição do
diário reflexivo da professora-pesquisadora sobre a aplicação desse handout em sala de aula:

Em suma, eles não gostam do fato de que tem que pensar e chegar à regra por eles
mesmos. Eles têm medo de tentar e cometer erros, pois estão acostumados a
receberem a informação “correta direto do professor”.
(Trecho do diário reflexivo da PP sobre o handout de noticing 5)
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No quadro 31, temos as transcrições das opiniões dos alunos-participantes que realizaram a
atividade de noticing by the learner sobre a primeira condicional:

Quadro 31. Percepções e opiniões dos alunos-participantes sobre first conditional
Pergunta 3: What’s your opinion about this activity? Has it helped you understand the grammar topics?
Do you think you will be able to use it later? What type of activity would you prefer to learn this same
topic?
AP1 Yes helped me, yes I think I’m going to be able, this activitie its okay.
AP2 I like this activity but I have difficult for write the sentence.
AP3 Não fez a atividade.
AP4 I liked. Yes, it has.Yes, I do. I don’t know, I think this is good.
AP5 Não fez a atividade.

Fonte: Transcrição do handout de noticing by the learner 6

Pelas respostas dadas, acreditamos que todos parecem declarar agrado por essa prática. A
única participante que, embora tenha gostado, ainda se expresse um pouco negativamente sobre as
questões propostas, é AP2 a qual afirma que tem dificuldades para escrever as sentenças. Como
podemos notar, AP1 e AP4 indicam que a atividade os ajudou a entender o tópico gramatical em
foco. A fim de compreender melhor o motivo dessa constatação, a professora-pesquisadora tentou
elicitar mais informações durante a interação com os participantes, tal como transcrito a seguir:
PP: What type of activity would you prefer?
AP4: I don’t know… I think this is good
PP: Ok… but why is it easier?
AP4: I don’t know… I like it.
PP: Is it because of the texts… and listening?
AP4: I think so… we don’t have to deduce… deduce?
PP: Deduce?
AP4: ...deduce nothing.
PP: But you did… because you did this (PP aponta para questões da folha de
atividades)
AP4: Yes
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 6)

De acordo com a aluna-participante AP4, uma das razões pela qual a atividade pode ter sido
mais fácil seria o fato de estar relacionada a um texto escrito e à questão de compreensão oral.
Como ilustrado no Apêndice 2, o handout sobre a primeira condicional realçou exemplos de língua
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retirados de um diálogo escrito com o tema educação e exames. Concordamos com a participante
sobre os textos terem sido insumo facilitador do noticing pelos alunos. Em nossa opinião, entender
aspectos gramaticais a partir de atividades de compreensão oral e de leitura proporcionam maiores
oportunidades para que os aprendizes entendam as relações linguísticas entre forma e sentido, pois
destacam a língua a partir do contexto (BATSTONE, 1994). No entanto, vemos que a aluna AP4
afirma não ter tido que deduzir informações sobre as estruturas porque o texto serviu como apoio
para entender tais questões. Nesse sentido, discordamos da aprendiz, visto que eles também tiveram
que fazer deduções, ou seja, concluir algo por meio do raciocínio, ao refletir sobre os exemplos de
primeira condicional retirados do texto e redigir suas respostas sobre a forma e o significado da
estrutura em foco.
Como já mencionamos, outro participante que demonstrou satisfação com relação à
atividade foi AP1, que além das respostas transcritas no quadro 31, complementa sua opinião com
comentários durante a realização das questões em sala:

AP1: Essa foi a menos chata.
AP4: It’s true.
PP: Why?
AP1: I don’t know. It’s easy.
PP: But… because of the grammar topics or because of the… reading?
AP1: I think it’s because of the… topic.
PP: Topic?

AP1: Yes, I think yes
PP: It’s easier… (?)
AP1: Will anf if… Yes, I think we… because… because we have already studied
this.
PP: Mmm… at school?
AP1: No… here.
PP: You have already seen (it), but we didn’t focus… (on it)
AP1: Ah, é… but we have a (…) base.
(Transcrição da aula gravada em vídeo. Realização do handout de noticing 6)

Segundo o participante, a atividade de primeira condicional foi a menos difícil, pois ele já
havia estudado esse tópico gramatical na escola locus desta pesquisa. Como o próprio aluno sugere,
eles já tinham conhecimento (“[…] but we have a […] base”) sobre as estruturas o que facilitou o
entendimento ou reconhecimento da forma e sentido dispostos no texto. Com suporte no estudo do
livro English File Intermediate (2015) do professor, podemos confirmar a afirmação de AP1.
Segundo os autores do livro (LATHAM-KOENIG; OXENDEN, 2015, p.95):
Os alunos devem estar familiarizados com estruturas básicas de primeira
condicional (if + presente, futuro (will)) do curso de Pré-Intermediário. Aqui eles
também aprenderão como usar unless (em vez de if...not) em sentenças
condicionais e outras orações no tempo futuro (ex. começando com when, as soon
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as, unless, etc.) funcionam do mesmo jeito que as if-clauses, ex. elas também são
acompanhadas pelo tempo presente, embora, elas se refiram ao futuro. Isso pode
ser novo para seus alunos.87

A partir da interpretação do aluno-participante, e do dado trazido pelo livro do professor,
entendemos que os aprendizes já haviam tido contato com as estruturas de condicional no curso préintermediário e que, portanto, provavelmente passaram pelo processo de re-noticing (BATSTONE,
1994) com a atividade proposta. Desse modo, com o re-noticing, o estudante tem a oportunidade de
repensar formas (e sentidos) já conhecidos, mas em diferentes situações de uso. Ao refletir sobre o
seu conhecimento prévio das estruturas e suas novas possibilidades de uso, o aluno pode
reorganizar as informações e hipóteses que tinha sobre determinados aspectos gramaticais,
adicionando mais conhecimento sobre formas e funções. Assim como indicado pelo participante, a
familiaridade com o tópico possivelmente foi um fator que colaborou para AP1 e AP4 julgarem a
proposta como fácil. Além disso, acreditamos que por essa ter sido a penúltima atividade de
noticing by the learner elaborada pela professora-pesquisadora e realizada em sala de aula com os
alunos, eles já estavam habituados com o modelo de perguntas reflexivas e com o papel que eles
deveriam desempenhar ao responder as questões do handout.
Com relação ao comentário da participante AP2, transcrito no quadro 31, é possível afirmar
que a própria aluna reconhece que tem dificuldade para escrever as sentenças e, portanto, responder
as perguntas de noticing by the learner. Em nossa interpretação, quando a aluna se refere a escrever
sentenças (“[...]but I have difficult for write the sentence”) ela indica a ideia de ter dificuldade para
se exprimir de maneira metalinguística (SHARWOOD-SMITH, 1981).
Apresentamos, posteriormente, as transcrições das percepções dos alunos-participantes
acerca da atividade indutiva com foco na segunda condicional:

Quadro 32. Percepções e opiniões dos alunos-participantes sobre second conditional
Pergunta 3: What’s your opinion about this activity? Has it helped you understand the grammar topics?
Do you think you will be able to use it later? What type of activity would you prefer to learn this same
topic?
AP1 I like this, it helped but I’m not sure. I think I’m able to use. I liked this but I’m not passing on the
tests.
AP2 Não fez a atividade.
AP3 I like this activity and I think this helped me understand, but I prefer when teacher explains first.
87

No original: “Sts should be familiar with basic first conditional type sentences (if + present, future (will)) from their
Pre-Intermediate course. Here they also learn to use unless (instead of if...not) in conditional sentences and that other
future time clauses (i.e. beginning with when, as soon as, unless, etc.) work in the same way as if-clauses, i.e. they are
followed by a present tense although they actually refer to the future. This may be new for your sts.” (LATHAMKOENIG; OXENDEN, 2015, p.95)
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AP4 It’s boring, but help to understand when the teacher explains after. Yes, to help to remember. I would
like if the teacher only explained.
AP5 I don’t like, it’s boring, and I understand the grammar, but I’m not able to use it. I will told this
incorrectly.

Fonte: Transcrição do handout de noticing by the learner 7
Assim como expressou na atividade sobre a primeira condicional, o aluno-participante AP1
também indica que gostou da atividade relacionada à segunda condicional. De acordo com sua
resposta transcrita no quadro 32, a prática de noticing by the learner proposta o ajudou a entender o
aspecto gramatical em questão. Acreditamos que o aprendiz tenha revelado satisfação pela
atividade, por já possuir algum conhecimento prévio sobre o assunto. Segundo o aprendiz, as
atividades se tornavam mais fáceis se ele já tivesse aprendido a estrutura gramatical anteriormente:

8) Você sentiu alguma dificuldade em realizar as atividades extras gramaticais
neste semestre? Quais foram essas dificuldades?
AP1: Algumas, sim, outras não. As que eu achei fácil, provavelmente eu já tinha
visto (aprendido) antes.
(Transcrição da Entrevista final AP1)

No entanto, o aprendiz parece ainda não estar seguro sobre conseguir relembrar das regras
“para utilizá-las na prova” como ilustrado no quadro 32 (“I like this, it helped but I’m not sure. I
think I’m able to use. I liked this but I’m not passing on the tests.”). Entendemos que a resposta do
aluno sobre o uso das estruturas tem a ver com a pergunta “Do you think you will be able to use it
later?” que adicionamos na questão sobre percepção e opinião quanto à atividade. Ao refletirmos,
posteriormente sobre essa pergunta, interpretamos que ela não é adequada ao contexto de nossa
pesquisa, visto que o foco desta dissertação está em atividades de noticing e não na prática ou uso
de estruturas gramaticais (structuring). Desse modo, concordamos com o comentário do
participante, de certo modo, visto que as atividades de noticing, tal qual observa Batstone (1994),
tem somente o objetivo de criar oportunidades para que o aluno perceba como a língua é
estruturada. Nesse caso, tais atividades procuram chamar a atenção dos alunos para determinados
aspectos gramaticais. No entanto, ajudar o aluno a notar uma forma gramatical não quer dizer que
ele conseguirá usar tal forma de maneira significativa no mesmo instante. Assim,
independentemente do modo como os professores decidirem trabalhar com a conscientização em
sala de aula, tanto de maneira explícita, como implícita, o desenvolvimento da competência
linguística do aprendiz será garantido por meio da prática na língua-alvo, assim como proposto por
Sharwood-Smith (1981). Como mencionado previamente neste trabalho, entendemos que a prática
na língua esteja relacionada ao seu uso tanto em situações formais, tal qual em atividades em sala de
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aula, como com a produção linguística (output) pelo aluno em situações interacionais. Também
citamos uma das afirmações de Batstone (1994) que indica que os estudantes precisariam de
atividades que estimulassem a manipulação ou uso da língua, além das atividades com foco em
noticing para que a aprendizagem acontecesse.
Com relação à resposta da aluna-participante AP3 (“I like this activity and I think this
helped me understand, but I prefer when teacher explains first.”), percebemos que ela continua
expressando uma opinião positiva sobre a prática de noticing by the learner. Entretanto, apesar de
ter mostrado indícios de que havia reconhecido o diferencial das atividades propostas (a reflexão
sobre as estruturas gramaticais da língua) em práticas anteriores, ao relermos seu comentário
transcrito no quadro 32, notamos que a aluna ainda prefere o noticing for the learner (BATSTONE,
1994), com a posterior utilização de exercícios. Isto é, AP3 revela sua escolha pelo modelo de
ensino em que o professor explicita as regras para os alunos e entrega exercícios estruturais para
fixação do conteúdo transmitido. Acreditamos que a postura da participante pode ser decorrente de
uma (pré) concepção de ensino, pautada em experiências de aprendizagem anteriores, tal como
afirma Barcelos (1995). Nesse sentido, se os aprendizes tiveram ou ainda vivenciam uma
experiência educacional pautada no ensino em que o professor é tido como aquele que transmite o
conhecimento, em vez de ser o facilitador da aprendizagem pelos alunos, tais estudantes
provavelmente apresentarão a crença na explicação de regras pelo professor como sendo o meio
mais eficaz e mais fácil para a aprendizagem. Nossa constatação também se baseia em uma das
respostas da aluna-participante ao questionário aplicado no início de nossa intervenção:
6. Na sua opinião, como você aprenderia gramática mais facilmente?
( X) Com explicações dadas pela professora
(X) Fazendo listas de exercício
(X ) Com brincadeiras e jogos
( ) Com atividades de tradução
( ) Com exemplos retirados do dia-a-dia, textos, filmes, música, e sem explicação
estrutural
(Trecho do Questionário. Questão 6 AP3)

A partir da resposta transcrita do questionário, podemos observar a crença da alunaparticipante na explicação dada pela professora e no uso de listas de exercício para a fixação do
conteúdo, tal qual discutimos anteriormente. No que se refere à facilidade do recebimento de regras
diretamente do professor, mostramos um dos comentários de AP3 durante a entrevista final com a
professora-pesquisadora que também confirma essa percepção da aprendiz:

6) Como você avaliaria as atividades extras gramaticais desenvolvidas neste
semestre? Auxiliaram na compreensão das regras? Acredita que conseguiu
entender a língua de outra maneira?
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AP3: Sim. Eu acho que tentando entender (a regra) fica mais divertido, mas fica
mais fácil com a professora explicando.
(Transcrição da Entrevista final AP3)

Partindo para a resposta de AP4, transcrita no quadro 32 apresentado anteriormente (“It’s
boring, but help to understand when the teacher explains after. Yes, to help to remember. I would
like if the teacher only explained.”), constatamos que a aluna tem uma opinião negativa sobre a
atividade de noticing by the learner, esclarecendo que esse tipo de prática causa tédio. De acordo
com a participante, a professora poderia simplesmente explicar a matéria, tal como é previsto no
noticing for the learner, citado previamente. Lembramos que a participante já expressou a mesma
opinião em atividades discutidas ao longo deste trabalho. Desse modo, também podemos interpretar
sua percepção com base em suas experiências prévias de aprendizagem (BARCELOS, 1995). Além
disso, a aprendiz acrescenta que consegue entender as estruturas gramaticais em foco após a
explicação da professora-pesquisadora (“[…] but help to understand when the teacher explains
after”), ou seja, embora AP4 opte pela explicitação de regras pela professora para o aluno, ela
encontra uma alternativa para as atividades de noticing by the leaner propostas pela professorapesquisadora: a união entre as questões indutivas com a posterior explicação de regras. Essa ideia
também foi sugerida pela mesma aluna-participante em um de seus comentários durante a entrevista
final sobre como aprender gramática:

7) Como prefere aprender a gramática? Professor apresentando as regras e
fazendo exercícios estruturais ou professor orientando atividades que levam o
aprendiz a descobrir regularidades/regras para posteriormente fazer exercícios?
AP4: Os dois na verdade, o de descobrir antes e a explicação do professor depois
para dar uma complementada.
(Transcrição da Entrevista final AP4)

Dessa forma, percebemos que AP4 oscila entre sua cultura de aprender (suas experiências de
aprendizagem anteriores) e a crença na eficácia desse tipo de ensino e a cultura de ensinar do
professor (no caso deste trabalho, o ensino indutivo com as atividades de noticing by the learner).
Devido ao poder e autoridade conferido ao professor pela sociedade, os alunos tendem a adotar os
seus conselhos (BARCELOS, 1995). Interpretamos, portanto, os enunciados da participante como
uma forma de se adaptar às preferências da professora-pesquisadora ou a sua cultura de ensinar,
mesmo que ainda manifeste inclinação pelo ensino dedutivo pautado na transmissão de explicações
metalinguísticas pelo professor. Nesse caso, ao não conseguir se desprender do ensino tradicional
com a qual está habituada, AP4 sugere o uso desse modelo em conjunto com o ensino sugerido pela
professora-pesquisadora.
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Já com relação à percepção de AP5 acerca da atividade de noticing by the learner sobre a
segunda condicional, (“I don’t like, it’s boring, and I understand the grammar, but I’m not able to
use it. I will told this incorrectly”), podemos afirmar que foi extremamente negativa, assim como
em todas as outras práticas propostas pela professora-pesquisadora (e realizadas pela aluna) que
foram discutidas nesta pesquisa. A participante afirma não gostar das perguntas, tal como apontou
AP4. Desse modo, acreditamos que a participante também seja adepta do ensino tradicional e
dedutivo, em que o professor explica sobre as formas e funções de aspectos gramaticais aos alunos.
Nossa constatação também perpassa o discurso da aluna em uma de suas respostas durante nossa
entrevista final:
6) Como você avaliaria as atividades extras gramaticais desenvolvidas neste
semestre? Auxiliaram na compreensão das regras? Acredita que conseguiu
entender a língua de outra maneira?
AP5: Não gostei porque já está em inglês e eu já não entendo. Eu me perdia
inteira. Se eu passasse para o português, eu entendia. Eu aprendi com as
folhinhas, aprendi um novo jeito de estudar que tem que fazer muito mais, mas eu
prefiro você (professora) explicando.
(Transcrição da Entrevista final AP5)

Conforme indicado pela aluna no comentário transcrito da entrevista final, podemos
confirmar sua preferência pela transmissão de conhecimento pela professora-pesquisadora em vez
da utilização de atividades que norteiam os aprendizes a fazerem suas próprias descobertas sobre a
língua. Além do mais, a participante caracteriza nossas atividades como uma maneira de estudar que
demanda muito mais esforço (“aprendi um novo jeito de estudar que tem que fazer muito mais”).
De maneira similar, outros participantes (AP1 e AP4) também mencionaram em atividades
anteriores o caráter exaustivo da prática de noticing by the learner. Assim como já dissertamos,
entendemos essas interpretações dos alunos-participantes, pois o objetivo de nossas atividades
realmente é proporcionar oportunidades para que o aluno esteja ativamente envolvido, comparando
estruturas e sentidos, criando hipóteses e reflexões sobre como a língua funciona (BATSTONE,
1994). Dessa forma, concordamos que essa tarefa demande mais esforço do que simplesmente ouvir
a explicação simples e direta do professor. Outra característica que prestamos atenção, no enunciado
transcrito da entrevista com AP5, foi sua explicação sobre não ter gostado da atividade porque ela
está em inglês e não em sua língua materna. Presumimos que essa postura da aluna corresponde à
crença baseada em práticas passadas com relação ao ensino de língua inglesa (BARCELOS, 1995).
Em nossa opinião, a aluna está acostumada a receber explicações gramaticais em língua materna na
escola regular e por isso acredita que não conseguirá entender se a professora-pesquisadora não
utilizar a tradução em sala. Nossa análise se baseia no seguinte comentário de AP5, ao responder
uma das perguntas da entrevista final:
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5) Como a gramática foi trabalhada com você em outros cursos de idiomas e na
escola regular (ensino fundamental e médio)?
AP5: Na minha escola (regular), o professor escrevia na lousa inteira em
português, a forma, o uso e um exemplo em inglês, a gente copiava. A gente
também lê a apostila.
(Transcrição da Entrevista final AP5)

A partir dos dados aqui expostos e de nossa discussão e análise sobre as percepções e
opiniões dos alunos-participantes quanto às atividades de noticing by the learner propostas,
decidimos apresentar nossas possíveis conclusões e respostas as duas perguntas de pesquisa em
conjunto com as considerações finais desta dissertação. Além disso, dissertamos sobre as limitações
e contribuições de nossa pesquisa para a área de Ensino e Aprendizagem de LE e encerramos o
capítulo com indicações e encaminhamentos para possíveis trabalhos futuros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve por objetivo analisar se os alunos-participantes conseguiriam atentar para
a gramática e perceber a relação entre a forma e o significado da língua, a partir de atividades
baseadas na proposta de noticing (BATSTONE, 1994). Para que fosse possível investigar se os
aprendizes conseguiriam perceber a gramática, adaptamos algumas atividades de cunho gramatical
do livro didático English File Intermediate (2015), de acordo com a teoria de noticing by the
learner discutida pelo autor. Além dos propósitos listados, também objetivamos considerar as
percepções e opiniões tanto da professora-pesquisadora quanto dos alunos-participantes sobre o
ensino e aprendizagem de gramática, após a aplicação das atividades baseadas na proposta de
noticing by the learner (BATSTONE, 1994).
Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, formulamos duas perguntas de pesquisa
que orientaram nossa investigação e discussão. Retomamos essas perguntas a seguir:
1) Quais são as percepções e opiniões da professora-pesquisadora quanto aos efeitos da
adoção da proposta de noticing by the learner de Batstone (1994), na percepção linguística dos
alunos-participantes de um curso de inglês como língua estrangeira de nível intermediário?
2) Quais são as percepções e opiniões dos alunos-participantes sobre o ensino e
aprendizagem de gramática, a partir da adoção das propostas de atividades baseadas no noticing by
the learner de Batstone (1994)?
A fim de respondermos a primeira pergunta de pesquisa, elaboramos atividades a partir de
alguns exercícios gramaticais do English File Intermediate (2015) com base no noticing by the
learner discutido por Batstone (1994) e aplicamos tais atividades em uma sala de aula que contava
com cinco aprendizes de nível intermediário de inglês como língua estrangeira. Para tecer nossa
análise referente a essa pergunta de pesquisa, utilizamos os registros de gravação das aulas em
áudio e vídeo como suporte para a nossa reflexão sobre as respostas dos alunos nas folhas de
atividades de noticing by the learner, revisitamos nossos diários reflexivos e consideramos as
respostas dos alunos-participantes tanto nos questionários respondidos no início de nossa
intervenção, quanto nas entrevistas individuais ao final da coleta de dados. Desse modo, a partir de
nossa análise de dados, apresentaremos algumas considerações e percepções sobre a adoção da
proposta de noticing by the learner. Acreditamos que as atividades proporcionaram alguns efeitos
positivos na percepção linguística dos alunos-participantes, principalmente com relação à forma. No
entanto, notamos que os alunos-participantes tiveram dificuldades para entender o significado
atrelado às estruturas gramaticais em foco. Em nossa visão, tal dificuldade estaria relacionada à
maneira como algumas de nossas atividades foram preparadas. Entendemos que as questões que
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apareciam em conjunto com insumos textuais escritos ou de compreensão oral facilitaram a
percepção do sentido pelos alunos-participantes. Nesse caso, acreditamos que as relações entre
forma e sentido foram compreendidas pelos estudantes somente quando os aspectos gramaticais
eram destacados a partir de um contexto de uso (BATSTONE, 1994). Apesar de acreditarmos que se
os alunos estivessem ativamente envolvidos no processo de aprendizagem, realizando nossas
atividades indutivas, em vez de recebendo o conhecimento pelo professor, eles estariam mais
atentos e mais motivados, tal qual indicamos na justificativa deste trabalho, foi possível perceber o
contrário após a interpretação e discussão dos dados coletados. A maioria dos alunos-participantes
expressou desagrado em relação às atividades de noticing by the learner propostas, fato que pode
levar à desmotivação para a aprendizagem. Ademais, em nossa justificativa para a pesquisa,
indicamos que o descobrimento de regras pelos aprendizes os tornaria mais autoconfiantes com
relação à aprendizagem. Contudo, em nossa análise dos dados verificamos que alguns alunos não
gostavam das atividades indutivas por terem medo de cometer erros ao tentar entender o
funcionamento da língua por si mesmos. Nesse caso, nossas atividades não foram capazes de
proporcionar autoconfiança nesses estudantes.
Pautando-nos nas respostas dos participantes às atividades elaboradas, acreditamos que o
propósito das tarefas de noticing foi parcialmente cumprido, visto que a atenção dos alunos foi
atraída para determinados aspectos linguísticos e os fez tentar entender o funcionamento de algumas
estruturas linguísticas, suas formas e funções em grande parte das questões propostas.
Embora alguns alunos não tenham conseguido atentar para todas as regularidades expostas
em nossas atividades ou expressar seu entendimento acerca dos tópicos gramaticais apontados,
certos dados de suas produções nos levaram a inferir que houve um processo de conscientização (ou
um início desse processo para alguns) e que, portanto, determinadas regularidades foram percebidas
pelos aprendizes, o que indica que a prática de noticing by the learner gerou a reflexão ativa dos
participantes. A partir de nossa discussão e análise de dados, concluímos, portanto, que a adoção da
proposta de noticing by the learner ajudou no desenvolvimento da percepção linguística por parte
dos alunos-participantes.
Com o intuito de responder a segunda questão de nossa pesquisa, levamos em consideração
os comentários dos alunos-participantes sobre as atividades de noticing by the learner propostas.
Coletamos e analisamos depoimentos (questionários escritos e entrevistas individuais orais) que
exprimiram a opinião e a preferência dos aprendizes participantes quanto às atividades elaboradas e
também revimos as aulas gravadas em áudio e vídeo para compor nossa interpretação. De modo
geral, constatamos que a maioria dos participantes avaliou as atividades de maneira negativa,
citando o fato de as perguntas serem difíceis por demandarem bastante reflexão. Em nossa
discussão dos dados, mencionamos que essa opinião pode ter surgido porque os aprendizes não
estariam habituados a refletirem sobre a gramática de maneira indutiva como previsto em nossa
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proposta. Além disso, depreendemos que estar ativamente envolvido, refletindo sobre a língua,
contrastando as informações do handout com seu conhecimento prévio acerca das estruturas, e
estruturas similares, criando hipóteses para entender forma e sentido, tal qual idealizado por
Batstone (1994), causava desconforto para a maioria dos estudantes que participaram de nosso
estudo. Desse modo, foi possível inferir, pelos dados discutidos, uma inclinação para o estudo de
regras gramaticais de maneira simples, direta e explícita, sem muitas perguntas que exigissem o
exercício metalinguístico exclusivo pelo aluno, visto que somente alguns aprendizes foram capazes
de se expressar metalinguisticamente.
Pudemos perceber que os alunos-participantes expressaram preferência por atividades ou
explicações gramaticais dedutivas e explícitas, tendo o professor como transmissor de informações
de cunho gramatical para os alunos, assim como previsto no noticing for the learner (BATSTONE,
1994). Entendemos que essas perspectivas dos participantes de aprender gramática com as
explicações oferecidas pelo professor se assemelham às discussões feitas por Barcelos (1995). Tal
autora pondera que grande parte dos estudantes de língua inglesa tem o professor como encarregado
por sua aprendizagem, o que os leva a não se motivarem a participar ativamente em atividades
reflexivas que visão a auto aprendizagem.
A partir de nossa interpretação e discussão dos dados acerca da percepção dos alunosparticipantes sobre a proposta de noticing by the learner, concluímos que suas crenças sobre a
melhor maneira de se aprender gramática são resultados de experiências educacionais anteriores
(BARCELOS, 1995). Assim como ilustrado em nossa análise, os alunos-participantes ao
expressarem suas opiniões sobre as atividades, se pautavam em práticas utilizadas por seus
professores de língua de suas escolas regulares.
Acreditamos, portanto, que as atividades de noticing by the learner causaram desconforto
aos alunos-participantes, por não se tratarem do tipo de ensino com o qual tiveram contato na escola
regular. A partir de seus comentários nas aulas gravadas, suas respostas no questionário, no handout
e nas entrevistas, entendemos que os participantes estudavam em escolas onde a explicitação das
regras pelo professor era privilegiada. Desse modo, é natural que eles expressem preferência por um
ensino tendo o professor como distribuidor de conhecimentos, pois tradicionalmente, é esse o tipo
de aprendizagem que conhecem.
Embora os alunos-participantes tenham demonstrado inclinação à explicitação de regras
pelo professor, eles não excluíram a possibilidade realizarem tarefas de conscientização. Segundo
os participantes, poderia haver a união dos dois tipos de ensino. De acordo com alguns
depoimentos, para que a aprendizagem fosse satisfatória, o professor deveria utilizar atividades
indutivas em conjunto com explicações dedutivas e explícitas. Assim, os alunos teriam a chance de
refletir sobre as estruturas gramaticais, e confirmar suas ponderações sobre formas e funções com a
explicação do professor. Achamos relevante a opinião que relataram sobre a união dos ensinos
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dedutivo e indutivo. Em nossa compreensão, essa ideia sugerida pelos estudantes poderia ajudá-los
a refletir e organizar seu conhecimento sobre a língua, incluindo a oportunidade de confirmar suas
reflexões com o professor, o que provavelmente traria mais segurança e motivação aos aprendizes
acostumados a receber a explicação das regras pelo professor.
Reconhecemos que trabalhos pautados na conscientização apresentam limitações, pela
dificuldade em definir o que o aluno conseguiu ou não perceber com a ajuda de tarefas de noticing.
Isso ocorre, pois a conscientização trata de um processo interno de reflexão e pelo fato de os
aprendizes não necessariamente precisarem expressar sobre as formas que se tornaram salientes
para eles. Entretanto, acreditamos que esta dissertação possa trazer contribuições para a área de
ensino e aprendizagem de língua inglesa, uma vez que apresenta a importância dos processos de
reflexão e conscientização por parte dos alunos como caminho de entrada para que a aprendizagem
subsequente aconteça.
No que se referem às limitações de nossa investigação, entendemos que por termos
trabalhado somente com uma turma de alunos não podemos generalizar os resultados obtidos no
contexto de nossa pesquisa. Acreditamos que embora a turma selecionada tenha apresentado
preferência pelo ensino pautado na transmissão de regras pelo professor, seria interessante observar
os resultados obtidos se a pesquisa fosse realizada em contextos diferentes (turma com diferente
faixa etária, classe social, e diferentes experiências educacionais, por exemplo).
Outro ponto importante a ser pensado se estende ao fato de não termos incluído no escopo
deste trabalho atividades que incentivassem os participantes a utilizarem a língua após as questões
de noticing. Acreditamos que teria sido interessante incluir a dimensão do uso para verificar se os
participantes, além de terem notado aspectos gramaticais, seriam capazes de utilizá-los na
comunicação.
Esperamos que nosso trabalho tenha contribuído para a compreensão da conscientização em
aulas de língua estrangeira e ajudado com possíveis ideias, a professores da área, sobre como
facilitar a percepção de aspectos gramaticais pelos alunos, envolvendo-os ativamente na reflexão da
língua a partir de atividades de noticing (BATSTONE, 1994). Sabemos que este é um tema
instigante, pois está relacionado à aprendizagem de qualquer item linguístico pelo aluno, visto que
segundo Schmidt (1990) e Batstone (1994), o processamento consciente ou o noticing seria
condição necessária para o primeiro passo no processo de aprendizagem de língua. Isto é, para o
aprendiz ser capaz de internalizar o insumo linguístico, ele deve, primeiramente, notar determinadas
estruturas da língua e refletir sobre elas. Considerando tais informações, indicamos a seguir, outros
aspectos relacionados ao noticing que poderiam ser temas de pesquisas futuras.
Como indicado previamente, esta pesquisa teve o foco em atividades de noticing sem, no
entanto, incluir os aspectos gramaticais notados no uso da língua. Desse modo, acreditamos que
uma possível sugestão para uma investigação futura seria a elaboração de questões de noticing em
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conjunto com tarefas que possibilitassem a prática comunicativa por parte dos alunos, a fim de
verificar se os aspectos notados foram internalizados a ponto de aparecem na produção dos
participantes.
Verificamos neste trabalho que os alunos-participantes expressaram preferência por um
ensino semelhante ao noticing for the learner (BATSTONE, 1994), com a posterior utilização de
exercícios estruturais para obter a prática na língua. Nesse caso, ainda com relação ao noticing em
conjunto com sua prática, outra possibilidade para estudos futuros poderia incluir a investigação da
influência dos tipos de noticing (noticing for the learner, noticing by the learner e noticing as skill)
na produção dos alunos-participantes. Desse modo, poderíamos tentar discutir e analisar qual
modelo de noticing mais ajudaria o aprendiz a internalizar o insumo gramatical e a utilizá-lo na
comunicação.
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APÊNDICES
Apêndice 1: Questionário inicial: Perfil dos alunos e considerações sobre o ensino e
aprendizagem de gramática da língua inglesa
QUESTIONÁRIO

1. Além das aulas de inglês na escola e nesta instituição de idiomas, você estudou inglês em alguma
outra escola de idiomas? Se sim, em qual escola e por quanto tempo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Escreva quais as atividades realizadas nas aulas de inglês (Ensino Fundamental e Médio, ou
escola de idiomas) que você mais gostava e as atividades que você menos/não gostava.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Em qual das habilidades abaixo você tem mais dificuldade ao estudar inglês? Por quê?

a. Listening (ouvir)
b. Speaking (falar)
c. Reading (ler)
d. Writing (escrever)

________________________________________________________________________________
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4. Você tem dificuldade em aprender gramática? O que você faz para superar essa dificuldade?
________________________________________________________________________________

5. Como eram as explicações e atividades de gramática nas suas aulas de inglês (escola regular ou
escola de idiomas)? O que você achava dessas explicações e atividades?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Na sua opinião, como você aprenderia gramática mais facilmente?
( ) Com explicações dadas pela professora
( ) Fazendo listas de exercícios
( ) Com brincadeiras e jogos
( ) Com atividades de tradução
( ) Com exemplos retirados do dia-a-dia, textos, filmes, música e sem explicação estrutural
( ) Outro: ______________________________________________________________________
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Apêndice 2: Atividades de Noticing by the learner propostas

HANDOUT 1. Modals of obligation (Unidade 4B):
1. Look at the sentences below:
I) You have to turn off your phone in quiet zones
II) You should turn off your phone in quiet zones
a) Circle the verbs. Is there any difference between them?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) What’s the meaning of sentence I?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c) What’s the meaning of sentence II?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d) We can use _________ when we want to _________________________________
e) We can use _________ when we want to _________________________________
2) Look at the sentences below:
I) Your mom is worried about you. You have to call her tonight.
II) Your mom is worried about you. You don’t have to call her tonight.
a) Circle the verbs. Is there any difference between them?
b) What’s the meaning of sentence I?
c) What’s the meaning of sentence II?
d) We can use _________ when we want to _________________________________
e) We can use _________ when we want to _________________________________
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HANDOUT 2: past tenses: simple and perfect (Unidade 5A):
1. Look at the sentences below:
Brazil lost the World Cup.
Germany crushed Brazil in the most humiliating game in the World Cup history.
When Oscar scored a goal at the end of the game, Germany had already scored 7 goals.
Brazil didn’t win the match because they hadn’t practiced a lot.
Some fans had given up watching the game before Oscar scored a goal.
Neymar didn’t play against Germany because he had injured his leg.

a) Circle the verbs in the sentences. What tenses do the verbs refer to?
______________________________________________________________________
b) What’s the difference between the phrases? How can we form them?
______________________________________________________________________

b) Divide the sentences into two categories:
SITUATION IN THE PAST

THINGS THAT HAPPENED BEFORE
ANOTHER SITUATION IN THE PAST
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HANDOUT 3: Used to / usually (Unidade 5B):
1. Look at the sentences below:
a) I used to go to bars with my friends to meet new people.
I usually go to bars with my friends to meet new people.
b) We used to study at the same library at university. That’s how we met.
We usually study at the same library at university. That’s how we met.
c) We used to go to bars and clubs together on Saturday night.
We usually go to bars and clubs together on Saturday night.
2. Read and compare the FORM of the phrases in a), b), and c).What do the phrases have
in common? What’s the difference between them?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Read the phrases again. What time are they related to? What’s the difference in
MEANING between the phrases?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. What is your opinion about WHEN to USE each type of sentence?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Look at the structures again. What can you observe about the structure of the phrases?
How can we form each of them?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Giving your opinion…
What do you think about this type of activity? Has it helped you understand the grammar
topic?
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HANDOUT 4: Passive voice (Unidade 6A):
1. Read the text again. Then, look at the phrases in exercise 2.

2. Look at the sentences from the text:
The castle has been owned by the Carnavon family since 1679

Who has been the owner of the castle?
__________________________________________________________________________
So, what’s the difference between these sentences:
The castle has been owned by the Carnavon family since 1679
The Carnavon family has owned the castle since 1679
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
The castle was transformed into Downton Abbey
Who transformed the castle into the TV series Downton Abbey?
____________________________________________________________________________
So, what’s the difference between these sentences:
The castle was transformed into Downton Abbey
The film director transformed the castle into Downton Abbey
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
We use this structure when...____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
We form this structure by…_____________________________________________________
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What’s your opinion about this activity? Has it helped you understand the structure and how to use
it?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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HANDOUT 5: Modals: might, can’t, must (Unidade 6B):

1. Look at the sentences:
Have you watched the video? So, you noticed that the judges didn’t believe Susan Boyle would be
a good singer, right? What about you?
Here are some of the things they might have thought:
a) “She can’t be a good singer.”
b) “She must be really confident, if she came to this TV show”
c) “I don’t know why this woman came to the TV show. She might think she sings well.”
2. Look at the words in bold. Read the phrases again and explain:
Why do we use can’t in the phrase? _________________________________________
Why do we use must in the phrase? _________________________________________
Why do we use might in the phrase? _________________________________________
3. Look at the phrases. What would be the difference in meaning, if we changed the verbs?
a) She can’t be a good singer.
b) She must be a good singer.
c) She might be a good singer.
In letter a,
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. How can we form a sentence using these verbs?
What’s your opinion about the activity? Has it helped you understand the grammar? Do you
think you will remember this later and be able to use it?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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HANDOUT 6: First conditional (Unidade 7A):
A. Look at the dialogues taken from the listening activity.
Olivia and Tomasz are talking about the exams they’ve taken:
Journalist: What subjects did you take?
Olivia: Physics, Chemistry, Maths and Biology.
Journalist: Do you think you’ve passed?
Olivia: I’m sure I’ve passed, but I’m worried about what grades I’ll get.
Journalist: Why?
Olivia: Because I want to study Medicine at university – at Cambridge, and they won’t give me a
place unless I get at least three As.
Journalist: Do you think you’ll get them?
Olivia: I don’t know. I think I did OK, but I’m a bit worried about Maths.
Journalist: When will you get your results?
Olivia: Tomorrow, by post. I’m really nervous – and so are my parents! When the post comes, I’ll
take the letter upstairs and open it on my own.
Journalist: How will you celebrate if you pass?
Olivia: I don’t want to plan any celebrations until I get the results.
Journalist: What will you do if you don’t get the grades you need?
Olivia: I don’t want to think about it. If I don’t get into Cambridge, my parents will kill me. No, I’m
joking. I suppose I’ll do another year at school and take the exams again.
Journalist: Well, good luck!
Olivia: Thanks!
Journalist: What exams did you take?
Tomasz: I took IELTS. I don’t actually know what the letters stand for, but it’s an important
international English exam.
Journalist: Why did you take it?
Tomasz: I want to work as an air traffic controller, and you need a good qualification in English. I
need to get at least a 6.5 in the exam.
Journalist: Do you think you’ll get it?
Tomasz: I think so. I’m quite optimistic. I think I did the exam quite well.
Journalist:When will you get the results?
Tomasz: In two weeks’ time. They send them by post.
Journalist: How will you celebrate if you pass?
Tomasz: I’ll go out for dinner with my girlfriend.
Journalist: And what will you do if you don’t get a 6.5? Will you carry on studying English?
Tomasz: Yes, of course. I need it. I’ll carry on studying and I’ll take the exam again as soon as I
can.
Journalist: Good luck.
B: Pay attention to these sentences from the dialogues:
1) Journalist: What will you do if you don’t get the grades you need?
Olivia: If I don’t get into Cambridge, my parents will kill me.
2) Journalist: How will you celebrate if you pass?
Tomasz: I’ll go out for dinner with my girlfriend, if I pass.
3) Journalist: And what will you do if you don’t get a 6.5?
Tomasz: If I don’t get a 6.5, I’ll carry on studying and I’ll take the exam again as soon as I can.
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a) Look at the form. There is something in common in every question and in every answer. What is
it that they have in common?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) What’s the meaning of the structure used above? Why do they use this structure in these
questions and sentences?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
C. Read and answer the questions about the listening activity.

1 __________________________________________________________________________
2 __________________________________________________________________________
3 __________________________________________________________________________
4 __________________________________________________________________________
5 __________________________________________________________________________

What’s your opinion about this activity? Has it helped you understand the grammar topics?
Do you think you will be able to use it later? What type of activity would you prefer to learn
this same topic?
_____________________________________________________________________________
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HANDOUT 7: Second conditional (Unidade 7B):

A. Look at the texts from page 68 “Still living at home?”
1. Pay attention to the highlighted sentences on the texts. Here are some of them:
Vivienne: If I had the money, I would move out.
Vivienne: If it was my place, I’d be happy to do the cleaning.
Marco: If I lived on my own, I’d have to pay the rent.
a) Look at the form. There are some things in common in every sentence. What is it that they have
in common?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) So, how can I form these sentences?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) What’s the meaning of the structure used above? Why do they use this structure in these
sentences?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
What’s your opinion about this activity? Has it helped you understand the grammar topics?
Do you think you will be able to use it later? What type of activity would you prefer to learn
this same topic?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Apêndice 3: Roteiro para a entrevista
1) O que você entende por gramática?
2) Qual a importância da gramática na comunicação em língua inglesa?
3)Você tem dificuldade em aprender gramática?
4) O que você faz para superar essa dificuldade?
5) Como a gramática foi trabalhada com você em outros cursos de idiomas e na escola regular
(ensino fundamental e médio)?
6) Como você avaliaria as atividades extras gramaticais desenvolvidas neste semestre? Auxiliaram
na compreensão das regras? Acredita que conseguiu entender a língua de outra maneira?
7) Como prefere aprender a gramática? Professor apresentando as regras e fazendo exercícios
estruturais ou professor orientando atividades que levam o aprendiz a descobrir regularidades/regras
para posteriormente fazer exercícios?
8) Você sentiu alguma dificuldade em realizar as atividades extras gramaticais neste semestre?
Quais foram essas dificuldades?
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Apêndice 4: Transcrição das respostas dos alunos-participantes às entrevistas
Alunos

AP1

3) Você tem dificuldade em
aprender gramática?

Depende da parte que a gente está Tento estudar, mas às vezes não Geralmente o professor (da
vendo, algumas, sim. No reported consigo aprender. Decoro para fazer escola regular) explicava o que
speech eu tenho dificuldade.
a prova. Eu vejo a teoria e faço os tinha que fazer (as regras) e
exercícios.
passava os exercícios da
apostila.

88

-

-

-

AP3

Não. Eu acho que eu tenho mais
dificuldade
em
aprender
vocabulário.

-

O professor (da escola regular)
usa o livro. Ele explica as vezes
com slides, mas a explicação é
geralmente em português. Ele
explica a regra antes e depois faz
atividade.

AP4

Mais ou menos. Acho difícil de Decorando os verbos.
decorar as regras.

AP5

Muita.

AP2

Alunos

AP1

88

4) O que você faz para superar essa
5) Como a gramática foi
dificuldade?
trabalhada com você em outros
cursos de idiomas e na escola
regular (ensino fundamental e
médio)?

6) Como você avaliaria as
atividades extras gramaticais
desenvolvidas neste semestre?
Auxiliaram na compreensão das
regras? Acredita que conseguiu
entender a língua de outra
maneira?

Eu nunca fiz outros cursos (de
idiomas). Ela (professora da
escola regular) explicava uma
vez e usava os exercícios de
completar (lacunas).

Eu estudo bastante, mas nem sempre Na minha escola (regular), o
ajuda. Eu estudo, eu pego as frases professor escrevia na lousa
do inglês e passo para o português, inteira em português, a forma, o
leio as páginas azuis que tem no livro uso e um exemplo em inglês, a
(Grammar Bank). Quando eu faço gente copiava. A gente também lê
tarefa, nunca está certo.
a apostila.

7) Como prefere aprender a
8) Você sentiu alguma
gramática? Professor apresentando
dificuldade em realizar as
as regras e fazendo exercícios
atividades extras gramaticais
estruturais ou professor orientando neste semestre? Quais foram
atividades que levam o aprendiz a
essas dificuldades?
descobrir regularidades/regras para
posteriormente fazer exercícios?

Sim, ajudou, mas eu não gostei Prefiro o mais fácil, para mim, é Algumas, sim, outras não. As que
muito por causa do trabalho. melhor o professor explicando, por eu achei fácil, provavelmente eu
Grande parte, sim.
comodidade, mas para aprender é já tinha visto (aprendido) antes.
melhor do outro jeito (aprendiz
descobrindo as regras). Às vezes
(seria melhor) você fazer as
atividades da gente pensar, e depois
você explicar.

A aprendiz AP2 não realizou a entrevista, pois deixou de participar das aulas por motivos pessoais.
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AP2

-

-

-

AP3

Sim. Eu acho que tentando Eu não sei, porque eu acho que a Não.
entender (a regra) fica mais gente está tão acostumada na escola,
divertido, mas fica mais fácil com o professor fala e a gente faz. Eu acho
a professora explicando.
que é interessante também mudar. A
gente fazer os exercícios e depois
chegar na regra e na explicação. Eu
não sei qual eu prefiro.

AP4

Me ajudou bastante. Podia ser um Os dois na verdade, o de descobrir Um pouco na hora de descobrir
pouco chato porque a gente tinha antes e a explicação do professor (as regularidades da língua)
que adivinhar (as regras) e pensar depois para dar uma complementada. quando eu não tinha noção
muito, mas me ajudou bastante.
nenhuma
do
que
estava
acontecendo, por eu nunca ter
feito (isso) antes.

AP5

Não gostei porque já está em Eu prefiro que você (professora) Só em todas, mas tudo bem. A
inglês e eu já não entendo. Eu me explique, pode ser em inglês, mas pergunta do significado eu não
perdia inteira. Se eu passasse para você explicar e dar exemplo e depois acho difícil, mas a outra sobre a
o português, eu entendia. Eu passar exercício porque eu acho que diferença ou semelhança eu não
aprendi com as folhinhas, aprendi fica mais fácil para mim.
sei explicar qual a diferença.
um novo jeito de estudar que tem
que fazer muito mais, mas eu
prefiro
você
(professora)
explicando.
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Apêndice 5: Diário reflexivo da professora-pesquisadora

1. Diário reflexivo sobre a aula do dia 30/05/2017: First conditional
Alunos presentes: AP1, AP2, AP4.
Na aula da terça-feira, dia 30/05, os alunos começariam a estudar sobre o first conditional. O
tema dessa aula, assim como o da aula passada, era o talking about education. Assim, no início da
aula, a professora perguntou aos alunos sobre o que eles estavam falando/aprendendo na última
aula. Com certa dificuldade, uma das alunas se lembrou de que eles haviam lido um texto sobre
strict education. Para conectar esse assunto com o assunto desta aula, a professora diz que eles
ainda vão continuar falando sobre education e pede para eles discutirem as seguintes questões em
pares:

Em seguida, a professora pergunta (a fim de introduzir a atividade de listening que estará
relacionada à atividade de noticing):
Are you waiting for any exam results at the moment?
A partir dessa pergunta, a professora explica que os alunos escutarão dois estudantes falando
sobre exam results que estão esperando. Antes de ouvirem o áudio, a professora pede para eles
prestarem atenção “no tipo de exame que os estudantes” fizeram.
Os alunos escutam o áudio e respondem a questão. Em seguida, a professora entregou a
worksheet com as atividades de noticing by the learner.
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A. Look at the dialogues taken from the listening activity.
Olivia and Tomasz are talking about the exams they’ve taken:
Journalist: What subjects did you take?
Olivia: Physics, Chemistry, Maths and Biology.
Journalist: Do you think you’ve passed?
Olivia: I’m sure I’ve passed, but I’m worried about what grades I’ll get.
Journalist: Why?
Olivia: Because I want to study Medicine at university – at Cambridge, and they won’t give me a
place unless I get at least three As.
Journalist: Do you think you’ll get them?
Olivia: I don’t know. I think I did OK, but I’m a bit worried about Maths.
Journalist: When will you get your results?
Olivia: Tomorrow, by post. I’m really nervous – and so are my parents! When the post comes, I’ll
take the letter upstairs and open it on my own.
Journalist: How will you celebrate if you pass?
Olivia: I don’t want to plan any celebrations until I get the results.
Journalist: What will you do if you don’t get the grades you need?
Olivia: I don’t want to think about it. If I don’t get into Cambridge, my parents will kill me. No, I’m
joking. I suppose I’ll do another year at school and take the exams again.
Journalist: Well, good luck!
Olivia: Thanks!
Journalist: What exams did you take?
Tomasz: I took IELTS. I don’t actually know what the letters stand for, but it’s an important
international English exam.
Journalist: Why did you take it?
Tomasz: I want to work as an air traffic controller, and you need a good qualification in English. I
need to get at least a 6.5 in the exam.
Journalist: Do you think you’ll get it?
Tomasz: I think so. I’m quite optimistic. I think I did the exam quite well.
Journalist:When will you get the results?
Tomasz: In two weeks’ time. They send them by post.
Journalist: How will you celebrate if you pass?
Tomasz: I’ll go out for dinner with my girlfriend.
Journalist: And what will you do if you don’t get a 6.5? Will you carry on studying English?
Tomasz: Yes, of course. I need it. I’ll carry on studying and I’ll take the exam again as soon as I
can.
Journalist: Good luck.
B: Pay attention to these sentences from the dialogues:
1) Journalist: What will you do if you don’t get the grades you need?
Olivia: If I don’t get into Cambridge, my parents will kill me.
2) Journalist: How will you celebrate if you pass?
Tomasz: I’ll go out for dinner with my girlfriend, if I pass.
3) Journalist: And what will you do if you don’t get a 6.5?
Tomasz: If I don’t get a 6.5, I’ll carry on studying and I’ll take the exam again as soon as I can.
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a) Look at the form. There is something in common in every question and in every answer. What is
it that they have in common?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) What’s the meaning of the structure used above? Why do they use this structure in these
questions and sentences?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
C. Read and answer the questions about the listening activity.

1 __________________________________________________________________________
2 __________________________________________________________________________
3 __________________________________________________________________________
4 __________________________________________________________________________
5 __________________________________________________________________________
What’s your opinion about this activity? Has it helped you understand the grammar topics?
Do you think you will be able to use it later? What type of activity would you prefer to learn
this same topic?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Os alunos deveriam ouvir o áudio e acompanhar o diálogo escrito (disponível na worksheet).
Em seguida, a professora pediu para os alunos estudarem os exemplos 1, 2 e 3 e responderem às
questões sobre a forma e o significado. Os alunos deveriam fazer essa atividade em trio (já que
foram somente 3 alunos nesta aula, eles deveriam discutir entre si para responder às questões).
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Em seguida, os alunos deveriam responder às questões de interpretação de texto na letra C.
Essa questão era um dos exercícios pedidos no livro do aluno.
Após terminarem a discussão e escrita das respostas, os alunos teriam que escrever sua
opinião sobre a atividade.
A professora escreveu o exemplo “If I pass the test, I will go out to celebrate” na lousa e
pediu para os alunos resumirem o que haviam discutido e escrito na worksheet nesse exemplo. Os
alunos falaram que a frase era sobre o futuro e que a pessoa não tinha certeza se passaria ou não na
prova, mas que se passasse, sairia para celebrar. Em conclusão, os alunos conseguiram entender o
significado que acompanha a forma de first conditional.
Além disso, a professora perguntou como formamos uma frase neste tempo verbal e os
ajudou a chegar na conclusão de que a frase é construída por If + present / will (not) + infinitive.
Para finalizar a aula, a professora pediu para eles formarem uma frase expressando uma
possible situation e sua consequência.
Parte II – Reflexões (30/05)
Em se tratando das atividades de noticing realizadas até o momento, acredito que esta
worksheet foi a mais bem-sucedida. Embora somente três alunos tiveram a oportunidade de fazer os
exercícios propostos, já que as outras duas alunas faltaram, eles conseguiram notar a forma e
entender o significado das frases em questão. Segundo AP1, essa foi uma das atividades mais legais,
se comparada com as outras. Os alunos (AP1 e AP4) também disseram que acharam essa atividade
mais fácil e quando perguntei por quê, eles me disseram que talvez fosse pelo fato de eles já terem
estudado o conteúdo anteriormente, e porque o tempo verbal futuro era o mais fácil de entender.
Além de concordar em partes com esses alunos, eu também acredito que eles tenham tido mais
facilidade em realizar essa atividade, pois ela realmente pôde ser considerada noticing by the
learner. No caso do exercício de hoje, a atividade de listening sobre os estudantes Olivia e Tomasz
foi importante para criar o contexto comunicativo, para que eles pudessem notar a gramática em
uso. Desse modo, as estruturas que deveriam ser aprendidas estavam inseridas na situação do
diálogo, dentro do tema education. Em suma, a atividade foi bem sucedida, pois estava atrelada a
um contexto de uso (em vez de descontextualizada e mecânica) e fez com que os alunos refletissem
para responder as perguntas propostas.
Como já esperado, a aluna AP2 não conseguiu fazer a atividade. O aluno AP1 a ajudou,
ditando as respostas e explicando algumas coisas que havia entendido.
Após estudarem os exemplos de first conditional, os alunos deveriam responder questões
sobre o tema do diálogo (interpretação de texto + grammar).
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Acredito que os alunos, pela primeira vez, tenham entendido a atividade de noticing e
conseguido reproduzir (ou usar) a estrutura em questão posteriormente. Isso porque na atividade
final (wrap-up), os alunos conseguiram formar frases corretas, após a professora pedir para eles
falarem sobre uma possible situation e sua consequência.
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Apêndice 6: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
1. Você está sendo convidado para participar da pesquisa “O ensino de gramática em
aulas de inglês como língua estrangeira: uma proposta baseada na gramática
como habilidade.”
2. Esta pesquisa tem dois objetivos principais: entender como se dá o ensino de
gramática nas aulas de inglês como língua estrangeira em um curso de idiomas; e
analisar como a proposta de gramática como habilidade no ensino-aprendizagem
de língua inglesa pode ser desenvolvida em um curso de idiomas para
adolescentes.
3. Você foi selecionado para participar desta pesquisa por estar inscrito em um curso
de inglês como língua estrangeira, que é o foco deste estudo, e sua participação
não é obrigatória. Você tem a liberdade em recusar a participar ou retirar seu
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem
prejuízo ao seu cuidado. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação
com o pesquisador ou com a instituição.
4. Sua participação nesta pesquisa consistirá em:
a. Responder a um questionário escrito (para verificar sua experiência com
ensino-aprendizagem de gramática da língua inglesa e sua opinião sobre as
atividades gramaticais propostas pela professora-pesquisadora);
b. Realizar as atividades gramaticais propostas pela professora-pesquisadora
em sala de aula, como parte da aula, que serão gravadas em áudio;
c. Participar de uma entrevista, gravada em áudio, com a professorapesquisadora para expressar sua opinião sobre as atividades gramaticais,
propostas pela professora-pesquisadora.
d. Todas as atividades (orais e escritas) realizadas por você dentro de sala de
aula poderão ser utilizadas como dados para a pesquisa.
5. Como possíveis riscos decorrentes da participação deste estudo, podemos citar
que responder ao questionário, participar da entrevista ou responder às questões
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gramaticais pode causar algum tipo de desconforto ou inibição. Para minimizar
esses riscos, a pesquisadora explicará que tanto o questionário quanto a entrevista
e as atividades são instrumentos para ajudá-los na aprendizagem de língua inglesa
e que eles não precisam se sentir desconfortáveis.
6. Em se tratando dos benefícios esperados com esta pesquisa, podemos mencionar
que a abordagem gramatical utilizada nas atividades propostas poderá ajudar os
alunos a compreenderem melhor o conteúdo estudado em sala de aula, não só
memorizando regras, pois nossa preocupação é tratar do caráter tridimensional da
gramática: como utilizar a forma para transmitir determinado significado de maneira
apropriada em um contexto real de uso da língua estrangeira (forma, significado e
uso).
7. Garantimos que prestaremos os devidos esclarecimentos, prestando assistência e
acompanhamento presencial e por email, antes, durante e após o curso da
pesquisa, a respeito dos procedimentos. Assim como também garantimos a
indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.
8. Esclarecemos também que manteremos o total sigilo que assegure sua privacidade
quanto aos seus dados pessoais e confidenciais envolvidos na pesquisa. Os dados
não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação.
9. A participação na pesquisa é ausente de despesas, mas caso durante o decorrer
do estudo o aluno tenha algum tipo de despesa em decorrência direta desta
pesquisa, a pesquisadora garante a indenização.
10.Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone da pesquisadora
principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a
qualquer momento.
__________________________________________
Jéssica Franceschini89
Endereço Institucional: FCLAr-UNESP Rodovia Araraquara-Jaú, Km 1 – Caixa Postal 174 – CEP: 14800901 – Araraquara/SP

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em
participar.
O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos da Faculdade de Ciências e Letras do Campus de Araraquara- UNESP, localizada à
Rodovia Araraquara-Jaú, Km 1 – Caixa Postal 174 – CEP: 14800-901 – Araraquara – SP – Fone: (16)
3334-6263 – endereço eletrônico: comitedeetica@fclar.unesp.br.
89

O pesquisador deverá rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página do Termo.

164
Araraquara (data)
___________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa 90
___________________________________________
Assinatura do pai, da mãe ou responsável

O participante da pesquisa ou seu representante, quando for o caso, deverá rubricar todas as folhas do TCLE, apondo
sua assinatura na última página do Termo.
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ANEXOS
Anexo 1: Trecho gramatical da Unidade 4B (Phone Language) do livro didático
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Anexo 2: Trecho gramatical da Unidade 5A (Sports) do livro didático
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Anexo 3: Trecho gramatical da Unidade 5B (Relationships) do livro didático
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Anexo 4: Trecho gramatical da Unidade 6A (Cinema) do livro didático
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Anexo 5: Trecho gramatical da Unidade 6B (Appearances) do livro didático
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Anexo 6: Trecho gramatical da Unidade 7A (Education) do livro didático
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Anexo 7: Trecho gramatical da Unidade 7B (Ideal home) do livro didático
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Anexo 8: Referência gramatical para o aluno – Grammar Bank (Unidade 7B)91

91

Embora a seção Grammar Bank apareça em todas as unidades do livro, decidimos anexar somente um exemplo desta
seção, pois todas as referências e tipos de exercícios gramaticais contidos no exemplo se repetem nas outras unidades,
mudando somente o aspecto ou tópico gramatical discutido.

