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RESUMO 
 

CORREÇÃO DE ERROS NO DISCURSO ORAL: a visão do aprendiz de LE 

 

Michelle Silva de Mattos 

 

Orientadora: 

Profª. Doutora: Aurora Maria Soares Neiva 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 
Linguística Aplicada, Instituto Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como 
parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística Aplicada. 
 
 
 
 O objetivo desta dissertação é investigar como o aprendiz adulto em nível iniciante de um 
curso de inglês percebe a correção de seus erros orais. O estudo inicia com a conceituação de 
temas chave para seu desenvolvimento, tais como erro, correção, variáveis afetivas e cognitivas. 
A pesquisa, de caráter etnográfico, foi realizada em uma escola de idiomas, e como 
procedimentos de geração de dados, foram utilizadas a observação participante das aulas, 
gravações em áudio e notas de campo, e entrevistas com os participantes. Os princípios da 
pesquisa qualitativa foram utilizados para a análise dos dados. Os resultados apontaram que os 
aprendizes possuem visões diversificadas em relação aos erros orais e sua correção. Alguns se 
sentem constrangidos e expostos; outros não, afirmando que errar em sala de aula é algo normal. 
Tais visões são influenciadas por suas crenças, expectativas, atitudes e outras variáveis afetivas 
que regem seus comportamentos. Assim, este estudo realça a importância da consideração dos 
aspectos individuais do aprendiz no momento da correção de seus erros orais, nos permitindo, 
desta forma, refletir sobre a importância de uma prática pedagógica voltada para a criação de um 
ambiente de sala de aula receptivo ao aprendizado, especialmente em se tratando de iniciantes 
adultos. 
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ABSTRACT 

 

ERROR CORRECTION IN ORAL DISCOURSE: The FL student’s perspective 

 

Michelle Silva de Mattos 

 

Orientadora: 

Profª. Doutora: Aurora Maria Soares Neiva 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 
Linguística Aplicada, Instituto Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como 
parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística Aplicada. 
 

 

The aim of this thesis is to investigate how adult beginners of an English language class 
perceive the correction of their own oral errors. The study starts out by defining key concepts, 
such as error, correction, affective and cognitive variables. It is an ethnographic research, which 
was conducted in a language institute, and made use of data generation instruments such as 
classroom observation, audio recordings, field notes and interviews with the participants, and 
applied qualitative research principles to analyze the data. The results indicate that learners hold 
varied views on oral errors and their correction. Some of them feel embarrassed and exposed; 
others do not, stating that committing errors in class is natural. Such views are influenced by the 
learners’ beliefs, expectations, attitudes and other affective variables that govern their behavior. 
These results lead us to stress the importance of considering the learner’s individual perspective 
when the teacher corrects his / her student’s oral errors and they also allow us to reflect on the 
importance of pedagogical practices that make a receptive learning atmosphere in the foreign 
language classroom, especially if the students are adult beginners. 
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Introdução 

 

O presente estudo enfoca a visão de alunos adultos em nível iniciante de um curso 

particular de inglês perante a correção de seus erros orais. O interesse sobre essa questão surgiu 

da minha experiência como professora de inglês em cursos particulares de línguas.  

Lembro-me de que quando adolescente, ao longo da realização do curso de inglês, sentia-

me contente em estar presente nas aulas, pois já pensava em seguir a carreira docente e gostava 

de observar a prática de meus professores em sala de aula. Ainda hoje tenho boas recordações 

dessa época e guardo na memória a imagem daqueles mais sorridentes, que ensinavam sempre de 

maneira bem-humorada. Muitos deles faziam da sala de aula um ambiente agradável, valorizando 

e estimulando a participação de todos.  

Ao iniciar nessa profissão procurei fazer o mesmo com meus alunos, estando sempre 

atenta para que se sentissem acolhidos e encorajados a se desenvolverem em seu aprendizado. 

Dando prosseguimento aos meus estudos, após completar a graduação no curso de Letras 

(Português/Inglês), meu interesse pelas questões afetivas e emocionais na aprendizagem se 

concretizou, levando-me ao desejo de aprofundar esses conhecimentos primeiramente no curso 

de Especialização, e, em seguida, no Mestrado, ambos em Linguística Aplicada. 

Compartilho com Oxford (1990b: 140) a visão de que “o lado afetivo do aprendiz é 

provavelmente uma das influências mais importantes no sucesso ou fracasso da aprendizagem de 

uma língua”1. A autora destaca as emoções, auto-estima, empatia, ansiedade, atitude e motivação 

entre as variáveis afetivas relacionadas ao aprendizado de uma língua. Neste trabalho, o foco 

recai principalmente sobre as atitudes, mas aspectos como crenças, expectativas e ansiedade 

também serão abordados. 

Percebo que as investigações e leituras que tenho realizado nessa área têm sido 

extremamente produtivas. Na medida em que adquiro novos conhecimentos, tenho a 

oportunidade de aplicá-los em sala de aula, e é gratificante perceber como, através da 

investigação de valores como auto-estima, autoconfiança, empatia, entre outros, o relacionamento 

entre professora e alunos é cada vez mais amigável, e, consequentemente, estes se tornam mais 

receptivos para aprender. 

                                                 
1 "The affective side of the learner is probably one of the most important influences on language learning success or 
failure" 
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Entretanto, algo que sempre me inquietou era a melhor maneira de corrigir os erros orais 

dos alunos. Apesar de ter ciência de que os erros constituem parte do processo de aprendizagem2, 

inclusive de uma língua estrangeira3, sempre percebi que alguns alunos, especialmente adultos, 

parecem experimentar uma sensação de constrangimento no momento da correção dos mesmos, 

como se isso representasse sua exposição pessoal perante a turma. 

Também notei que, quando esses aprendizes estão em níveis iniciantes, esse conflito se 

apresenta com mais intensidade. Concordo com Castro e Silva (2007: 28) quando afirma que, 

apesar de a sala de aula não constituir um ambiente que supostamente ofereça perigos, para 

muitos alunos a tarefa de aprender uma língua parece gerar uma tensão emocional muito grande, 

pois ali estão expostos à avaliação do professor e às críticas dos colegas, principalmente quando 

têm de se expressar oralmente em uma língua que ainda não dominam. 

Alguns estudos envolvendo as preferências dos aprendizes acerca da correção de seus 

erros foram realizados em nosso país e no exterior (cf. Cathcart e Olsen, 1976; Cunha e Lima, 

2002; Lyrio, 2001a). Garrido (2006), por sua vez, realizou uma investigação que teve como 

objetivo observar a vivência de erros sob a perspectiva dos alunos. Entretanto, todos esses 

estudos tiveram como participantes alunos em nível intermediário de aprendizado, e minha 

intenção é dar continuidade a esses trabalhos, mas com o foco voltado para níveis mais 

elementares de ensino.     

Por não conhecer estudos que abordem esse assunto com aprendizes iniciantes, sinto que 

há uma lacuna de pesquisa nessa área quando, na verdade, de acordo com Celani (1996a: 7), 

“uma clareza maior dos problemas em níveis iniciantes leva quase que naturalmente à 

compreensão dos mesmos em níveis mais avançados”. 

De acordo com Deus (2007: 1), o público adulto é um tipo diferenciado por razões 

diversas tais como: crenças, experiências prévias tanto de vida quanto de ensino, expectativas em 

relação à aprendizagem e objetivos mais específicos para aprender uma língua estrangeira. O 

                                                 
2 Krashen e Terrell (1983: 176) estabeleceram a diferença entre a aprendizagem e a aquisição de uma língua (ver 
capítulo 2). Porém, farei uso do termo aprendizagem ao longo deste trabalho por ser considerado mais geral. 
3 A literatura sobre o ensino de línguas faz uma distinção entre segunda língua e língua estrangeira. Segundo 
Littlewood (1988: 54), o primeiro indica que a língua possui funções comunicativas na comunidade do aprendiz. Já o 
segundo, pressupõe que a língua não possui funções comunicativas na comunidade do aprendiz, e, sim, apenas para 
comunicação com estrangeiros. Todavia, Figueiredo (2001: 17), com base em RICHARDS, J. C.; PLATT, J. e 
PLATT, H. (Org.). (1992). Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics. Harlow: Longman, aponta 
que na linguística aplicada norte-americana, os dois termos têm sido utilizados intercambiavelmente por se referirem 
à língua que não é a língua nativa de uma comunidade.  
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ensino da língua inglesa para esse público tem sido tema de alguns estudos realizados 

recentemente (cf. Santos, 2006; Deus, 2007; Castro e Silva, 2007). Isto pode ser explicado pela 

crescente demanda de cursos de inglês voltados especificamente para o público adulto, que têm 

surgido nos últimos anos. A realidade do mundo globalizado em que vivemos e seu reflexo no 

mercado de trabalho atual têm feito com que muitos adultos procurem aprender uma língua 

estrangeira visando maior qualificação profissional, e, sobretudo, a não exclusão do mercado 

internacional.  

 

Objetivo do estudo e perguntas de pesquisa 

 

O presente estudo, de base etnográfica e caráter qualitativo, procura refletir sobre os 

pontos acima mencionados, procurando trazer uma pequena contribuição para o complexo 

universo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, através do estudo da afetividade na 

correção dos erros orais. Fundamentando-se em Bailey (1985: 97)4, Van Lier (1988: 60) aponta 

que o tratamento dos erros dos aprendizes e as variáveis individuais de professores e alunos está 

entre as principais áreas de atenção desse tipo de pesquisa. Assim, procurei gerar dados que me 

possibilitassem responder a duas perguntas de pesquisa: 

 

1) Como o aluno adulto em nível iniciante se sente quando tem seus erros orais corrigidos? 

2) Sob a perspectiva do aluno, qual é a melhor forma de correção?  

 

Para a elaboração das perguntas, pautei-me na proposição de Nunan (1995: 140), de que 

“os professores devem descobrir como os alunos pensam e se sentem, e como desejam 

aprender5”. Assim, a pergunta 1 teve como finalidade investigar como o aluno se sente no 

momento da correção de seus erros orais, pois de acordo com Davies (1983: 310), a forma como 

nos sentimos influencia em nossa percepção das coisas. Já a pergunta 2 visou saber, sob a 

perspectiva do aluno, a melhor forma de correção de modo a não tolher seu desejo de se 

                                                 
4  BAILEY, K. M. (1985). Classroom-centered research on language teaching and learning. In: M. Celce-Murcia 
(Ed.). Beyond basics: issues and research in TESOL. 96-121. Rowley, MA: Newbury House. 
5 Esta e as demais traduções são de minha inteira responsabilidade: “teachers should find out what their students 
think and feel about what and how they want to learn”. 
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expressar na língua estrangeira, ou seja, como o professor pode atuar de modo a torná-lo 

receptivo a prosseguir no aprendizado e enfrentar, inclusive, novas correções. 

A fim de responder as perguntas de pesquisa, inseri-me no contexto investigado: uma 

turma composta por alunos adultos em nível iniciante de uma escola particular de idiomas. Como 

instrumentos, utilizei a observação participante, notas de campo e entrevistas semi-estruturadas.  

Este trabalho se divide em oito capítulos. Nos cinco primeiros, realizo uma revisão da 

literatura sobre o tema deste estudo, destacando os conceitos aos quais me afilio para o 

desenvolvimento da pesquisa. O primeiro capítulo traça um panorama histórico acerca das 

diferentes visões de erro de acordo com os modelos teóricos de aquisição de segunda língua no 

século XX, até o surgimento da Abordagem Comunicativa. Mostro também diversos critérios 

existentes na literatura para identificação e definição dos erros. 

 O segundo capítulo aborda a temática da correção. Apresento alguns autores que se 

posicionam a favor e outros contra essa prática, e seus respectivos argumentos. No terceiro, trato 

da dimensão afetiva, e de todas as variáveis incluídas no lado emocional do comportamento 

humano no processo de aprendizado de uma segunda língua, incluindo as atitudes, aspecto chave 

deste trabalho. Procuro destacar, através do devido aparato teórico, a importância da consideração 

dos aspectos de natureza afetiva na aprendizagem. 

O quarto capítulo consiste em uma revisão da literatura sobre a temática das crenças. 

Destacarei o fato de que, além de sua natureza cognitiva (cf Horwitz, 1987), as crenças possuem 

também uma interface com algumas das variáveis afetivas apresentadas no capítulo 3. Além 

disso, contemplarei a relação entre crenças e expectativas, e o papel destas na motivação ou 

frustração do aluno em relação ao seu aprendizado. 

 No quinto capítulo, situo o problema em questão, mostrando como a realidade do mundo 

globalizado em que vivemos aumentou a demanda dos cursos de inglês para o público adulto. 

Mostro algumas vantagens e desvantagens do aprendizado nessa faixa etária, para então indicar a 

lacuna de pesquisa que existe, envolvendo a correção de erros orais nos estágios iniciais de 

aprendizagem. 

O sexto capítulo trata dos pressupostos metodológicos que orientam esta investigação. 

Além de caracterizar o tipo de pesquisa e justificar a escolha metodológica, descrevo o contexto e 

os instrumentos e procedimentos utilizados para geração, triangulação e análise de dados. O 
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sétimo capítulo é destinado à análise dos mesmos, com base nas minhas interpretações dos 

eventos registrados, associados à literatura sobre o tema.  

No oitavo capítulo, que contém as considerações finais, retomo as perguntas de pesquisa e 

me proponho a respondê-las de acordo com os resultados obtidos. Menciono as limitações desta 

pesquisa, e encerro este trabalho indicando suas implicações para professores da língua inglesa 

no contexto brasileiro, além de propor encaminhamentos para futuras pesquisas. 
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1 Erros em língua estrangeira  

 
Historicamente, os especialistas em linguagem tiveram opiniões variadas a respeito dos 

erros. Neste capítulo apresento algumas destas visões e como elas se modificaram na medida em 

que ocorreram avanços nas pesquisas sobre aquisição de primeira e segunda língua. 

Primeiramente, pretendo apontar como os erros eram vistos nos diferentes modelos teóricos de 

aquisição de segunda língua no século XX. Dando prosseguimento, mostrarei como o erro passou 

a ser visto a partir da Abordagem Comunicativa, que foi pioneira na valorização das tentativas de 

produção do aprendiz em detrimento da produção de enunciados considerados gramaticalmente 

exatos. 

 Dando prosseguimento, apresento alguns critérios de identificação dos erros, segundo 

diversos autores. Veremos que estes não são consensuais na literatura, variando de acordo com 

aspectos tais como o status de quem os julga, o nível de comprometimento da mensagem em 

termos semânticos, e o ideal nativo de correção. 

 

1.1 A concepção de erro no behaviorismo, na Análise Contrastiva, na teoria da interlíngua e na 

Análise de Erros 

 

Até os anos 60, os estudos na área da linguagem baseavam-se na teoria behaviorista, 

escola dominante na Psicologia. Tal teoria era fundamentada principalmente no trabalho de 

Pavlov na União Soviética e de Skinner nos Estados Unidos, que sustentavam que a 

aprendizagem seria um processo mecânico de formação de hábitos (cf. Hutchinson e Waters, 

1987: 40).  

De acordo com essa visão, o aprendizado de uma língua estrangeira ocorreria por meio da 

automatização de estruturas praticadas repetidamente, em associação ao reforço positivo do 

professor diante de acertos ou feedback corretivo, no caso de erros, segundo Lightbown e Spada 

(1999: 35). Estes eram considerados como oriundos da interferência negativa da língua materna 

na língua estrangeira, ou como hábitos malformados, devendo ser invariavelmente corrigidos. 
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Brooks (19606: 58, apud Ellis 1986: 22), por exemplo, comparou o erro ao “pecado, devendo ser 

evitado e sua influência subjugada7”. 

Naquela época as pesquisas sobre aquisição de segunda língua eram baseadas na 

comparação sistemática entre a língua materna e a língua alvo. Acreditava-se que a identificação 

de aspectos semelhantes e diferentes entre as duas línguas facilitaria o ensino, e isto 

consequentemente reduziria a ocorrência de erros. Esta era a Análise Contrastiva, cujo objetivo 

principal foi a prevenção dos erros (Ellis 1986: 51), e que teve como um de seus grandes 

proponentes Lado (1957)8. Segundo este autor, aqueles elementos que são semelhantes à língua 

materna de um indivíduo serão mais fáceis de aprender do que os aspectos diferentes. 

As críticas à Análise Contrastiva surgiram a partir da década de 60, conforme apontado 

por Ellis (1986: 53). Muitos dos erros previstos por essa análise não eram necessariamente 

cometidos pelos aprendizes, ao passo que outros, não previstos, ocorriam9. Embora pareça haver 

consenso entre os pesquisadores de que a influência da primeira língua na aquisição da segunda é 

uma das grandes causas de erros em estágios iniciais de aprendizagem, já que a língua nativa é o 

único sistema linguístico de que o aprendiz dispõe, Richards (1971/1974: 182) ressalva que nem 

sempre esses erros podem ser atribuídos à interferência da língua materna, mas ao sistema 

cognitivo dos aprendizes operando na tentativa de conhecer a estrutura da língua-alvo. Em seu 

estudo, George (1972), verificou que dois terços dos erros encontrados nas teses de seus alunos 

não eram originados da estrutura da primeira língua. 

Ao defender a teoria de que a língua é adquirida a partir da internalização de regras, e não 

através de formação de hábitos, Chomsky (195710; 196811) influenciou pesquisadores como 

Corder (1967/ 1974), que, em seu artigo The significance of learners’ errors, propôs que os erros 

cometidos pelos aprendizes são significativos de três maneiras: a) para o professor, que pode 

verificar o avanço do aluno; b) para o pesquisador, pois mostram como uma língua é adquirida, 

de quais estratégias o aluno faz uso; e c) principalmente para o próprio aprendiz, que pode 

aprender com os erros (p. 24). 

                                                 
6 BROOKS, N. (1960). Language and language learning. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.  
7 “Like sin, error is to be avoided and its influence overcome.” 
8 LADO, R. (1957). Linguistics across cultures. Ann Arbor: University of Michigan. 
9 Richards (1971/1974: 172) ressalva que alguns estudos na área de aquisição de línguas mostraram evidências da 
maior eficácia da análise constrastiva a nível fonológico, em oposição ao nível sintático. 
10 CHOMSKY, N. (1957). Syntactic structures. The Hague: Mouton. 
11 ____________. (1965). Aspects of the theory of Syntax. Massachusetts: The MIT Press. 
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O trabalho de Corder foi decisivo para que os erros fossem vistos como indicadores para a 

aprendizagem e guias do ensino. Seu impacto deu origem a um novo campo, que se desenvolveu 

ao longo da década de 70, denominado Análise de Erros, “a investigação sistemática dos erros de 

aprendizes de segunda língua” 12 (cf. Corder, 1974)13. Ao contrário da Análise Contrastiva, que 

atribuía os erros à transferência negativa da língua materna, a Análise de Erros procurou associá-

los a processos que poderiam explicar sua origem, tais como os citados por Brown (2000: 171): 

interferência da língua nativa; estruturas da própria língua-alvo diferentes da língua nativa; o 

contexto sociolinguístico de comunicação; e variáveis afetivas. 

 Outra diferença entre a Análise Contrastiva e a Análise de Erros está no fato de que a 

primeira previa a ocorrência dos mesmos, ao passo que a segunda considerava os erros que eram 

cometidos pelos aprendizes a fim de investigar suas causas linguísticas e psicolinguísticas, 

segundo Ellis (1986: 52-53). O autor aponta que uma das maiores contribuições trazidas pela 

análise de erros foi a elevação do status dos mesmos, que passaram de indesejáveis para 

indicadores do processo de aprendizagem de uma língua. 

Entretanto, a Análise de Erros também possui limitações, algumas apontadas por 

Schachter e Celce-Murcia (1980/1977: 124-127): a análise dos erros isolados de seu contexto e 

também dos não-erros, sendo que estes também oferecem pistas sobre o processo de aquisição da 

língua; classificação apropriada dos erros identificados, entre outros. Fang e Xue-mei (2007: 13) 

destacam outras restrições da Análise de Erros: o risco de que haja ênfase demasiada nos erros, 

ao ponto de os acertos passarem despercebidos; grande enfoque na produção do aprendiz em 

detrimento de sua compreensão, igualmente importante no processo de aquisição. Soma-se a 

essas limitações o fato de que esta análise não considera a estratégia de “evitar erros”14, termo 

criado por Schachter (1974), que ocorre quando um aprendiz evita fazer uso de certo som, 

palavra ou estrutura e isto pode ser interpretado como ausência de dificuldade. Nesse caso, a falta 

de erros não sugere um comando perfeito da língua. 

Em decorrência do surgimento do gerativismo e das teorias cognitivas no final da década 

de 60, houve avanços nas pesquisas de aprendizado de primeira e segunda língua. A analogia 

com o fato de que crianças cometem diversos erros enquanto adquirem sua primeira língua, e que 

                                                 
12 “… the systemic investigation of second language learners’ errors.” 
13 CORDER, S. P. (1974). Introducing Applied linguistics. Harmondsworth: Penguin. 
14 “avoidance” 
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estes são considerados como parte de seu desenvolvimento, contribuiu para que os erros em 

segunda língua fossem vistos sob uma perspectiva positiva. 

Surgiu o termo interlíngua, utilizado pela primeira vez por Selinker (1972/1974), e resumido 

por Brown (2000: 169) como um sistema intermediário entre a língua nativa e a língua-alvo. De 

acordo com Taylor (1975/1980: 145), uma interlíngua pode ser entendida como um sistema 

linguístico que reflete a maneira como o aprendiz de uma segunda língua crê que a língua-alvo 

seja estruturada. Segundo Ellis (1997: 32) o conceito envolve as seguintes premissas: 

 

a) A gramática do aprendiz é transitória, ou seja, este pode modificá-la de momento a 

momento, adicionando ou excluindo regras, e reestruturando todo o novo sistema.   

b) Os erros cometidos pelos aprendizes indicam as estratégias de aprendizado das quais eles 

fizeram uso, tais como supergeneralização”15, erros de transferência, ou simplificação de 

regras, no caso de erros por omissão. 

       c)  A gramática do aprendiz é passível de fossilização16. 

 

Conforme apontado por Taylor (1975/1980: 145), Selinker (1972/1974) não situa uma 

interlíngua como simplesmente uma gramática da língua-alvo repleta de erros decorrentes da 

interferência da língua nativa do aprendiz. Em lugar disso, este termo reflete tentativas 

sistemáticas por parte do aprendiz de lidar com as irregularidades da língua-alvo. Assim, o 

conceito de interlíngua atribui ênfase a duas noções fundamentais: 1) a linguagem produzida 

pelos aprendizes é um sistema em si, obedecendo às suas próprias regras, 2) este é um sistema 

dinâmico, se desenvolvendo com o tempo. Ellis (1991: 47) destaca que vários termos alternativos 

já haviam sido utilizados por diferentes pesquisadores em referência ao mesmo fenômeno: 

                                                 
15 “overgeneralization” 
16 Selinker e Lamendella (1978/1980: 132) definem fossilização como “cessão no desenvolvimento sistemático da 
interlíngua” (“cessation of further systematic development in the IL”). Selinker (1972/1974: 36) estabelece como 
passíveis de fossilização “as estruturas e regras as quais os falantes de determinada língua nativa tendem a manter em 
sua interlíngua, independentemente da idade ou da quantidade de explicações na língua alvo que tenham recebido” 
(“fossilizable linguistic phenomena are linguistic items, rules and subsystems which speakers from a particular NL 
will tend to keep in their IL relative to a particular TL, no matter what the age of the learner or amount of 
explanation and instruction he receives in the TL”). 
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“sistema aproximado”17 (Nemser, 1971a); “competência transitória”18 (Corder, 1967/1974) e 

“dialetos idiossincráticos”19 (Corder, 1971a/1974). 

De acordo com Mitchell e Myles (1998: 31), os estudos sobre a interlíngua constituíram 

um passo além da Análise de Erros, ao focar no sistema do aprendiz como um todo, ao invés de 

apenas nos erros. Além disso, este conceito possibilitou que os erros fossem vistos não apenas 

como parte integrante, mas como fatores relevantes para o processo de aprendizagem, por 

refletirem hipóteses elaboradas pelos aprendizes e informações sobre a natureza do processo de 

aquisição da linguagem. 

Sridhar (1975/1980: 114) conclui que, apesar das limitações de cada conceito, as análises 

Contrastiva e de Erros e a noção de interlíngua representaram estágios evolutivos na tentativa de 

compreender e explicar o caráter do desempenho dos aprendizes na língua-alvo. Tais conceitos 

gradativamente ampliaram diversas perspectivas, tais como a visão acerca dos erros dos 

aprendizes e a formulação de hipóteses que podem explicar a origem dos mesmos. 

 

1.2 A concepção de erros na Abordagem Comunicativa 

 

O pensamento de  Chomsky sobre nossa capacidade inata (competência) para gerar 

enunciados e de usar a língua de forma criativa, aliado às suas críticas ao Behaviorismo, 

influenciaram no nascimento de uma nova abordagem de ensino de língua estrangeira: a 

Abordagem Comunicativa, no final da década de 70 (cf. Paiva, 2005a)20. 

Entretanto, foi um dos críticos da proposição de Chomsky, Dell Hymes (1972)21, quem 

forneceu  um dos conceitos estruturadores da nova abordagem – a competência comunicativa, 

Ao contrário de Chomsky (1957), que preconizava o estudo das estruturas mentais internas do 

indivíduo, Hymes defendeu o estudo da comunicação e da cultura, conforme explicado por Paiva 

(2005a):  

Para Hymes, um falante para ser comunicativamente competente não deve apenas dominar as 
estruturas linguísticas, mas saber, também, como a língua é usada pelos membros de uma 

                                                 
17 “approximate system” 
18 “transitional competence”. 
19 “idiosyncratic dialects” 
20 Texto sem paginação. 
21 HYMES, D. (1972). On communicative competence. In: PRIDE, J.B. e HOMES, J. (Eds.). Sociolinguistics. 
Hardmondsworth: Penguin. 
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comunidade de fala. Para tanto, esse falante deve ser capaz de produzir enunciados adequados ao 
contexto, viáveis em termos de processamento cognitivo[2] (respeitando limitações de memória, 
por exemplo), e plausíveis, ou seja, devem corresponder ao uso da língua por seus falantes e não 
lhes causar estranhamento. 

 

Ainda segundo a autora, o conceito de competência comunicativa foi modificado por 

Canale e Swain (1980)22, que sugerem quatro dimensões: a gramatical (domínio do sistema 

linguístico em termos de regras e uso); a sociolinguística (habilidade de usar a língua de forma 

adequada ao contexto); a discursiva (a habilidade de combinar forma e conteúdo de forma 

coerente); e a estratégica (a habilidade para superar limitações na produção linguística e resolver 

problemas de comunicação). 

Na Linguística Aplicada, a Abordagem Comunicativa teve como um de seus pilares a 

obra de Widdowson (1978), Teaching language as communication. Brumfit (1988: 5) resume o 

ensino comunicativo de línguas como “um conjunto compartilhado de suposições gerais a 

respeito da natureza da língua e seu uso, assim como de seu ensino e aprendizagem”23. Arnold e 

Brown (1999: 6) lembram que seu surgimento constituiu uma reação ao Estruturalismo e a 

métodos como o Áudio-Lingual, que não se mostravam eficientes em ensinar os aprendizes a se 

comunicar.  

Com base em Brumfit (1988: 5), apresento algumas de suas características fundamentais: 

 

1.     o entendimento da língua como discurso, ou seja, um sistema para expressar sentido; 

2.     o ensino da língua e não sobre a língua; 

3.     a interação com propósitos comunicativos como função principal da língua; 

4.     a fluência sendo tão importante quanto a precisão gramatical; 

5.      incentivo à criatividade dos alunos; 

6.    visão dos erros como testagem de hipóteses, constituindo parte natural do processo de 

aquisição da língua; 

7.   estímulo à tolerância da variação linguística em sala de aula, até mesmo quando se tratar de 

uma mistura entre língua materna e língua-alvo; 

                                                 
22 CANALE, M. e SWAIN, M. (1980), Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching 
and testing. Applied Linguistics , v.1, pp.1- 47. 
23 “a shared set of general assumptions about the nature of language and language use, and of language learning 
and teaching”. 
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8.   ambiente encorajador e estimulador da participação em sala, sendo o papel do professor como 

julgador é reduzido ou suspenso; 

9.     estímulo à reflexão sobre os processos de aprendizagem, visando contribuir para a 

autonomia dos aprendizes. 

 

Assim, a Abordagem Comunicativa ofereceu aos aprendizes oportunidades de se 

expressarem de forma mais autônoma e criativa. Seu foco principal está no desenvolvimento das 

habilidades dos alunos de transmitirem e compreenderem idéias, em detrimento da produção de 

enunciados tidos como gramaticalmente exatos. Por outro lado, o que parece não ter ficado bem 

estabelecida é a forma como os erros são tratados, pois o grande valor atribuído à produção de 

significados “pode levar a uma complacência excessiva por parte dos professores, que não 

percebem que os erros estruturais podem comprometer a qualidade final da comunicação”, como 

alerta Concário (2003: 20).  

Estudos visando investigar a maneira mais adequada de tratar os erros dos aprendizes 

existem em grande escala. Veremos, nos capítulos 2 e 3, que a decisão de quando e como tratar 

um erro envolve uma complexidade de decisões por parte do professor, variando de acordo com o 

status de quem corrige, o nível de comprometimento da mensagem em termos semânticos, e deve 

considerar os aspectos afetivos24 envolvidos nesse momento.  

Pelo panorama histórico traçado acima, pode-se verificar que existe uma relação entre os 

avanços nas pesquisas sobre o ensino e aprendizagem ao longo dos tempos e a maneira como os 

erros são vistos, conforme destaca Figueiredo (2004: 51): 
 À medida que as teorias linguísticas evoluem no tempo, formas diversas de considerar o erro têm 
sido concebidas. Todavia, essas noções teóricas são incapazes de explicar sozinhas todos os 
possíveis problemas do ensino da língua. [...] isto é, ao invés de competirem entre si, elas se 
completam, proporcionando-nos, portanto, uma maior compreensão do processo de aquisição de 
uma L2 e de como a noção de erro tem se modificado com base nessas teorias. 

 
 

Essa trajetória contribuiu significativamente para a maneira como os erros são vistos 

atualmente, em que muitos autores acreditam que os mesmos fazem parte de qualquer 

aprendizado e não apenas o de uma língua estrangeira. Assim, os erros constituem oportunidades 

para que o professor e os próprios alunos verifiquem que estruturas da língua ainda estão em 

desenvolvimento. Entre os que defendem essa perspectiva estão Brown (2000, 2001), Bartram e 

                                                 
24 Esses aspectos serão abordados nos capítulo 3 desta dissertação. 
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Walton (1991), Arnold e Brown (1999), Cunha e Lima (2002), Lightbown e Spada (1999), entre 

outros. Concordo com esta visão, pois creio que a observação dos erros cometidos pelos alunos 

no contexto pedagógico pode possibilitar aos professores, pelo menos duas grandes 

oportunidades: a) de obter uma melhor compreensão do processo de ensino e aprendizagem de 

uma língua estrangeira, e b) de agir pontualmente nas dúvidas resultantes pelas hipóteses 

formuladas pelos alunos.  

No entanto, algo que parece não ter atingido um consenso ainda é a definição do que é 

erro no aprendizado de língua estrangeira. Autores como Chaudron (1988: 69), Allwright (1988: 

202), Lennon (1991: 182) e Figueiredo (2004: 45) concordam que defini-lo não é uma tarefa 

fácil, pois o termo recebe significações e ressignificações de acordo com a teoria linguística que o 

sustenta. Na próxima seção, apresentarei diferentes conceitos de erro, e maneiras de identificá-los 

com base em diversos autores. 

 

1.3 Identificação e definição de erro 

 

A definição de erro adotada neste trabalho é oferecida por George (1972: 4): forma não 

desejada pelo professor. A opção por essa definição é justificada pela metodologia seguida pela 

escola em que esta pesquisa foi realizada: Áudio-Lingual, que tem como base para a 

aprendizagem a formação de hábitos. Sob essa perspectiva, os erros devem ser essencialmente 

evitados, para que hábitos incorretos não sejam formados. 

No capítulo 5 deste estudo, serão fornecidas mais informações a esse respeito, e 

observaremos que, quando atuam com base nessa metodologia de ensino, os professores tendem a 

se manifestar solicitando retificação diante de situações tais como o não fornecimento de 

respostas mais completas, ou ainda, o não uso do vocabulário apresentado em determinada lição. 

Isto é ainda mais evidente nos níveis iniciantes, quando a interação é controlada, em sua maior 

parte, pelo professor. 

Porém, esta seção é denominada “Identificação e definição de erro” porque, conforme 

será exposto, identificar e definir um erro são processos que variam conforme o critério a ser 

seguido: desde a distinção entre erros e enganos, estabelecida por Corder (1967/1974), passando 

pelo modelo nativo, tido por alguns professores e pesquisadores como ideal de correção, até que, 

finalmente, depois de identificado o erro, a diversidade de critérios e conceitos dê início a um 
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novo debate: a tolerância – ou não – para com o mesmo. Gostaria de compartilhar com o leitor 

algumas destas noções nas próximas seções. 

 

1.3.1 Erro x engano  

 

A diferenciação entre os termos erro e engano25, proposta por Corder (1967/1974: 24) é 

baseada na distinção chomskiana entre competência e desempenho (1965), conforme apontado 

por Figueiredo (2001: 34). Os enganos são causados por lapsos de memória ou estados 

psicológicos tais como cansaço ou nervosismo. A característica básica de um engano é que o 

aprendiz tem conhecimento sobre a forma correta e pode, portanto, se autocorrigir (cf. Johnson, 

1988: 90). Enquanto os enganos são aspectos relativos ao desempenho do aprendiz, os erros 

ocorrem devido à falta de competência do mesmo, não podendo, portanto, serem autocorrigidos.  

Apesar de ter realizado esta distinção, o próprio Corder (1967/1974: 26) reconhece que é 

difícil diferenciar um erro de um engano. A mesma dificuldade é encontrada por Ellis (1997: 

18), ao questionar a possibilidade desta distinção ser realizada na prática. Bartram e Walton 

(1991: 20) complementam que esta é uma distinção acadêmica, pois em uma sala de aula, sob o 

impulso do momento, não é possível julgar se um aluno cometeu um lapso ou se realmente não 

aprendeu determinada palavra ou estrutura. Por isso, neste trabalho o termo erro é usado 

indistintamente, a não ser em caso de referência a situações específicas onde esteja explícito que 

se trata de um lapso. 

 

1.3.2 Erro x forma nativa 

 

Hendrickson (1978: 387) define erro como “enunciado, forma ou estrutura que o 

professor considera inaceitável devido ao uso inadequado ou sua ausência no discurso 

cotidiano”26. Allwright e Balley (1991: 84) acrescentam que “definições típicas de erro incluem 

alguma referência à produção de uma forma linguística que se desvia da forma correta, a qual é 

                                                 
25 “error and mistake” 
26 “…an utterance, form or structure that a particular language teacher deems unacceptable because of its 
inappropriate use or its absence in real-life discourse.” 
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normalmente identificada como a forma produzida pelos nativos”27. A definição de erro em 

segunda língua proposta por Lennon (1991: 182) também contribui para a oposição erro e 

produção nativa: “uma forma linguística — ou combinação de formas — que, no mesmo 

contexto e em condições semelhantes de produção, não seria, de maneira alguma, produzida por 

falantes nativos” 28.  

Tais resoluções, no entanto, não consideram o fato de que nem sempre o ensino de uma 

língua estrangeira é realizado por nativos. Allwright e Balley (1991: 82) criticam a limitação de 

definições que opõem erro à forma nativa, mencionando o fato de que boa parte do ensino de 

línguas em todo o mundo é realizada por professores não-nativos, cujo nível de proficiência varia 

de instrutor para instrutor. A esse respeito, Rajagopalan (1997: 226) questiona o termo nativo, 

afirmando que este por si só é considerado um ponto de referência teórico e imaginário, pois a 

idéia de um falante nativo que saiba sua língua perfeitamente bem, a ponto de ser considerado a 

autoridade máxima para julgar aspectos como gramaticalidade, não passa de um dos mitos 

fundadores da Linguística Moderna. 

Ainda sobre o ideal nativo de correção, Bartram e Walton (1991: 6) comentam que a 

tendência de perceber a língua-alvo como um conjunto de regras e usos não corresponde à 

realidade, já que todas as línguas possuem uma ampla variedade de usos e formas que transitam 

entre o regional/nacional, formal/informal, ultrapassado/moderno etc. Os autores prosseguem 

explicando que, como as línguas estão em constante transformação, novas palavras e estruturas 

são abandonadas e admitidas a todo o momento, o que faz com que até mesmo os dicionários 

discordem entre si. Diante de tal diversidade, não podemos considerar a língua falada por nativos 

como sendo una e homogênea. 

 

1.4 Gravidade29 do erro 

 

Bartram e Walton (1991: 24) alertam para o fato de que são os professores – 

especialmente os não-nativos – os mais interessados nos erros. Os autores destacam que estes 

                                                 
27 “Typical definitions [of error] include some reference to the production of a linguistic form which deviates from 
the correct form. The ‘correct’ version, in turn, is often identified as the way native speakers typically produce the 
form”. 
28 “a linguistic form a combination of forms which, in the same context and under similar conditions of production, 
would, in all likelihood, not be produced by the speakers’ native speaker counterparts”. 
29 Termo utilizado por Allwright e Bailey (1991: 102). 
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tendem a ser mais severos para com os erros de seus alunos, e isto pode advir do fato de que 

provavelmente tiveram professores, cujo conceito do que é um “bom inglês” significa “livre de 

erros” (ênfase dos autores).  

Em contrapartida, Figueiredo (2004: 97) cita os estudos realizados por Ervin-Tripp 

(1977)30 e Galloway (1980)31, que apontam conclusões conflitantes. Galloway concluiu que 

professores nativos parecem estar mais preocupados com a compreensão da mensagem, ao passo 

que os não-nativos tendem a dar mais ênfase à precisão gramatical. Em contrapartida, Ervin-

Tripp observou que os professores não-nativos são mais complacentes em relação aos erros dos 

alunos do que os professores nativos, por terem passado por um processo de aprendizado de uma 

segunda língua semelhante ao experimentado pelos alunos. 

A pesquisa realizada por Cunha e Lima (2002), que teve como um de seus objetivos 

observar o tratamento dos erros fornecido por professoras nativas e não-nativas, revelou dados 

que parecem confirmar que os erros são vistos de forma diferenciada pelos dois grupos. O foco 

da professora não-nativa demonstrou estar mais voltado para a correção de regras gramaticais, 

enquanto que “a preocupação da professora falante nativa foi visivelmente muito maior em 

relação ao aspecto compreensibilidade da fala do aprendiz” (p. 27).  

No que tange à tolerância para com os erros por parte de não-professores, Davies (1983) 

realizou um estudo que teve como objetivo identificar os contrastes entre as avaliações de 

falantes nativos e professores não-nativos a respeito da gravidade de alguns erros. 82 sentenças 

foram mostradas a dois grupos: o primeiro era composto por 43 professores de inglês 

marroquinos e o segundo, por 43 falantes nativos de inglês residentes na Inglaterra, com 

profissões diversas. Os dois grupos deveriam avaliar as sentenças através de uma escala de 0 a 5, 

de acordo com o grau de seriedade dos erros, sendo que 0 indicaria ausência de erros e 5 seria 

atribuído às sentenças cujos erros eram mais sérios. Os resultados mostraram a tendência dos 

falantes nativos de serem menos rigorosos em sua pontuação do que os não-nativos. Além disso, 

os julgamentos de professores a respeito da gravidade dos erros parecem ocorrer muito mais em 

função de sua própria experiência e seu conhecimento sobre a experiência dos alunos. 

                                                 
30 ERVIN-TRIPP, S. M. (1974). Is Second Language like the First? TESOL Quarterly, v.8, pp.111-127. 
31 GALLOWAY, V. (1980). Perceptions of the Communicative Efforts of American Students of Spanish. The 
Modern Language Journal, v. 64, nº. 4, pp. 428-433.  
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Pierson (2005) também compartilha da opinião de que os falantes da língua-alvo toleram 

erros gramaticais cometidos pelos falantes não-nativos. Todavia, a autora alerta para um tipo de 

erro considerado grave pelos nativos, e, portanto, candidato à correção: a violação de regras 

sociais advinda de diferenças culturais, ao ponto de refletir hostilidade ou impolidez, ou seja, os 

erros pragmáticos. 

 Enfim, os resultados dos estudos mencionados nesta seção nos levam a crer que certos 

erros são considerados mais sérios e inaceitáveis do que outros, e isto parece ser influenciado 

pelo contexto no qual eles ocorrem, assim como o status do indivíduo que os julga. 

 

1.5 Erros globais x erros locais 

 

Em um artigo que discute questões teóricas e práticas sobre correção32 de erros, 

Hendrickson (1978) conclui que aqueles que interferem na inteligibilidade da mensagem 

deveriam receber tratamento prioritário. O autor (1978: 391) menciona a distinção elaborada por 

Burt e Kiparsky (1972)33: erros locais e globais.  

O primeiro grupo corresponde aos erros que não comprometem a compreensão da 

mensagem de uma sentença, e corrigi-los significaria interromper o fluxo da comunicação. Em 

contrapartida, os erros globais podem provocar interpretação errônea ou incompreensão da 

mensagem, devendo ser corrigidos (cf. Hendrickson, 1978: 391). Richards et al (1985: 123) 

também utilizam esta categorização, ilustrando-a com os seguintes exemplos:  

 

Erro local – If I heard from him I will let you know34.  

Erro global – I like take taxi but my friend said so not that we should be late for school35. 

 

 No primeiro exemplo, embora o tempo verbal não obedeça à devida concordância, a 

mensagem não ficou comprometida. Já no caso do segundo, a mensagem está incompreensível, 

                                                 
32 Este assunto será abordado no próximo capítulo. 
33 BURT, M. K., KIPARSKY, C. (1972). The Gooficon: A Repair Manual for English. Rowley, Massachussets: 
Newbury House. 
34 Se eu tivesse notícias dele eu lhe avisarei. 
35 Eu gosto pegar táxi mas meu amigo disse para não nós deveríamos ficar atrasados para a escola. 
36A gramática é o porão de toda a língua 
37Segundo Hendrickson (1978: 391), o uso errôneo ou omissão de preposições, falta de concordância verbal entre 
sujeito e verbo, e escolha lexical inadequada constituem muitas das causas dos erros locais. 
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necessitando, portanto, de tratamento por parte do professor. Entretanto, Brown (2001: 290) 

salienta que nem sempre é fácil realizar uma distinção entre os dois tipos de erro, pois muitos 

enunciados não são claramente percebidos como globais ou locais. O autor exemplifica sua 

proposição com a seguinte oração, escrita por um aluno:  

 

The grammar is the basement of every language36. 

 

Segundo Brown (2001: 291), é provável que o aluno tenha usado a palavra “porão” 

(basement) erroneamente, em lugar de “base” (basis). Logo, o que inicialmente seria um erro 

local37 terminou por alterar o sentido global do enunciado.  

 

1.6 Tolerância para com os Erros 

 

No decorrer deste capítulo, foi possível perceber que a definição do tópico abordado — 

erro — não é consensual na literatura. Na verdade, se tomarmos como base que a palavra 

“definir” implica o estabelecimento de um fim, delimitar o que está sendo pedido, podemos 

pressupor que o ato de definir sugere que “ao se lançar luzes sobre um determinado ponto, outros 

serão deixados no escuro. Definir, portanto, seria excluir, pois não existem definições 

completamente abrangentes” (Silva, 2005: 62).  

Pôde ser constatado que a identificação de um erro pode variar de acordo com o critério 

empregado para identificá-lo: padrão nativo, contexto, experiência do aprendiz, entre outros, e 

não é de meu conhecimento que exista uma definição capaz de abarcar todos esses critérios. 

Porém, algo que parece ter atingido um consenso é a idéia de que os erros fazem parte do 

aprendizado, conforme apontado na subseção 1.1.4. Atualmente percebe-se que grande parte dos 

pesquisadores busca conscientizar os professores de que os “erros são eventos naturais quando os 

aprendizes desejam se fazer compreender”38, conforme sugerido por Crandall (1999: 242) .  

Bartram e Walton (1991: 14) alertam que os professores devem conceder aos seus alunos 

espaço para que possam fazer adivinhações, experimentos, e serem criativos com a língua, ou 

seja, os alunos devem ter a oportunidade de cometer erros, pois 

                                                 
 
 
38 “…errors are natural when learners are focused on making themselves understood”. 
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se não formularem hipóteses, ficarão reduzidos a copiar ou imitar a linguagem que escutam de 
outras pessoas – muitas vezes apenas o professor! – Em consequência disto, sua linguagem ficará 
empobrecida. Os alunos se desenvolverão menos por serem incapazes de criar e formular novas 
sentenças por si próprios39. 

   

Taylor (1975/1980: 148) assevera que, devido à tendência inata dos aprendizes de fazer 

analogias, regularizar e simplificar regras, os erros são inevitáveis. Nesse sentido, não seria 

adequado buscar técnicas ou métodos de ensino com o objetivo de evitá-los, mas procurar 

maneiras eficazes de auxiliar o aprendiz a solucionar suas dúvidas. Todavia, a temática que 

envolve o tratamento dos erros é motivo de muito debate a começar pela variedade de 

terminologias: correção, gerenciamento do erro, feedback corretivo, evidência negativa, entre 

outros. Esses termos e sua abrangência serão explicados no próximo capítulo. 

                                                 
39 “If the students do not make hypotheses, they will be reduced to copying or imitating the language that they hear 
from other people – often only the teacher! – As a result their language can only be impoverished. They make less 
progress, because they are unable to create and formulate sentences on their own.” 
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2 Correção 

 

Conforme discutido no capítulo anterior, a visão acerca dos erros foi sendo modificada ao 

longo dos tempos, à medida que ocorreram avanços nas pesquisas sobre aquisição de primeira e 

segunda língua.  Entretanto, não se pode dizer que esta é uma discussão encerrada, pois ainda 

hoje existe muito debate em torno da conceituação e identificação do que é erro. Neste capítulo 

será abordado um tema que não causa menos controvérsia: a correção. 

Primeiramente, apresentarei alguns autores que se posicionam contra e outros a favor da 

realização desta atividade. Em seguida, descreverei o que os mesmos entendem por correção, e de 

que maneira esta se assemelha e difere de termos como feedback corretivo, tratamento, 

gerenciamento do erro e outros. Logo, este capítulo é destinado à conceituação, abrangência e 

emprego desses termos, que possuem em comum o fato de sugerirem algum tipo de reação do 

professor perante o erro de seus alunos.  

 

2.1 Argumentos contra a correção 

 

Truscott (1999)40 se mostra reticente em relação à correção dos erros orais e escritos, ao 

apontar diversos inconvenientes que esta pode ocasionar. No que tange aos erros orais — foco 

deste trabalho — ele afirma que uma correção baseada na má compreensão da origem do erro 

pode terminar por confundir, ao invés de prestar esclarecimento ao aprendiz. Além disso, a 

correção também pode afetar o emocional do aprendiz de maneira negativa, pois esta pode 

originar inibição, sensação de inferioridade, raiva e até mesmo uma atitude negativa em relação à 

língua em si. 

O autor (1999) acrescenta outro obstáculo gerado pela correção: interrupção do fluxo 

comunicativo. Em sua visão, isto acaba desviando o foco, que estava na comunicação, para 

aspectos formais da língua. Como resultado, o aprendiz pode se sentir desencorajado para 

prosseguir na tentativa de se expressar ou desistir de usar a estrutura linguística que causou o 

erro. 

Como alternativa à correção, o mesmo (1999) sugere a correção adiada, com o registro do 

erro em nota ou gravação, sendo apresentado ao aluno como uma atividade posterior. No entanto, 

                                                 
40 Texto sem paginação. 



 
 

32

ele reconhece que uma das desvantagens desse procedimento é de que o erro é removido de seu 

contexto, e a relevância da correção se torna reduzida. Além disso, Long (1977: 290) indica que o 

feedback se torna menos eficiente na mesma proporção em que o espaço de tempo entre a 

produção incorreta e o feedback aumenta. 

Ainda com relação à eficiência da correção, Roberts (1995) desenvolveu um estudo com 

alunos iniciantes de japonês como língua estrangeira que tinham o inglês como língua nativa na 

Universidade do Havaí. O objetivo foi examinar a percepção e compreensão dos alunos da 

correção realizada pelo professor. Os dados revelaram que os alunos estão conscientes da 

atividade corretiva apenas em momentos escassos, e mesmo quando isso acontece, é pouco 

provável que compreendam a natureza do erro. De acordo com o autor (1995: 180), o desafio dos 

professores está em prover feedback perceptível e compreensível para os alunos.  

Krashen e Terrell (1983: 176) questionam a eficácia da correção de erros no processo de 

aquisição de segunda língua por outro motivo, relacionado aos pressupostos teóricos que dão 

suporte à “Abordagem Natural”41. Os autores argumentam que os erros constituem parte de um 

processo natural da aquisição, sendo simplesmente indicativos de um determinado estágio da 

interlíngua do aprendiz.   

Os mesmos estabeleceram a diferença entre a aquisição e a aprendizagem42 de uma 

língua. A primeira consiste no desenvolvimento da habilidade de usar a língua em situações 

comunicativas. Isto acontece de maneira muito semelhante à que as crianças adquirem sua 

primeira língua – sem atenção consciente às formas linguísticas. A segunda, por outro lado, 

ocorre por meio de um processo consciente de estudo e atenção à forma e aprendizado de regras.  

Os pesquisadores criaram a Abordagem Natural com base principalmente em atividades 

que envolvem a aquisição, em contraste com a aprendizagem de línguas. De acordo com esta 

abordagem, tais atividades devem: a) fornecer insumo compreensível; b) manter o foco na 

mensagem e; c) contribuir para um baixo filtro afetivo43 (cf. Krashen e Terrell , 1983: 78). Entre 

as atividades, destaca-se a utilização de entrevistas, nas quais os aprendizes devem fazer 

perguntas uns aos outros visando obter informações que completarão tabelas, gráficos ou mapas; 

discussões, em que os mesmos opinam a respeito de um tópico; resolução de problemas, cuja 

resposta correta deve ser encontrada; entre outras. (cf. Krashen e Terrell, 1983: 75-85; 97-128).  
                                                 
41 Natural Approach 
42 Cumpre ressaltar que neste trabalho os termos aquisição e aprendizagem são usados indistintamente. 
43 A definição de filtro afetivo será fornecida no capítulo 3 deste trabalho. 
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Krashen e Terrell (1983: 176) sustentam que o ensino, em grande parte das escolas de 

línguas, tem como objetivo gerar conhecimento da língua através da aprendizagem, ao invés da 

aquisição, e isto comumente ocorre por meio da internalização desse conhecimento através de 

explicação e prática de exercícios gramaticais ou drills audiolinguais. Nesse caso a correção de 

erros, sejam orais ou escritos, tem como objetivo auxiliar os alunos no processo mental 

consciente de assimilação da regra. Como o principal objetivo das atividades que constituem a 

Abordagem Natural é o estímulo à comunicação, os autores acreditam que focar nos erros dos 

aprendizes pode acabar por deslocar o foco, que deveria estar na mensagem, para a forma 

gramatical, e, consequentemente, ser prejudicial na manutenção do baixo filtro afetivo. 

Krashen e Seliger (1975: 181) já haviam destacado a utilidade da correção no caso de 

adultos aprendendo uma segunda língua, ou seja, em ambientes de instrução formal, pois esta 

lhes ajudaria a aprender o contexto exato no qual aplicar as regras, assim como a variedade 

semântica de itens lexicais. Krashen e Terrell (1983: 178) retomam o mesmo posicionamento, 

asseverando que a correção de erros deve ser usada apenas nos momentos de aprendizagem 

consciente, limitando-se a duas situações: 1) aprendizado de regras e 2) quando o uso do Monitor 

for possível e apropriado.  

O motivo dessa restrição seria a pouca eficácia da correção em atividades que envolvem a 

aquisição. Krashen e Terrell (1983: 177-178) sugerem que, nessas ocasiões, diante de enunciados 

incompreensíveis, sejam utilizadas reformulações ou pedidos de esclarecimento, tal como 

costumam proceder pessoas que lidam com crianças, ou mesmo falantes nativos quando 

interagem com pessoas não-nativas em situações de incompreensão do que é dito.  

 

2.2 Argumentos a favor da correção 

 

Brown (2000: 28) aponta que, em muitos contextos de ensino de línguas estrangeiras, nos 

quais os alunos têm poucas oportunidades de se comunicar na língua-alvo fora da sala de aula 

(como parece ser o caso do contexto desta pesquisa), o professor é o único falante desta língua 

com quem os alunos têm contato. Por isso, seu status de “autoridade” na língua lhe confere uma 

grande responsabilidade, de modo que sua instrução é significativa na velocidade e sucesso da 
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aprendizagem (cf. Doughty, 1991; Long, 1988). Tal fato acentua a importância do feedback44 

fornecido aos alunos. 

Um dos objetivos do professor de línguas é ajudar os alunos no desenvolvimento de sua 

interlíngua em direção à língua-alvo, e uma das formas com que isto pode ser alcançado é 

através do feedback corretivo, conforme acrescentam Allwright e Bailey (1991: 99). De fato, 

muitos pesquisadores são favoráveis à opinião de que o feedback exerce um importante papel no 

aprendizado de uma língua (cf. Chaudron, 1988; Carrol e Swain, 1993; Brown, 2001). Nassaji e 

Swain (2000: 34) também defendem esta proposição, mencionando situações em que os 

aprendizes podem se beneficiar com o fornecimento de feedback corretivo: na confirmação ou 

rejeição de hipóteses sobre a interlíngua e na prevenção de supergeneralizações. Com base em 

Tsui (1995: 43)45, Borba e Lima (2004: 266) acrescentam que “as duas funções principais do 

professor são fornecer insumo compreensível e feedback a partir da produção do aluno”. Por 

meio do feedback o professor fornece um reforço, dá informações sobre a segunda língua e, 

assim, pode até mesmo motivar os alunos. 

Diante dos argumentos apresentados aqui, parece não haver dúvidas de que o 

fornecimento de feedback pode auxiliar os aprendizes no desenvolvimento de sua interlíngua, 

tópico este a ser retomado na seção 2.5. Todavia, tendo em vista que o aspecto chave para o 

desenvolvimento deste trabalho é o feedback corretivo, faz-se necessária a conceituação desse e 

de outros termos tais como correção, tratamento do erro, gerenciamento do erro e evidência 

negativa, nas próximas seções. 

 

2.3 Correção e tratamento do erro 

 

A diferença básica entre correção e tratamento do erro é dada por Cardoso-Brito (2004: 

133), que chama de correção a “atitude que é tomada no momento em que o erro ocorre e pode 

ser realizada pelo professor, pelos colegas ou pelo próprio aluno que cometeu o erro 

(autocorreção)”. Já o tratamento relaciona-se com “efetuar tarefas, exercícios ou atividades que 

                                                 
44 Segundo o Longman Dictionary of Contemporary English, o significado de feedback é ‘aconselhamento, crítica 
etc. quanto ao êxito ou utilidade de algo’ (“advice, criticism etc about how successful or useful something is”). 
Conforme será visto ao longo deste capítulo, os autores que se mostram favoráveis à correção evitam o emprego 
desta palavra por razões diversas, preferindo substituí-la por termos que julgam serem mais abrangentes e adequados 
ao resultado que pretendem obter. 
45 TSUI, A. B. M. (1985). Introducing Classroom Interaction. London: Penguin. 
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levem o aluno a avançar na sua interlíngua e a caminhar no processo de aprendizagem”. A autora 

(2004: 133) ressalta que o tratamento deve ser posterior à correção, por reconhecer que muitas 

vezes os professores fazem correções imediatas que apenas levam o aluno a um "sucesso" 

momentâneo. Em outras palavras, corrigir é avisar o aluno, de alguma forma, que a sua produção 

está incorreta, ao passo que tratar é fornecer ferramentas para que o reparo possa ser feito (2004: 

150). 

Allwright e Bailey (1991), por sua vez, definem esses dois termos sob outra perspectiva. 

Para os autores, o uso do termo “correção de erros” não seria conveniente em sala de aula por 

sugerir que, uma vez corrigido, o erro não voltaria a acontecer (cf. 1991: 99), fato que pode não 

ocorrer na prática. Os mesmos propõem o uso do termo “tratamento de erros” por julgarem que, 

tal como é sugerido na área médica, “tratamento” não é sinônimo de “cura”. No contexto de 

aprendizado de línguas, o tratamento implicaria no fornecimento de feedback cognitivo e 

suporte afetivo de modo que o aprendiz seja capaz de promover as mudanças necessárias para a 

melhora de seu desempenho. Nesse caso, a “cura”, se vier a ocorrer, pode ser um objetivo a ser 

atingido a longo prazo, cuja responsabilidade é compartilhada por ambos, professor e aluno, 

como aponta Cavalari (2006: 3). 

Cumpre destacar que a definição de correção fornecida por Cardoso-Brito (2004: 133) e 

mencionada acima, será adotada neste trabalho, cujo foco está na atitude dos aprendizes em 

relação a esse exato momento, em que o professor lhes avisa que o que produziram está incorreto. 

Porém, julgo ser conveniente apresentar ao leitor outras noções relativas ao comportamento do 

professor perante o erro nas próximas seções. 

 

2.4 Gerenciamento do erro e feedback corretivo 

 

Bartram e Walton (1991: 42) propõem o uso do termo gerenciamento ao invés de 

correção, por acreditarem que o resultado de um erro deve ser semelhante ao de uma sentença 

correta: o desenvolvimento do aluno. Nesse sentido, o gerenciamento do erro corresponde a 

“todas as ações do professor ao perceber que o aluno comete um erro”, incluindo suas reações 

imediatas (gestos, tom de voz, etc.) e ações posteriores motivadas pela intenção de ajudar esse 

aluno a superar o erro. Também favorável ao emprego desse termo devido a sua abrangência, 

Cavalari (2006: 4) faz a seguinte consideração: 
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Do ponto de vista do ensino/aprendizagem, o termo gerenciamento, parece-me mais apropriado do 
que tratamento, pois, numa analogia com a administração empresarial, o processo envolveria 
planejamento, cumprimento de metas, pesquisa das condições do mercado etc. Da mesma maneira, 
o gerenciamento do erro incluiria o conhecimento, por parte do professor, das variáveis linguísticas 
e afetivas que interagem em determinado contexto, o objetivo que se pretende alcançar, bem como 
um plano de ação que reflita como isso será possível a partir das características observadas, o que 
parece descrever melhor a complexidade envolvida no processo de tomada de decisões do 
professor na sala de aula de L2.  

 

2.5 Instrução com foco na forma, feedback corretivo e evidência negativa  

 

Spada (1997: 73) define como instrução com foco na forma (IFF) “qualquer esforço 

pedagógico usado para chamar a atenção dos aprendizes para uma forma linguística de modo 

implícito e explícito” 46, em contextos de abordagem comunicativa. Isto pode ser 

operacionalizado através do ensino de regras linguísticas ou de reações corretivas aos erros dos 

alunos. Esse conceito é similar ao de evidência negativa, definido por Gass (2003: 225) como o 

“tipo de informação oferecida aos aprendizes com relação à incorreção de um enunciado” 47, que 

pode se dar na forma de informação implícita (por exemplo, reformulação do enunciado 

incorreto) ou explícita (informação metalinguística). 

As pesquisas realizadas nos programas canadenses de imersão na língua francesa 

trouxeram contribuições significativas para a compreensão do processo de aquisição de segunda 

língua. No que tange ao feedback corretivo48, vale destacar o trabalho de Lyster e Ranta (1997), 

que foi realizado em quatro classes de imersão no Canadá, com crianças entre 9 e 11 anos. O 

estudo teve dois objetivos: o primeiro foi identificar diferentes maneiras nas quais os professores 

realizam o feedback corretivo em sala de aula. O segundo foi verificar sua eficácia, que seria 

indicada pela resposta do aluno imediatamente após a correção (uptake). 

Um dos pressupostos teóricos do referido trabalho é a idéia de que apenas o insumo 

compreensível não é suficiente para a aprendizagem efetiva de uma língua (Lyster e Ranta 1997: 

41). Logo, o feedback é visto como benéfico aos aprendizes enquanto estão se comunicando, pois 

eles são forçados a modificar sua produção e isto contribui para a aprendizagem da segunda 

língua.  

                                                 
46 “any pedagogical effort which is used to draw the learners’ attention to language form either implicitly or 
explicitly”. 
47 “… type of information that is provided to learners concerning the incorrectedness of an utterance”.  
48 Chaudron (1977: 31), define feedback corretivo como “qualquer reação por parte do professor que nitidamente 
transforme, demonstre desaprovação ou exija aperfeiçoamento do enunciado do aluno”. 
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Seis tipos distintos de feedback foram identificados através do estudo (cf. Lyster e Ranta, 

1997: 46-48): correção explícita, reformulações (recasts), pedidos de esclarecimento, feedback 

metalinguístico, elicitação e repetição. Além desses, os autores destacam uma possível sétima 

categoria, denominada feedback múltiplo, que corresponde à possibilidade de haver combinações 

entre alguns desses seis tipos em um mesmo movimento corretivo. 

Entre os tipos acima mencionados, quatro deles, elicitação, pedidos de esclarecimento, 

feedback metalinguístico e repetição49, se mostraram mais eficazes, no sentido de proporcionar 

aos aprendizes oportunidades de reparo, caracterizando o que os autores chamam de “negociação 

da forma” 50. A correção explícita não demonstrou ser suficiente para que o aprendiz percebesse 

sua lacuna e reformulasse sua hipótese.  

Antes de abordar a pouca eficácia da reformulação, que corresponde ao fornecimento da 

forma correta aos alunos de maneira implícita, ou seja, sem chamar sua atenção para a existência 

de um erro de forma, julgo adequado o uso de um exemplo, retirado dos dados de Lima (2002)51: 

Bela: She say that the beef is not good52.  

Professora: Oh, she says that the beef is not good53.  

Após a análise dos dados do estudo de Lyster e Ranta (1997), um contraste pôde ser 

observado: embora tenha sido observada como modalidade de feedback corretivo mais frequente 

por parte dos professores, apenas uma parcela muito pequena levou os aprendizes ao reparo (cf. 

Lyster e Ranta, 1997: 54,57). Isto pode ser explicado pelo fato de que “tais reações do professor 

aos enunciados imprecisos do aluno podem ser percebidas por eles apenas como confirmação do 

conteúdo, e não como feedback a uma forma linguística imprecisa” conforme definido por Lima 

(2002). A autora acrescenta, referindo-se ao exemplo fornecido: 
Tais reformulações podem ser interpretadas como feedback positivo, causar ambiguidade e 
confundir o aluno, pois este pode entender que o professor, em vez de corrigir um erro (como no 
uso incorreto de ‘say’ acima), está desempenhando uma outra função que não a corretiva (por 
exemplo, apenas repetindo um enunciado para valorizar a participação do aluno, concordando, 

                                                 
49 Os tipos de feedback corretivo estão listados de acordo com sua eficácia na geração de auto-reparo por parte do 
aprendiz. 
50 Definida pelos autores como o fornecimento de feedback corretivo que estimula os alunos ao auto-reparo, com 
acuidade e precisão (cf. Lyster e Ranta, 1997: 42). A finalidade da negociação da forma é a de encorajar o aluno a 
procurar recursos para corrigir o próprio erro, buscando uma produção mais precisa. 
51 Texto sem paginação. 
52 Ela dizer que a carne não é boa. 
53 Oh, ela diz que a carne não é boa. 
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apreciando, etc.). Em outras palavras, a real modificação ou correção pode não ser perceptível para 
o aluno, especialmente para aqueles com baixo nível de proficiência  

 

Os modelos analíticos de Lyster e Ranta (1997) ofereceram suporte para outros trabalhos, 

entre eles o de Lima (2002) e o de Panova e Lyster (2002). Mais uma vez, os estudos tiveram 

como pressuposto a idéia de que a produção compreensível é fundamental para uma 

aprendizagem bem-sucedida da L2, ou seja, os alunos precisam testar hipóteses, refletir sobre o 

uso da língua-alvo e perceber a lacuna existente entre o que querem dizer e o que conseguem 

produzir (Panova e Lyster, 2002: 573). 

O estudo de Panova e Lyster foi realizado em Montreal, no Canadá, e examinou padrões 

de feedback corretivo e as reações dos alunos, desta vez adultos. Os resultados apontaram a 

mesma preferência dos professores pelo uso de reformulações, e isto novamente reduziu as 

chances dos alunos de gerarem suas próprias correções. Os autores (2002: 577) verificaram a 

eficácia da reformulação apenas no reparo de erros fonológicos. Outros estudiosos destacam a 

pouca eficácia da reformulação, dentre eles Lyster (1998a) e Gass (2003), que esclarecem que, 

apesar da pouca utilidade das reformulações enquanto feedback corretivo, estas podem ser mais 

apropriadas quando o professor deseja prosseguir com uma lição e verificar a compreensão dos 

alunos do respectivo conteúdo, ao invés do entendimento de determinada forma linguística.  

O estudo de Lima (2004) foi realizado no Brasil, em uma sala de aula de inglês como 

língua estrangeira. Reformulações e tradução foram os dois tipos de feedback mais usados pelos 

professores, porém desta vez os alunos demonstraram perceber a correção do professor com mais 

frequência. A autora atribui tal fato ao nível de proficiência dos alunos, que era maior em 

comparação ao dos grupos dos estudos anteriores (cf. Lima, 2004: 217). 

Enfim, as conclusões obtidas nos três estudos mencionados podem ser resumidas da 

seguinte maneira: a) a escolha do tipo de feedback varia de acordo com o tipo de erro, e b) a 

possibilidade de negociação da forma na sala de aula implica que os aprendizes tenham um nível 

de proficiência adequado para que possam perceber a correção e reparar seus erros. 

Mais recentemente, ao retomar esse assunto, Loewen (2007: 4) defende a eficácia de 

todos os tipos de feedback descritos nesta seção, sugerindo que os professores tomem 

conhecimento das várias possibilidades disponíveis e o façam de maneiras variadas, conforme a 

ocasião. A autora aponta outros dois critérios a serem considerados na escolha do tipo de 

feedback: personalidade e faixa etária do aprendiz. No caso de uma turma de adultos altamente 
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motivados, tipos de feedback implícitos parecem ser mais apropriados, já que é provável que 

ainda assim sejam percebidos pelos mesmos. Por outro lado, aprendizes mais novos, ou menos 

motivados, parecem se beneficiar de tipos mais explícitos de feedback. 

 

2.6 Sobre as decisões que influenciam na correção de erros 

 

Ao se partir do pressuposto de que a correção pode auxiliar o aluno a aprender com seus 

próprios erros e desenvolver sua interlíngua, o debate passa a transitar em torno de quando, 

como, e quais erros corrigir. Ao perceber esta lacuna na literatura sobre correção de erros, 

Hendrickson (1978: 389) relacionou algumas questões consideradas cruciais: 

 

1) Os erros devem ser corrigidos? 

2) Em caso positivo, quando devem ser corrigidos? 

3) Quais erros devem ser corrigidos? 

4) Como os erros devem ser corrigidos? 

5) Quem deve corrigir os erros dos aprendizes? 

 

Cohen (1975) já havia abordado tais aspectos, sem, contudo, listá-los como fez 

Hendrickson (1978). Esses trabalhos encorajaram outros pesquisadores como Chaudron (1988), 

Allwright e Bailey (1991) e Cunha e Lima (2002) a prosseguirem em busca de esclarecimentos 

sobre as mesmas questões, e alguns desses estudos e suas conclusões serão apresentados nas 

subseções a seguir. 

 

2.6.1 Os erros devem ser corrigidos? 

 

De acordo com Hendrickson (1978: 396), a correção de erros – orais e escritos – gera 

mais resultados positivos na proficiência do aprendiz do que se os mesmos não forem corrigidos. 

Moss (2000)54 indica que o feedback corretivo pode acelerar o processo de aprendizagem através 

do fornecimento de informações sobre regras e usos linguísticos que levariam muito mais tempo 

para serem descobertos unicamente pelos aprendizes. Lima e Menti (2004: 132) apontam que, 

                                                 
54 Texto sem paginação. 
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entre as razões porque o feedback corretivo é necessário, está o fato de que, em contextos de 

língua estrangeira, “as oportunidades de exposição à língua alvo são muito limitadas”. Outros 

estudos que apontam eficácia da correção foram mencionados na seção 2.2. 

O estudo realizado por Cunha e Lima (2002), que teve como foco a correção dos erros 

orais, revelou o reconhecimento geral, por parte dos alunos e professoras participantes, da 

importância desse momento em sala de aula. Vale destacar o desejo, manifestado pelos alunos, de 

receber feedback como forma de evitar a recorrência dos erros cometidos.  

Rosa (2003) obteve resultados semelhantes em seu estudo. Cem por cento dos alunos 

participantes afirmaram seu desejo de serem corrigidos pelo professor de língua inglesa. Os 

mesmos argumentaram que a correção contribui para acelerar o processo de aprendizagem, 

fazendo com que eles aprendam com os próprios erros e enriqueçam seu conhecimento do 

conteúdo, além de ser um indicativo de interesse por parte do professor. (cf. p.67). Também a 

esse respeito, Moss (2000) e Seligson (2003)55 acrescentam que os alunos podem se sentir 

decepcionados ou ressentidos se tiverem seus erros ignorados, além de interpretarem falta de 

correção como negligência por parte do professor. 

Por outro lado, Allwright e Bailey (1991: 100) destacam a ressalva feita por Long (1977), 

de que seria injusto ‘penalizar’ o aluno com um feedback corretivo negativo a um erro 

ocasionado pela tentativa de descobrir o funcionamento de uma estrutura ainda não vista. 

 

2.6.2 Quando os erros devem ser corrigidos? 

 

Figueiredo e Silva (2006) apontam um estudo realizado por Schulz (1996)56. Sua pesquisa 

descritiva objetivou investigar as crenças relacionadas à correção de erros no processo de ensino 

e aprendizagem, independentemente da língua estrangeira estudada. O autor concluiu que a 

maioria dos aprendizes acreditava que os professores deviam corrigi-los em sala de aula, pois eles 

gostavam de ter seus erros, orais e escritos, corrigidos durante as aulas de língua estrangeira.  

Autores como Cunha e Lima (2002), Seligson (2003), Pierson (2005) e Loewen (2007) 

indicam que corrigir todos os erros do aprendiz seria improdutivo, pois o fluxo comunicativo 

                                                 
55 Texto sem paginação. 
56 SCHULZ, R. A. (1996). Focus on Form in the Foreign Language Classroom: Students’ and Teachers’ Views on 
Error Correction and the Role of Grammar. Foreign Language Annals, v. 29, n. 3, p. 343-364. 
 



 
 

41

seria constantemente interrompido e isto terminaria por gerar embaraço e frustração. Cathcart e 

Olsen (1976) realizaram um estudo que teve como objetivo verificar as preferências de 

aprendizes adultos de inglês como segunda língua quanto à correção. Após a aplicação de um 

questionário a 149 alunos, as autoras observaram sua forte preferência pela correção de todos os 

erros. Entretanto, quando uma professora participante do estudo tentou dar tal tratamento, sua 

turma concluiu que tal procedimento era indesejável, uma vez que tornava a comunicação 

impossível. 

Os resultados do estudo supracitado confirmam de forma prática o que pesquisadores 

como Chastain (1975), e Vigil e Oller (1976) ressaltaram: se os aprendizes receberem feedback 

corretivo constantemente, podem ficar desestimulados, frustrados e até perder o entusiasmo em 

se comunicar na língua alvo. Seligson (2003) aponta a contradição marcada pelo fato de os 

alunos desejarem falar corretamente logo de imediato, enquanto os professores tendem a insistir 

para que tudo saia correto, e isto acaba por desacelerar o processo de aprendizagem da língua. As 

consequências negativas de correções imediatas e ininterruptas são também mencionadas por 

Benedetti (2005), Karra (2006), Pierson (2005). Este reforça que a correção de todos os erros se 

torna mais prejudicial quando os aprendizes estão em um estágio em que cometem muitos erros 

ao se expressarem oralmente. Por outro lado, conforme comentado na seção 2.1 deste trabalho, a 

correção adiada pode se mostrar pouco eficaz por remover o erro de seu contexto, tornando a 

relevância da correção reduzida.  

Enfim, diante da complexidade de decisões acerca de quando corrigir um erro, a 

recomendação feita por Hendrickson (1978: 390) é esclarecedora. Com base em pesquisas 

experimentais, o autor sugere que esta leve também em consideração o nível de proficiência do 

aprendiz e certos aspectos tais como a disposição para correr riscos.  

 

2.6.3 Quais erros devem ser corrigidos? 

 

Além dos erros que comprometem a inteligibilidade da mensagem, Hendrickson (1978: 

392) acrescenta mais dois tipos de erro que devem ter prioridade na correção: aqueles que geram 

efeitos socialmente estigmatizantes no leitor ou ouvinte, e os erros que são cometidos com mais 

frequência. Entretanto, o autor reconhece a necessidade de mais estudos que contribuam para a 

determinação dos seguintes aspectos: a) o nível de incompreensibilidade da comunicação, b) 
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quais erros carregam mais efeitos socialmente estigmatizantes, e c) quais erros são mais 

frequentemente cometidos. 

Bartram e Walton (1991: 17) atentam para o fato de que os professores tendem a focar 

nos erros cometidos e ignorar o que foi omitido. Eles destacam que se a língua é comunicação, a 

não comunicação seria um tipo de erro, principalmente nas situações em que um aluno deseja 

dizer algo, mas o evita, possivelmente por medo de cometer erros. 

 Os autores acrescentam que os aprendizes estão em constante desenvolvimento, sendo 

que isto não se dá de maneira linear, e sim oscilante, ou seja, nem sempre aquilo que produzem 

reflete o estágio que já foram capazes de atingir. Por isso, “ao invés de criticar o produto, é dever 

do professor auxiliar no processo57” (Bartram e Walton, 1991: 19), sendo paciente e sempre 

estimulando o aprendiz a se desenvolver. 

 

2.6.4 Como os erros devem ser corrigidos? 

 

Cunha e Lima (2002: 15) destacam que “a maneira na qual os erros são tratados – quer 

pelo professor, quer pelo próprio aprendiz, ou por seus colegas – pode ser crucial para influenciar 

o aprendiz a ser receptivo (ou não) ao tratamento do erro.” 

Embora as modalidades de correção sejam bem diversificadas, há necessidade de mais 

estudos que abordem a eficiência da correção de acordo com o nível de proficiência do aprendiz e 

do tipo de erro cometido (ver seção 2.5 neste trabalho). Porém, é praticamente consensual na 

literatura que procedimentos de correção direta são pouco eficazes (Hendrickson, 1978: 396).  

Allwright e Bailey (1991: 104) acrescentam que a simples repetição ou fornecimento da 

forma correta pode ser inútil se os aprendizes não forem capazes de perceber a diferença entre o 

modelo correto e as formas errôneas que produzem. Os autores (1991: 104) também reforçam a 

idéia de que o feedback deve ser realizado de modo a prover suporte emocional para que o 

aprendiz não se sinta constrangido no momento em que a informação cognitiva negativa é 

transmitida.  

A decisão de como tratar um erro parece ser muito subjetiva. Allwright (1998: 211) 

esclarece que o comportamento do professor dependerá da percepção que possui de seu aluno. Os 

                                                 
57 “Rather than criticize the product, it may be the teacher’s job to aid the process”. 
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seguintes fatores deverão ser considerados: diferenças individuais (personalidade, cultura, estilo 

cognitivo etc.), histórico (experiência acadêmica, erros observados anteriormente etc.) e estado 

naquele momento (em relação à motivação, grau de ansiedade, fadiga etc.). O autor alerta que a 

eficácia do tratamento do erro dependerá de como ele é percebido pelo aprendiz.  

Diversos autores alertam que o professor deve estabelecer um ambiente encorajador, no 

qual o aluno se sinta confiante para expressar suas idéias sem o risco de se sentir constrangido 

por ter todos os seus erros corrigidos. Entre eles estão Hendrickson (1978), Brown (2000, 2001), 

Allwright e Bailey (1991), Cardoso-Brito (2004), Cunha e Lima (2002) e Pierson (2005). Outros 

aspectos de natureza emocional envolvidos no momento do erro serão tratados no próximo 

capítulo. Antes, porém, cumpre abordar mais uma questão a ser considerada no momento da 

correção: quem deve corrigir os erros os erros dos aprendizes. 

 

2.6.5 Quem deve corrigir os erros? 

  

Segundo Cunha e Lima (2002: 14), “a fonte mais corrente de feedback corretivo para os 

aprendizes de uma segunda língua, em sala de aula, é oriunda do tratamento dado pelo 

professor.” Seligson (2003) destaca que corrigir é parte do trabalho dos professores, e se os 

mesmos não o fizerem, quem irá fazê-lo? Hendrickson (1978: 396), por sua vez, reconhece que a 

correção realizada pelo professor é válida para muitos alunos, mas não para todos. O autor sugere 

que a correção realizada por um colega, ou mesmo a auto-correção, desde que com a supervisão 

do professor, podem representar uma economia válida de tempo e esforço. Ancker (2000: 21) 

posiciona-se de maneira semelhante, ao afirmar que os professores devem estimular a auto-

correção e a correção feita por um par, pois assim ficam menos presos à prática de prevenção de 

erros, e mais enfocados no desenvolvimento da habilidade comunicativa dos aprendizes. 

Garrido (2006: 116) observou que a maior parte dos participantes de seu estudo, alunos 

em nível intermediário de um curso de línguas, se sente muito bem ao se auto-corrigir, e que 

quando isto acontece, há um “sentimento de empenho, percepção e observação do próprio erro, e 

construção do conhecimento no processo de aprendizagem”. Para um número menor de alunos, a 

falta de certeza a respeito da forma correta repercute em sentimentos de desamparo e 

insegurança. No que tange à realização da correção por um par, muitos alunos afirmaram que se 

sentem à vontade, dependendo da maneira como são abordados e do grau de proximidade com os 
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colegas. Outros, no entanto, tendem a reagir com desconfiança, por não se sentirem seguros em 

relação à competência do colega para corrigi-los. Consequentemente, só acreditam no valor da 

correção se esta for confirmada pelo professor (cf. p.125). 

Enfim, partindo do pressuposto de que a correção é parte da instrução em aulas de língua 

estrangeira, contribuindo de forma benéfica para o desenvolvimento do aprendiz na medida em 

que ele tem acesso a informações relativas a que aspectos deve melhorar, pretendo retomar esse 

assunto no próximo capítulo, em que destaco a importância da consideração de aspectos de 

natureza afetivo-emocionais no processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Além da complexidade de decisões que os professores devem tomar a fim de tratar os erros dos 

aprendizes adequadamente (cf. Allwright e Bailey, 1991: 100), conforme visto neste capítulo, 

veremos que tais aspectos também não devem ser negligenciados no momento da correção de 

seus erros orais. 
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3 A Dimensão Afetiva  

 
 

Este capítulo, que consta de três subdivisões, consiste em uma discussão sobre a 

influência dos aspectos de natureza afetiva ou emocional na aprendizagem, especialmente de 

uma língua estrangeira. Na primeira seção, apresento algumas definições da palavra afeto 

segundo alguns autores, mostrando de que maneira este se assemelha e difere de termos como 

emoção e sentimento. Na segunda, faço algumas considerações sobre a relevância do afeto no 

processo de ensino e aprendizagem, especialmente no que tange à correção dos erros orais dos 

aprendizes. Finalmente, na terceira seção apresento o conceito de variáveis afetivas, 

definindo cada uma e descrevendo sua influência no processo de ensino e aprendizagem. 

 

3.1 Afeto, emoção e sentimento 

 

De acordo com o dicionário Aurélio (1999), a palavra emoção significa “reação intensa e 

breve do organismo a um lance inesperado, a qual se acompanha de um estado afetivo de 

conotação penosa ou agradável”. Ao refletir sobre esse conceito, Pinto (2007: 11) relaciona 

emoção muito mais a um movimento do que a um “estado pura e simplesmente inerte do ser 

humano”. O autor acrescenta que uma emoção é acompanhada por reações corporais (franzir de 

testa ao experimentarmos repugnância, aumento da frequência cardíaca em situações de raiva 

etc.). Entretanto, o próprio autor reconhece a falta de critérios para se caracterizar uma emoção: 
[O conceito de emoção] mistura-se nos significados conceituais um comentário muitas vezes 
orgânico do que uma descrição subjetiva – por exemplo, a tradução de amor estaria limitada ao 
aumento das batidas no coração, que é concreto e mensurável ou “palpável”, mas e os sentimentos 
que são guardados nele? (ênfase do autor) (Pinto, 2007: 11). 

 

 Já a palavra sentimento, no dicionário supracitado, é definida como:  
1. Ato ou efeito de sentir (-se). 2. Capacidade para sentir; sensibilidade. 3. Faculdade de conhecer, 
perceber, apreciar; percepção, noção, senso. 4. Disposição afetiva em relação a coisas de ordem 
moral ou intelectual. 5. Afeto, afeição, amor. 6. Entusiasmo, emoção; alma. 7. Pesar, tristeza, 
desgosto, mágoa. 8. Palpite, pressentimento.  
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  Para complementar esse conceito, Pinto (2007: 11) destaca o comentário de Pestana e 

Páscoa (1998)58, que caracterizam sentimento como “um estado psicológico de longa duração e 

que tem um componente mental ou psíquico”. 

Pode-se concluir, então, que emoção corresponderia a um estado momentâneo e breve, 

como de raiva, medo ou prazer, sendo acompanhado de reações físicas. Em contrapartida, os 

sentimentos seriam estados de longa duração, relacionados à atribuição de valor àquilo que se 

sente, tal como tristeza, ternura ou amor.  

Todavia, Pinto (2007: 11) assinala que comumente nos tópicos de Psicologia Básica, os 

sentimentos são associados “à capacidade do ser humano em captar estímulos oriundos do meio 

externo, através dos órgãos dos sentidos”. Desta forma, os estímulos podem ser de ordem física – 

como uma onda sonora ou um jato de luz - que agem nos órgãos dos sentidos para produzir a 

sensação e, posteriormente, a percepção. 

O citado autor reflete sobre a possibilidade de a palavra sentir ter ficado corrompida no 

jargão popular e até mesmo no meio acadêmico, sendo empregada sem restrições ao ato de sentir 

(tátil) e aos sentimentos (emoções e afetos).  Em sua visão, a palavra afetividade seria mais 

adequada, “por englobar tanto uma reação do corpo (emoção), como também uma experiência 

subjetiva (sentimento)” (Pinto, 2007: 12). 

Ainda sobre a diferença entre os termos emoção e sentimento, Arnold e Brown (1999: 1) 

apresentam a distinção elaborada por Damásio (1994: 145)59. Para esse autor, as emoções 

correspondem a “mudanças no estado corporal em resposta a uma situação positiva ou 

negativa”60; e os sentimentos corresponderiam a “percepções destas mudanças”61. Arnold e 

Brown (1991: 145) assinalam que, devido a certas restrições de ordem antropológica a distinções 

como essa, a palavra afeto torna-se mais apropriada, pelo fato de integrar “aspectos de emoção, 

sentimento, temperamento ou atitudes que condicionam o comportamento”62. Ochs e Schieffelin 

(1989: 7) adotam o mesmo termo por considerá-lo mais abrangente do que emoção, já que o 

afeto inclui “sentimentos, humores, disposições e atitudes associadas a pessoas e ou situações”63. 

Esses autores também concordam que os aspectos afetivos na língua “são parte de uma série de 

                                                 
58 PESTANA, E. e PÁSCOA, A. (1998). Dicionário breve de Psicologia. Lisboa: Presença. 
59 DAMASIO, A. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain. New York: Avon. 
60 “changes in the body state in response to a positive or negative situation”. 
61 “perceptions of these changes”. 
62 “aspects of emotion, feeling, mood or attitude which condition behaviour”. 
63 “feelings, moods, dispositions, and attitudes associated with persons and/or situations”. 
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sinais que regulam o comportamento humano”64. 

Devido ao termo afeto parecer menos controverso justamente por ser considerado mais 

abrangente, optei por adotá-lo neste trabalho em referência aos aspectos relativos a emoção e 

sentimentos. Porém, cumpre ressaltar que essa palavra possui diferentes conotações na língua 

portuguesa, de acordo com o contexto em que é utilizada. Suas definições, de acordo com o 

dicionário Aurélio (1999), são: 
1. Afeição por alguém; inclinação, simpatia, amizade, amor; 2. Objeto de afeição; 3. Psicol. O 
elemento básico da afetividade; 4. Psiq. Estado emocional ligado à realização de uma pulsão que, 
reprimida, transforma-se em angústia ou leva a manifestação neurótica.   

 

A palavra afetividade, por sua vez, é definida no mesmo dicionário como: “conjunto de 

fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, 

acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou 

desagrado, de alegria ou tristeza”. Portanto, de todas as definições de afeto oferecidas pelo 

dicionário Aurélio, somente a terceira, referente ao campo da Psicologia, é a que mais se 

aproxima do conceito elaborado por Arnold e Brown (1999: 1), que será também adotado neste 

trabalho, onde os termos afeto e afetividade serão empregados indistintamente.  

 

3.2 O afeto no ensino e aprendizagem 

 

Segundo Stern (1983: 291-292), a partir de 1900, questões relativas a aprendizagem, 

memória, pensamento e inteligência eram as principais áreas de investigação. No período entre as 

grandes guerras, estudos referentes a emoções, personalidade, crescimento psicológico da 

criança, e diferenças individuais obtiveram maior destaque no âmbito das questões relativas ao 

ensino e aprendizagem.  

A preocupação com os sentimentos dos alunos em sala de aula, todavia, teve origem nas 

tendências educacionais externas ao aprendizado de línguas, conforme apontado por Littlewood 

(1992: 98). Psicólogos humanistas como Carl Rodgers (1969)65 afirmaram que os alunos não são 

meros processadores de informações que, ao adentrarem a sala de aula, deixam do lado de fora as 

camadas mais profundas de sua identidade, e sim pessoas reais que trazem consigo uma 

                                                 
64 “are members of a set of signs that regulate human behavior”. 
65 RODGERS, C. R. (1969). Freedom to Learn: A View of What Education Might Become. Columbus, Ohio: 
Charles E. Merrill Publishing Company. 
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variedade de atributos pessoais e sentimentos que devem ser respeitados, conforme demonstrado 

por Underhill (1989: 251). Esses autores destacaram a importância do “aluno como um todo”66 na 

educação e a mesma mensagem foi introduzida ao aprendizado de línguas através de abordagens 

como o método Comunitário ou de Aconselhamento67 (Curran, 1976)68; o método Silencioso 

(Gattegno, 1972)69; a Sugestopédia (Lozanov, 1979) 70 e a Abordagem Natural (Terrell, 

1977)71.  

Brown (2000: 63) estabelece que, de todos os aspectos do comportamento humano, o 

afetivo é o que mais influencia o sucesso no aprendizado de uma língua, já que “os seres 

humanos são criaturas emocionais”72. O autor prossegue afirmando que por mais “intelectuais” 

que nos julguemos, somos governados por nossos pensamentos, intenções e ações. Arantes 

(2004)73 é categórico ao afirmar que, no trabalho educativo cotidiano, não existe uma 

aprendizagem meramente cognitiva ou racional, pois: 
os alunos e as alunas não deixam os aspectos afetivos que compõem sua personalidade do lado de 
fora da sala de aula quando estão interagindo com os objetos de conhecimento, ou não deixam 
“latentes” seus sentimentos, afetos e relações interpessoais enquanto pensam. 

 

Autores como Arnold e Brown (1999: 1) e Stern (1983: 386) ressalvam que, no processo 

de aprendizagem, o lado afetivo não se opõe ao cognitivo. Ao contrário, quando ambos são 

estimulados, esse processo pode ser construído sobre uma base mais sólida. Os primeiros (1999: 

2) citam pelo menos dois motivos por que um maior entendimento das questões afetivas no 

processo de aprendizagem de uma língua é importante: primeiramente, porque a consideração 

desses aspectos pode levar a uma aprendizagem mais efetiva. Em segundo lugar, porque, ao 

lidarmos com o lado afetivo de um aprendiz, podemos auxiliá-lo a superar problemas gerados por 

emoções negativas, além de desenvolver e fazer uso de emoções mais positivas e facilitadoras da 

aprendizagem. Dentre as maneiras como isso pode ser realizado, Wurm (2001: 15) destaca a 

preservação da auto-estima, da empatia e da motivação do aprendiz. 

                                                 
66 “whole learner” 
67 “Community Language Learning” 
68 CURRAN, C. A. (1976). Counseling-Learning in Second Language. East Dubuque, IL: Counseling-learning 
Publication. 
69 GATTEGNO, C. (1972). Teaching Foreign Languages in Schools: The Silent Way. New York: Educational 
Solutions. 
70 LOZANOV, G. (1979). Suggestology and Outlines of Suggestopedy. New York: Gordon and Breach. 
71 TERRELL, T. (1977). A Natural Approach to Second Language Acquisition and Learning .In: Modern Language 
Journal, 61, pp. 325-337. 
72 “Human beings are emotional creatures.” 
73 Texto sem paginação. 
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Ao comentar a respeito da correlação entre o fator cognitivo e o afetivo na aprendizagem, 

Hutchinson e Waters (1987: 47) afirmam que a reação emocional à experiência de aprender é a 

base para que o processo cognitivo ocorra, ou seja, o desejo de aprender pressupõe motivação 

para tal. De acordo com os autores, essa correlação pode ser representada em forma de ciclo: 

 

Figura 01: Ciclo positivo de aprendizagem74 

 
 

                                                 
74 No sentido horário: “Entry point”; “Learner wants to learn”; “Learner applies cognitive powers to acquire 
knowledge”; “Learning is successful”; “Learners’ competence develops”; “Increased competence enables learner 
to learn more easily”; “Learner sees learning as an enjoyable and satisfying experience”. 
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O modelo de aquisição de segunda língua de Krashen (1983) teve um grande impacto em 

todas as áreas de pesquisa em ensino de segunda língua, e a preocupação com o lado afetivo da 

aprendizagem também atraiu seu interesse. A hipótese75 do filtro afetivo76 defende que este seria 

o primeiro obstáculo interno com o qual a nova língua (insumo) se depara. Segundo Dulay, Burt 

e Krashen (1982: 46): 
O filtro é parte de um sistema de processamento interno que reflete de maneira subconsciente o 
insumo linguístico com base no que os psicólogos chamam de ‘afeto’: as razões, necessidades, 
atitudes e estados emocionais do aprendiz77. 

 

A suposição de que o filtro ficaria mais intenso na fase da puberdade, já que essa é uma 

fase de oscilação emocional, justificaria a superioridade das crianças na aquisição de uma 

segunda língua (cf. Krashen e Terrell, 1983: 56). Segundo os autores, (1983: 19-20), para que a 

aquisição de uma língua ocorra o filtro afetivo deve estar “baixo”, ou seja, é preciso que o 

aprendiz esteja pouco ansioso, que sua atitude perante os falantes da língua-alvo seja positiva e 

que o mesmo tenha um bom nível de motivação e autoconfiança. Assim, esse aluno absorverá o 

insumo com muito mais facilidade, ao passo que outro que esteja tenso, ansioso e com baixa 

motivação, possuirá um filtro afetivo mais “elevado”, formando um tipo de bloqueio mental que 

diminuirá, então, sua capacidade de absorção de insumo. 

Apesar de reconhecem a relevância das idéias de Krashen para muitos avanços em nossa 

compreensão da aquisição de segunda língua, Mitchell e Myles (1998: 39) destacam que sua 

maior fraqueza foi o uso da hipótese prematuramente, sem os devidos testes ou validade 

empírica. Os autores reconhecem o papel das variáveis afetivas na aquisição da segunda língua, 

mas põem em dúvida a legitimidade do filtro afetivo com base no seguinte questionamento: 
Por exemplo, muitos adolescentes tímidos sofrem de baixa auto-estima, possuindo, portanto, um 
filtro “alto”. Seriam todos maus aprendizes de línguas? E seriam todos os adultos confiantes e 
extrovertidos (com “baixo” filtro) bons aprendizes? É evidente que não. Além disso, como o filtro 
realmente atua? Todas essas questões permanecem vagas e não exploradas78. 

                                                 
75 As outras quatro hipóteses que constituem o modelo de Krashen são: aquisição e aprendizagem (acquisition and 
learning, discutida no capítulo 2 deste trabalho); hipótese do monitor (the monitor hipothesis), hipótese do 
insumo linguístico (the input hipothesis), e hipótese da ordem natural (the natural order hipothesis). 
76 Esta hipótese foi proposta primeiramente por DULAY, H. e BURT, M (1977). Remarks on creativity in language 
acquisition. In Viewpoints on English as a second Language. (Ed.). DULAY, H ; BURT, M  e FINOCCHIARO, 
M. New York: Regents, tendo sido mais desenvolvida por Dulay, Burt e Krashen (1982).  
77 “The filter is that part of the internal processing system that subconsciously screens incoming language based on 
what psychologists call ‘affect’: the learners’ motives, needs, attitudes and emotional states”. 
78 “For example, many self-conscious adolescents suffer from low self-esteem and therefore presumably have a high 
filter. Are they therefore all bad language learners? And are all confident and extrovert adults (with a ‘low’ filter) 
good language learners? Clearly not. Moreover, how does the Affective Filter actually work? All these issues remain 
vague and unexplored.” 



 
 

51

Ainda que pouco sólido e flexível, o filtro afetivo talvez seja a hipótese mais conhecida 

na área de aprendizagem de segunda língua, segundo Mitchell e Myles (1998: 170). Concordo 

com esses autores sobre a falta de maior fundamentação desta teoria, mas acredito na existência 

da relação entre afeto e cognição, e em como o fato de um aprendiz sentir-se seguro pode 

contribuir para uma aprendizagem bem sucedida, conforme apontado por Davis e Oliveira (1994: 

85):  
O afeto pode, assim, ser entendido como a energia necessária para que a estrutura cognitiva passe a 
operar. E mais: ele influencia a velocidade com que se constrói o conhecimento, pois, quando as 
pessoas se sentem seguras, aprendem com mais facilidade. 

 

Diversos autores concordam que um ambiente de ensino no qual o aprendiz se sinta 

encorajado a expressar suas opiniões e testar hipóteses sobre a língua-alvo, tendo seus esforços 

em se comunicar nessa língua reconhecidos e valorizados, é muito mais propício à aprendizagem. 

Castro e Silva (2007) e Deus (2007) observaram essa realidade de perto em seus estudos acerca 

dos fatores que podem levar ao sucesso ou fracasso do aprendiz na aprendizagem de uma língua 

estrangeira. As autoras verificaram que a afetividade entre alunos e professores é um fator 

essencial tanto no aprendizado quanto na perseverança dos estudantes. 

Além de destacar que a motivação atinge seu auge em um ambiente de sala de aula em 

que os alunos conseguem expressar suas opiniões, não sentindo o risco de serem ridicularizados, 

Thanasoulas (2002)79 afirma que o contrário – uma sala de aula tensa – pode reduzir o 

aprendizado e desmotivar os alunos. Chiasson (2002)80 estabelece que uma sala de aula afetiva é 

aquela em que os aprendizes não temem correr riscos e fazem uso de sua segunda língua. Em 

outras palavras: 

O ensino afetivo, então, representa a esperança de aperfeiçoar as atitudes, a motivação, a 
autoconfiança e os níveis de ansiedade, e consequentemente, o empenho tanto de alunos como de 
professores em fazer de uma aula boa, uma aula ainda melhor (Cittolin, 2003)81. 

Conforme discutido nesta seção, a afetividade em sala de aula sugere níveis elevados de 

autoconfiança, motivação e valorização do empenho do aprendiz. Segundo Underhill (1989: 

252), entretanto, existem algumas situações em que esses aspectos podem ficar comprometidos: o 

momento em que o aluno comete um erro, sobretudo oral, e é corrigido pelo seu professor. 

                                                                                                                                                              
79 Texto sem paginação. 
80 Texto sem paginação. 
81 Texto sem paginação. 
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Percebo que, para alguns aprendizes, esse momento parece ser frustrante e embaraçoso, como se 

representasse a exposição pessoal e dos seus erros perante a turma.  

Como exemplos de pesquisas que demonstram tal fato, temos os trabalhos de Cardoso-

Brito (2004), Borba e Lima (2004), Garrido (2006), Santos (2006), e Scherer (2008), todos 

realizados no Brasil. 

O primeiro estudo citado envolveu três diferentes contextos (uma classe de adolescentes 

em um curso particular de idiomas, e duas classes da 6ª série do ensino fundamental, uma de 

escola particular e outra de uma escola pública), e objetivou contemplar os efeitos da correção na 

produção oral dos aprendizes, incluindo os sentimentos dos mesmos para com seus erros e os dos 

colegas. A autora verificou que a maioria dos alunos afirmou se sentir constrangida e disse se 

preocupar com as pessoas que estão presentes no momento da correção. 

A investigação realizada por Borba e Lima (2004) pretendeu examinar, desta vez, o 

conhecimento de professores de inglês e espanhol do ensino fundamental e médio de escolas 

estaduais e particulares no Rio Grande do Sul acerca do tratamento do erro. Os autores acreditam 

que os alunos geralmente se sentem frustrados e envergonhados, percebendo a correção de seus 

erros como algo negativo. 

A pesquisa realizada por Garrido (2006) objetivou verificar como dois grupos de 

adolescentes em nível intermediário de curso de inglês percebem e vivenciam o erro oral e sua 

correção em sala de aula. Em ambos os contextos, a maioria demonstrou não se sentir 

constrangida, fato este que a pesquisadora atribuiu ao clima de confiança estabelecido pelas 

professoras, pois alguns alunos afirmaram já terem vivenciado momentos de angústia quando 

corrigidos oralmente por outros professores. 

O trabalho de Santos (2006) pretendeu identificar os motivos de fracasso manifestado na 

desistência de alunos adultos nos primeiros níveis de um curso particular de inglês. Um dos 

fatores identificados na fala dos entrevistados foi a correção excessiva. Dois alunos se sentiram 

embaraçados e expostos ao ridículo porque eram constantemente interrompidos pela correção 

excessiva do erro por parte da professora.  

A investigação realizada por Scherer (2008) teve como objetivo identificar os fatores 

afetivos que estão presentes na sala de aula de um curso de Espanhol como Língua Estrangeira, e 

sua influência no momento em que o professor corrige e trata os erros dos alunos. Os dados 

revelaram que as situações de sala de aula, principalmente as que expõem os alunos, envolvem 
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sentimentos tais como vergonha, desconforto e constrangimento, e que o tipo de feedback do 

professor contribui para amenizar tais sentimentos. 

Enfim, indivíduos pertencentes a contextos de ensino distintos e de diferentes faixas 

etárias relataram se sentirem expostos e julgados no momento da correção. Aragão (2005: 113) 

atribui tal sensação  
à existência de um sentimento de bloqueio limitador da ação, de extrema preocupação consigo 
mesmo e com a opinião alheia, acompanhado de um sentimento de observação julgadora contínua 
de que os demais presentes podem estar criticando sua conduta. Acompanha esse desconforto o 
medo de errar, medo de fazer perguntas, medo do que o outro pode estar pensando sobre você, o 
constrangimento, a vergonha e o retraimento interacional. 

 

Conforme discutido nesta seção, o receio de ser corrigido e se sentir constrangido ou 

mesmo humilhado pode fazer com que alunos mais sensíveis à rejeição evitem uma participação 

mais ativa em sala de aula, temendo ser ridicularizados pelo professor ou pelos colegas de classe.  

A subseção a seguir é destinada à descrição de alguns dos componentes, sugeridos por diversos 

autores, que podem contribuir na manutenção de um ambiente propício à aprendizagem, de modo 

a tornar os aprendizes mais receptivos à correção de seus erros orais e estimulados a prosseguir 

nas tentativas de se comunicar na língua-alvo. 

 

3.2.1 A correção de erros orais em um ambiente propício à aprendizagem 

 

Littlewood (1992: 100) afirma que, antigamente, um dos maiores obstáculos para a 

criação de um ambiente receptivo para a aprendizagem de uma língua estrangeira estava no foco 

praticamente obrigatório na área em que os aprendizes costumam justamente ser mais deficientes: 

o controle do sistema linguístico com precisão. Comumente, o foco recaía sobre os erros dos 

alunos, ao invés de seus acertos, o que acabava originando um sentimento de inadequação, 

principalmente entre aqueles que tinham maior dificuldade. O autor destaca que a tendência atual 

de se focar no processo de comunicação em lugar da precisão tornou possível amenizar essa 

tendência. De acordo com Wurm (2001: 14),  
o ensino comunicativo de línguas representou um movimento em favor de uma abordagem mais 
humanística, interessada em priorizar os processos interativos de negociação de significados em 
sala de aula.  
 

Mais recentemente, alguns autores (cf. Hughes, 1989; Underhill, 1989) ressaltam a 

importância da conscientização de que os erros sejam percebidos como aspectos do desempenho 
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do aprendiz, explicando que isto contribui positivamente para sua auto-estima e para o ambiente 

de sala de aula como um todo. 

Nesse sentido, pesquisadores como Kristmanson (2000)82 destacam a influência de certos 

procedimentos de correção de erros na criação de um ambiente positivo em sala de aula. Segundo 

o mesmo, o professor deve adotar estratégias de correção que não ponham o aluno em destaque 

ou em situação de embaraço, de modo que ele se sinta à vontade para fazer novas tentativas. 

Chiason (2002) acrescenta que, em uma sala de aula afetiva, “os alunos não sofrem críticas 

depreciativas ou negativas, e a correção de erros é construtiva, pertinente, ocorre no momento 

apropriado e busca trazer confiança a cada aluno”83. Benedetti (2005: 131) acrescenta: 
 A aquisição de linguagem objetivando fluência, precisão e uso criativo requer tempo e exige, do 
instrutor, paciência e compreensão acima de tudo. Um professor que exercita excessivamente a 
correção pode inibir seus alunos, tirando-lhes a criatividade e independência, e gerando neles 
tensão, ansiedade e frustração. Porém, o oposto é igualmente negativo: a ausência de sinalização de 
correção pode mascarar o real estágio de desenvolvimento do aluno, causando-lhe insegurança ou 
exagerada autoconfiança. 

 

Conforme discutido na seção 2.6.2 deste trabalho, a decisão de quando corrigir os erros 

orais dos aprendizes exige equilíbrio por parte do professor, pois corrigi-los em demasia pode 

deixá-los inibidos e ansiosos, ao mesmo tempo em que a ausência de correção pode sinalizar 

indiferença ou negligência.  

A preocupação com o lado afetivo na correção de erros levou Vigil e Oller (1976) a 

perceberem que os aprendizes podem receber pelo menos dois tipos de feedback de seus 

interlocutores: o cognitivo e o afetivo. Allwright e Bailey (1991: 93) destacam que o primeiro 

corresponde ao fornecimento de informações a respeito do uso da língua, enquanto que o 

segundo corresponde a reações emocionais ao enunciado do aprendiz. Esses autores sugerem 

que, para evitar a fossilização de formas errôneas, o aprendiz deve receber informações 

cognitivas claras sobre seus problemas linguísticos, mas para garantir que ele continuará se 

comunicando sem embaraço ou bloqueios, as mesmas devem vir acompanhadas de feedback 

afetivo positivo, para que o mesmo não se sinta desestimulado a prosseguir nas tentativas de se 

comunicar na língua-alvo.  

                                                 
82 Texto sem paginação. 
83 “Such classrooms are ones in which learners are not afraid to take risks and use their second language. Students 
are encouraged and praised for their efforts to always use their second language in class. Students don’t face 
ridicule, nor negative criticism. Error correction is appropriate, timely, constructive and seeks to instill confidence 
in each student.” 
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Segundo o que foi discutido nesta seção, o momento da correção dos erros, 

principalmente orais, exige sensibilidade e equilíbrio por parte do professor. Porém, a percepção 

do aluno, isto é, a maneira como ele enfrenta esse momento é igualmente decisiva em sua decisão 

de prosseguir adiante nas tentativas de se comunicar na língua estrangeira. Por isso, as próximas 

seções são destinadas à apresentação de variáveis afetivas que exercem influência no processo de 

aprendizagem de uma segunda língua, inclusive na maneira como o aprendiz percebe e vivencia a 

correção de seus erros orais. 

 

3.3 Variáveis afetivas 

 

Gardner e MacIntyre (1993a: 1) conceituam variáveis afetivas como “características 

emocionalmente relevantes que influenciam a maneira como um indivíduo responderá a 

determinada situação”84. No tocante à aprendizagem, elas podem auxiliar ou comprometer o 

processo, sendo complementares à definição de afeto de Arnold e Brown (1999: 1) adotada no 

presente trabalho. Como exemplo de tais variáveis, Gardner e MacIntyre (1993a: 1) citam as 

atitudes, motivação, ansiedade e autoconfiança. Para Brown (2000: 64), a dimensão afetiva inclui 

fatores como empatia, auto-estima, extroversão, inibição, ansiedade e atitudes, e todas essas 

variáveis serão abordadas nas subseções a seguir.  

 

3.3.1 Ansiedade 

 

A ansiedade é apontada por inúmeros autores como um dos construtos que mais 

comprometem a aprendizagem. Segundo Brown (2000: 150-151), “embora todos saibamos o que 

é, e já tenhamos vivenciado tal sensação, a ansiedade não é fácil de se definir em uma simples 

sentença85”. Scovel (1978/1991: 17) a associa a “sentimentos de inquietude, frustração, falta de 

confiança, apreensão ou preocupação86”.  

Scovel (1978/1991: 22), estabeleceu a distinção entre dois tipos de ansiedade: debilitante 

e facilitadora. O primeiro faz com que o indivíduo evite as situações em que se sente mais 

                                                 
84 “emotionally relevant characteristics of the individual that influence how she/he will respond to any situation”. 
85 “Even though we all know what anxiety is and we all have experienced feelings of anxiousness, anxiety is still not 
easy to define in a simple sentence”. 
86“feelings of uneasiness, frustration, self-doubt, apprehension, or worry”. 
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ansioso, funcionando como um mecanismo de fuga. Já o segundo tipo, a ansiedade facilitadora, 

consiste em um nível ideal de tensão que deixa o indivíduo alerta, motivado para cumprir as 

tarefas. Porém, a maior parte dos estudos na área tende a se concentrar nos efeitos negativos da 

ansiedade (cf. Horwitz et al., 1986/1991; Campbell e Ortiz, 1991; MacIntyre e Gardner, 1991b; 

Gardner e MacIntyre 1993a, para citar alguns), e esse é o lado da ansiedade que será contemplado 

no presente trabalho. 

Horwitz et al. (1986/1991: 1) salientam que, assim como a ansiedade impede certas 

pessoas de obter sucesso em ciências ou matemática, muitos consideram o aprendizado de uma 

língua estrangeira, especialmente em situações de sala de aula, particularmente estressante. Com 

base nesse argumento, Horwitz et al. (1986/1991), e Gardner e MacIntyre (1993a) propuseram a 

existência de um tipo específico de ansiedade, responsável pela sensação de desconforto 

vivenciada por certos alunos em aulas de língua estrangeira: a ansiedade de língua estrangeira, 

que será discutida a seguir. 

 

3.3.1.1 Ansiedade de língua estrangeira 

 

De acordo com Gardner e MacIntyre (1993a: 5), a ansiedade de língua estrangeira pode 

ser definida como uma “sensação de apreensão em situações que exigem o uso de uma língua 

estrangeira em que o indivíduo não seja altamente proficiente87”. Os autores caracterizam esse 

construto como um estado permanente, relacionado à propensão do indivíduo a reagir de maneira 

nervosa ao ter de falar88, ouvir, ler ou escrever em uma segunda língua, independentemente do 

contexto onde isso ocorra (informal, ou seja, no cotidiano; ou formal, como na sala de aula).  

Segundo Horwitz et al. (1986/1991: 31), a ansiedade de língua estrangeira seria um 

complexo de percepções, crenças, sentimentos e comportamentos relacionados ao contexto de 

sala de aula de língua estrangeira. Nesse complexo se destacariam três componentes que 

resumiriam os elementos acima mencionados: a apreensão de comunicação, a ansiedade de testes 

                                                 
87 “the apprehension experienced when a situation requires the use of a second language with which the individual 
is not fully proficient”. 
88 Matsuda e Gobel (2004: 22) ressaltam que, embora a maior parte das pesquisas realizadas por Horwitz et al., 
MacIntyre e Gardner e outros, tenha sugerido que a ansiedade é mais comprometedora do desempenho de aprendizes 
em atividades orais e auditivas, já existem estudos apontando a influência negativa da ansiedade na leitura e escrita.  
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e o medo da avaliação negativa. Estes serão apresentados a seguir, com base em Horwitz et al. 

(1986/1991: 30-31). 

O primeiro elemento da ansiedade de língua estrangeira, a apreensão de comunicação, 

consiste em uma espécie de timidez caracterizada pelo temor do indivíduo de se comunicar com 

outras pessoas. Scovel (1978/1991: 6) indica que as pessoas que ficam apreensivas ao ter de se 

comunicar oralmente tendem a evitar esse tipo de situação, com o objetivo de escapar da 

ansiedade gerada por esses momentos. Além disso, a apreensão de comunicação possui efeitos 

comprometedores da compreensão auditiva, segundo Horwitz et al. (1986/1991: 30). 

A ansiedade de testes é relacionada ao temor de fracassar em situações de avaliação, nas 

quais o indivíduo considera alarmantes as consequências de um desempenho inadequado ou não 

satisfatório. 

Por fim, o medo de avaliação negativa é definido como apreensão, temor com relação à 

avaliação negativa de outros, isto é, dos colegas e principalmente do professor. Este construto é 

mais amplo do que a ansiedade de testes por ocorrer em qualquer situação avaliativa, seja ela uma 

entrevista de emprego ou o ato de se expressar em uma sala de aula de língua estrangeira. Da 

mesma forma, é também mais amplo do que a apreensão de comunicação por envolver o temor 

por avaliação. Assim esse terceiro construto parece ser uma síntese dos outros dois. 

Com o propósito de exemplificar como estes dois componentes podem interagir, cito a 

proposição de Daly (1991: 6), que afirma que, na medida em que o indivíduo percebe um 

julgamento negativo (por parte de si próprio ou de outros) o mesmo tende a se confirmar e gerar 

mais ansiedade. Isto, por sua vez, resulta em novas situações em que a comunicação é evitada, 

constituindo assim um círculo vicioso. 

Em sua revisão bibliográfica sobre o papel da ansiedade no aprendizado de segunda 

língua, Scovel (1978/1991: 17) discute alguns estudos que geraram resultados conflitantes. Uma 

das maiores controvérsias gira em torno da questão de a ansiedade ser uma das causas ou 

consequências do mau desempenho de um indivíduo, já que pesquisadores como Sparks e 

Ganschow (1991) acreditam que dificuldades na aprendizagem propiciam o surgimento da 

ansiedade.  

Por outro lado, Horwitz (2001) e MacIntyre (1995), entre outros, acreditam que a 

ansiedade é um construto psicológico que compromete a aprendizagem. Horwitz (2001), por 

exemplo, argumenta que o número de indivíduos ansiosos é muito superior ao de casos de 
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dificuldades de aprendizagem, o que sugere que a ansiedade pode se manifestar 

independentemente de dificuldades, pois mesmo bons aprendizes vivenciam momentos de 

desconforto. MacIntyre (1995), por sua vez, compilou, em um artigo, diversos estudos que 

apontam a influência da ansiedade no aprendizado, com base em seus efeitos psicológicos. O 

pesquisador mostrou que a aprendizagem é um processo cognitivo, e a ansiedade pode dividir a 

atenção do aprendiz nesse momento, fazendo com que ele dirija sua atenção não para o 

cumprimento da tarefa, mas para sua reação psicológica à mesma.  

 Outro conflito apontado por Scovel (1978/1991: 17) foi referente à questão dos 

instrumentos utilizados para medir a ansiedade. Como exemplo, o autor citou o trabalho realizado 

por Backman (1976)89. Ao elaborar um teste de ansiedade, essa autora constatou que os dois 

piores falantes de espanhol participantes de seu estudo haviam obtido a mais alta e a mais baixa 

pontuação. 

MacIntyre e Gardner (1989: 254) atribuem tais inconsistências à deficiência dos 

instrumentos utilizados nos estudos. Os autores indicam a proposição de Endler (1980)90, de que 

“estudar a ansiedade é estudar a interação da pessoa com a situação que a produz91”.  

De acordo com MacIntyre e Gardner (1989: 254), Gardner (1985) propôs a elaboração de 

escalas específicas para situações de aprendizado, ao invés de escalas mais gerais. Como exemplo 

de tais testes, o mais conhecido é a escala de ansiedade de língua estrangeira92 (Horwitz et al., 

1986/1991), que consiste em uma escala Likert na qual o indivíduo se auto-avalia, assinalando 

seus graus de concordância com as afirmações apresentadas, cada uma correspondendo a uma 

pontuação. Embora Horwitz (1986/1991) tenha apresentado evidências da confiabilidade e 

validade da escala, alguns autores criticam a utilização desse tipo de teste na investigação de 

aspectos afetivos. A própria Horwitz, em trabalho recente (cf. Yan e Horwitz, 2008: 153), sugere 

a utilização de entrevistas com os aprendizes, procedimento metodológico também adotado nesta 

pesquisa, conforme será apresentado no capítulo 5. 

No Brasil, a fim de analisar o papel e as possíveis causas sociais e educacionais da 

ansiedade de língua estrangeira como fator dificultador da aprendizagem de adultos, Nascente 

                                                 
89 BACKMAN, N. (1976). Two Measures of Affective Factors as they Relate to Progress in Adult Second Language 
Learning. Working Papers in Bilingualism, 10, pp.100-122. 
90 ENDLER, N.S. (1980). Person-Situation Interaction and Anxiety. In I. L. Kutash (Ed.), Handbook on Stress and 
Anxiety. San Francisco: Jossey-Bass. 
91 “…to study anxiety is to study the interaction of the person in the situation producing that anxiety”. 
92 “Foreign Language Anxiety Scale” 
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e Monteiro (2002) realizaram um estudo com alunos em nível intermediário de uma escola de 

idiomas. O estudo teve como instrumentos diários, entrevistas, e uma adaptação da escala 

elaborada por Horwitz (1986/1991), em língua portuguesa. Entre os aspectos observados, 

destaca-se o temor de avaliação negativa, associado ao receio do aprendiz de perder sua “face” 

perante os colegas e o professor, e ter sua falha julgada pelos mesmos (p.116). Por outro lado, as 

autoras constataram que, quanto mais familiarizados com o ambiente, mais relaxados os alunos se 

sentem quanto à correção de seus erros. 

Correções ásperas e abordagens de erros que podem ridicularizar um aluno perante a 

turma estão entre as questões mais importantes da interação professor-aluno relacionadas à 

ansiedade de línguas, segundo Oxford (1999a: 59). Outros fatores citados pela autora são: auto-

estima, tolerância de ambiguidade93, capacidade de correr riscos, competitividade, ansiedade 

social, identidade e choque cultural, crenças, atividades em sala de aula e métodos, e interação 

entre professor e aluno.  Por isso, Horwitz (2001: 121) destaca a importância dos estudos acerca 

da ansiedade de língua estrangeira: a possibilidade de maior compreensão a respeito de como os 

alunos vivenciam seu aprendizado, suas expectativas de sucesso, de fracasso e até o motivo por 

que optam por interromper ou permanecer estudando.  

 

3.3.2 Atitudes 

 

O conceito de atitudes não foge do fenômeno da proliferação de definições, segundo Taset 

(2006: 34). O Dicionário Aurélio (1999) define atitude como “reação ou maneira de ser, em 

relação a determinada(s) pessoa(s), objeto(s), situações, etc.”. Gardner, um dos pioneiros nos 

estudo da atitude, conceitua o termo como “reação avaliativa a alguém ou algo, desenvolvida com 

base em suas crenças ou opiniões a respeito dos mesmos94” (1985: 91 – 92). Com o intuito de 

verificar como a Psicologia Social entende esse conceito, respaldo-me em Davidoff (1983: 697), 

que comenta que as atitudes são geralmente definidas como “conceitos de avaliação aprendidos, 

associados a pensamentos, sentimentos e comportamento”.  

                                                 
93 Definida por Oxford (1999a: 62) como a aceitação de situações confusas, no sentido de que diversas situações 
envolvendo a ambiguidade de referentes, significados e pronúncia constituem parte do aprendizado de uma segunda 
língua.  
94 “an evaluative reaction to some referent or attitude object, inferred on the basis of the individual’s beliefs or 
opinions about the referent”. 
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Enfim, o que as noções apresentadas possuem em comum é o fato de caracterizar as 

atitudes como o posicionamento do indivíduo em relação a algo ou alguém. No que tange à área 

de aprendizagem de segunda língua, Savignon (1983: 110) explica que o termo passou a incluir 

posição mental consciente95, assim como uma série de sentimentos ou emoções (grifo dos 

autores) subconscientes, tais como segurança, auto-estima, auto-conhecimento e motivação. O 

autor (1983: 110), assim como Gardner e MacIntyre (1993a: 1), concorda em situar as atitudes 

entre as variáveis afetivas, em conformidade com a ansiedade, motivação e autoconfiança.  

No contexto educacional, a preocupação com atitudes em relação à língua e culturas-alvo 

está presente em todos os modelos sócio-psicológicos de aquisição de segunda língua, segundo 

Busnardo e El-Dash (1992: 26). Gardner e Lambert realizaram as primeiras investigações visando 

a observar a influência das atitudes e motivação na aquisição de segunda língua ao final das 

décadas de 1950 e 1960. Porém, estudos referentes às atitudes de aprendizes não-nativos têm sido 

mais frequentes desde a década de 1970, dentre os quais podemos citar Krashen, (1978/1980), 

Mantle-Bromley, (1995) Moita Lopes (1996), Figueiredo (2003), Oibedat (2005), Elyildirim e 

Ashton (2006) e Pires (2007). Tais pesquisas objetivaram investigar a influência das atitudes na 

aprendizagem de línguas estrangeiras, e seus resultados têm sido usados por estudiosos e 

pedagogos para um entendimento da preferência das pessoas por determinadas línguas, das 

razões que as levam a desejar aprendê-las, do que conduz à proficiência, entre outros aspectos, 

conforme apontado por Figueiredo (2003: 21). 

Esses estudos partem da premissa de que as atitudes subjazem aos possíveis 

comportamentos convergentes ou divergentes frente à língua a ser aprendida, e os resultados 

apontam que, se um aprendiz se mostra favoravelmente disposto à cultura e falantes-alvo, sua 

tendência será de desejar maior contato com a comunidade falante dessa língua. Em 

consequência dessa necessidade comunicativa, ele poderá se beneficiar de maior motivação.  

O modelo de Gardner e Lambert (1972) parece ser o mais dinâmico, por sugerir que as 

atitudes influenciam na motivação96 para aprender a língua. Esta, por sua vez, afeta a 

proficiência, de modo que qualquer aumento de proficiência pode também gerar um impacto 

positivo sobre as atitudes.  

                                                 
95 “conscious mental position” 
96 Este assunto será retomado na seção 3.3.8 deste capítulo. 
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Por outro lado, se a única razão para um indivíduo aprender uma língua estrangeira advier 

de algum tipo de pressão externa, sua motivação interna será mínima, e sua atitude para com o 

aprendizado provavelmente será negativa (cf. Lightbown e Spada, 1999: 56). Resumindo, as 

atitudes negativas podem reduzir a motivação e resultar em menos insumo e interação, conforme 

apontado por Brown (2000: 181). Isto não significa que os adultos não se sintam motivados 

frente a incentivos como melhores empregos e salários, porém fatores como auto-estima elevada 

e maior satisfação profissional parecem ser mais importantes para muitos aprendizes, sobretudo 

adultos.  

Observa-se que diferentes atitudes correspondem a diferentes percepções, de modo que, 

positivas ou negativas, exercerão um grande impacto no sucesso do aprendizado de uma segunda 

língua, e essa premissa será a base para a discussão dos dados obtidos neste trabalho. 

Embora reconheça que os adultos possuem atitudes firmemente estabelecidas, Bernat 

(2000) salienta que, às vezes, a única maneira de persuadir as pessoas a modificarem suas 

atitudes é lhes mostrando que novas maneiras de agir são mais produtivas do que as antigas, mas 

que isso é algo que os aprendizes precisam descobrir por si próprios. 

Sobre a origem das atitudes, Brown (2000: 180) estabelece que não nascemos com 

atitudes específicas; elas são produto das experiências de vida. As atitudes se desenvolvem já na 

infância e possuem origens diversas: atitudes dos pais e pares, contato com pessoas diferentes em 

vários aspectos, e interação com fatores afetivos na experiência humana.  

Apesar de sabermos que as atitudes não surgem durante a vida escolar, na medida em que 

modelam o comportamento do indivíduo em relação à aprendizagem, creio que é papel da escola 

auxiliar os alunos a desenvolver atitudes positivas em relação à língua estrangeira. Mais 

especificamente, no caso deste trabalho, creio ser possível auxiliar os alunos a desenvolverem 

atitudes positivas para com a correção de seus erros orais. Todavia, deve-se atentar que é limitado 

o número de pesquisas sobre esse assunto no Brasil (conforme apresentado na seção 3.2), não 

sendo muito diferente no exterior. Como exemplo de trabalhos realizados em outros países, temos 

Cathcart e Olsen (1976), Chenoweth, Day, Chun e Luppescu (1983) e Oladejo (1993) e 

Katayama (2007a). 

Savignon (1983: 112) afirma que um dos problemas na documentação do papel da atitude 

no aprendizado de segunda língua é a dificuldade em mensurá-la, pois mesmo as escalas já 

elaboradas e tidas como válidas são alvo de críticas, situação semelhante às escalas de ansiedade. 
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Como alternativa, o autor propõe a observação não só do que os indivíduos dizem, mas daquilo 

que fazem, já que uma coisa é expressar um valor; outra, é agir com base no mesmo (grifo do 

autor). 

Respaldando-se em Cunha (1998: 29)97, Pires (2007: 37) aponta que o conceito de atitude 

está relacionado às crenças do indivíduo, uma vez que as atitudes seriam a materialização das 

mesmas, ou melhor, o indivíduo teria uma determinada atitude baseado em suas crenças. 

Allwright e Bailey (1991: 52) afirmam que as crenças de um aprendiz podem exercer influência 

em vários aspectos, quais sejam, sua motivação para aprender, suas expectativas em relação ao 

aprendizado, suas opinião se uma língua é fácil ou difícil, e mesmo as estratégias de 

aprendizagem que mais lhe favorecem. Logo, podemos concluir que as crenças podem também 

influenciar na sua percepção dos seus erros e da correção dos mesmos, e por isso elas serão 

abordadas no próximo capítulo. Antes, contudo, cumpre prosseguir com algumas considerações 

sobre outras variáveis afetivas.  

 

3.3.3 Autoconfiança 

 

 De acordo com Gardner e MacIntyre (1993a: 6), Clément et al. (1977)98 concluíram que a 

autoconfiança poderia ser definida como autoavaliação da proficiência na segunda língua ou 

ausência de ansiedade de língua estrangeira.  

A fim de demonstrar a importância desse aspecto na aprendizagem, Brown (2001: 62) 

afirma que “na essência de toda aprendizagem está a crença do indivíduo em sua capacidade de 

cumprir a tarefa”99. Ainda segundo o mesmo (2001: 63), a atuação do professor no 

estabelecimento e manutenção desse aspecto é crucial, reafirmando aos alunos a crença em suas 

capacidades e organizando os conteúdos de forma a iniciar pelos mais simples e variar 

gradualmente, até os mais complexos. 

 

 

                                                 
97 CUNHA, P. (1998). Crenças de alunos sobre ensino/aprendizagem de inglês: um estudo na escola técnica 
estadual. Dissertação de mestrado Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, PUC/SP. 
98 CLÉMENT, R.; GARDNER, R. e SMYTHE, P. C. (1977). Attitudes and motivation in second language 
acquisition: an investigation of Ontario francophones, Working Papers on Bilingualism, 12, pp. 1-20. 
99 “At the heart of all learning is a person’s belief in his or her ability to accomplish the task”. 
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3.3.4 Auto-estima 

 

Definida por Rosenberg (1965: 15) como “atitude favorável ou desfavorável em relação a 

si próprio100”, a auto-estima é citada como um dos aspectos emocionais que mais influenciam no 

aprendizado por autores como Andrés (1999), Arnold e Brown (1999) e Oxford (1999a). Esta 

(1999a: 62) define o termo como “um auto-julgamento de valor, baseado em sentimentos de 

eficácia, um senso de interação efetiva com seu próprio ambiente”101, e menciona estudos que 

estabelecem a correlação entre auto-estima elevada e sucesso no aprendizado.  

Brown (2000: 145) atenta para o fato de que a auto-estima se desenvolve através de 

experiências, positivas ou negativas, que acompanharão o aprendiz em seu processo de 

aprendizagem. Castro e Silva (2007: 33) afirmam que auto-estima inclui a maneira como os 

alunos são vistos pelo professor ou pelos colegas e a maneira como eles próprios se vêem naquele 

contexto. Partindo da premissa de que o “outro” tem papel fundamental na formação da auto-

estima, Scherer (2008: 52) conclui que “o professor e outros elementos que rodeiam o ambiente 

escolar são peças cruciais nesse processo, assim como os pais e outros significantes com os quais 

o aluno estabelece relações”.  

Horwitz et al. (1986/1991: 30) observaram que a ansiedade de língua estrangeira pode 

constituir uma ameaça à auto-estima, no sentido de que a privação de seu meio de comunicação 

habitual gera nos aprendizes um receio de cometer erros. Castro e Silva (2007: 33) acreditam que 

o aluno adulto iniciante aprendendo uma nova língua se sinta ainda mais vulnerável, e muitas 

vezes, em uma condição até mesmo infantilizada. Porém, Horwitz et al. (1986/1991: 30) 

reconhecem que entre os indivíduos que têm ansiedade de língua estrangeira, aqueles com 

auto-estima elevada têm mais facilidade para lidar com a ansiedade do que os que possuem a 

auto-estima mais baixa.  

Em um estudo cujo objetivo foi verificar o papel da auto-estima no aprendizado de 

línguas estrangeiras, Dourado e Sperb (2002), com base em Branden (2000a)102, citam algumas 

das características definidoras de auto-estima elevada (p.82-83), resumidas a seguir : 

 

                                                 
100 “a favorable or unfavorable attitude toward the self”. 
101 “a self-judgement of worth or value, based on feelings of efficacy, a sense of interacting effectively with one’s 
own environment”. 
102 BRANDEN, N. (200a). Auto-estima e os seus seis pilares. São Paulo: Saraiva. 
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• Racionalismo e realismo – Pessoas com auto-estima elevada são movidas pela 

não-contradição, e formulam seus princípios a partir de fatos concretos (indução). 

• Criatividade – Pessoas com auto-estima elevada tendem a ser criativas, pois 

confiam em suas crenças e intuições. 

• Independência – A auto-estima elevada é a causa e consequência da prática de 

assumir responsabilidade pela realização de seus objetivos. 

• Flexibilidade – Indivíduos com auto-estima elevada não se sentem presos a velhos 

paradigmas e encontram-se geralmente dispostos a explorar o desconhecido. 

• Capacidade para enfrentar mudanças e superar obstáculos – A capacidade para 

enfrentar mudanças está relacionada a uma atitude positiva em relação à vida, de 

modo que mudanças não são consideradas assustadoras. 

• Disponibilidade para admitir e corrigir erros – Para pessoas com auto-estima 

elevada, a verdade possui muito mais valor do que o fato de estar certo. 

• Cooperação – Pessoas com auto-estima elevada são genuinamente cooperativas 

visando à obtenção de resultados comuns. 

• Persistência e determinação – Pessoas com auto-estima elevada são mais 

persistentes e determinadas na busca de seus objetivos.  

 

3.3.5 Empatia 

 

Brown (2000: 153) define empatia como o “processo de se colocar no lugar do outro”103, 

ou seja, de compreender os sentimentos de outra pessoa, constituindo um fator primordial para a 

coexistência harmoniosa de indivíduos em sociedade. O autor destaca também a definição do 

mesmo termo oferecida por Guiora et al. (1972b: 142)104, “um processo de compreensão em que 

uma fusão temporária dos limites do auto-objeto permite uma apreensão emocional imediata da 

experiência afetiva do outro”105. Ainda de acordo com Brown (2000: 153), muitos psicólogos se 

                                                 
103 “putting yourself into someone else’s shoes”. 
104 GUIORA, A, R.; BRANNON e DULL, C. Y. (1972b). Empathy and second language learning.  Language 
Learning, 22, pp. 111-130. 
105 “a process of understanding in which a temporary fusion of self-object boundaries permits an immediate 
emotional apprehension of the affective experience of another”. 
106 “ the extent to which a person has a deep-seated need to receive ego enhancement, self-esteem, and a sense of 
wholeness from other people as opposed to receiving that affirmation within himself”. 
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mostram favoráveis a essa definição, e acrescentam apenas que são necessários dois aspectos 

para o desenvolvimento e exercício da empatia: primeiramente, conscientização e conhecimento 

dos próprios sentimentos; em seguida, identificação com a outra pessoa. 

O autor (2000: 153) prossegue explicando que a comunicação requer um alto grau de 

empatia. Para se comunicar de maneira eficaz, é necessária a capacidade de entender os estados 

afetivos e cognitivos do outro, pois pressuposições errôneas interrompem a comunicação. Por 

outro lado, é mais fácil atingir empatia na comunicação oral pelo menos em nível cognitivo, já 

que o feedback do ouvinte é imediato. Na comunicação escrita, é necessária uma dose de 

empatia intuitiva e julgamento a respeito do estado mental do leitor. 

 

3.3.6 Extroversão e Introversão 

 

Arnold e Brown (1999: 11) e Brown (2000: 154) destacam o estereótipo que envolve o 

termo extroversão e seu oposto, introversão. Segundo os autores, tais termos tendem a ser mal 

compreendidos devido à suposição de que indivíduos extrovertidos sejam expansivos, falantes e, 

portanto, melhores aprendizes de línguas, por se encontrarem sempre dispostos a participar e 

praticar em sala de aula. Da mesma forma, pessoas introvertidas são tidas como aprendizes 

menos aptos, por serem mais reservados e calados. 

Esclarecendo, Brown (2000: 154) explica que extroversão corresponde à “dimensão da 

necessidade interna do indivíduo em ter seu ego e auto-estima realçados por outras pessoas 

(grifo do autor), ao invés de a reafirmação partir de si próprio”106. Logo, indivíduos extrovertidos 

necessitam de outros para se sentirem bem, não sendo necessariamente falantes ou expansivos. 

Introversão, por sua vez, corresponde à “dimensão em que um indivíduo desenvolve um senso 

de completude e satisfação, a despeito da avaliação de outras pessoas”107, e isto não 

necessariamente implica em traços de inibição. 

Arnold e Brown (1999: 11) e Brown (2000: 155) lamentam a existência de estereótipos 

em torno desses dois termos, e isto termina por dar margem à preconceitos. A cultura ocidental, 

por exemplo, tende a valorizar e incentivar um comportamento “supostamente” extrovertido, 

considerando esses aprendizes melhores falantes da língua-alvo. Ademais, estes autores 

                                                 
 
107 “the extent to which a person derives a sense of wholeness and fulfillment apart from a reflection of this self from 
other people”. 
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reconhecem que a correlação entre extroversão / introversão e aprendizado de línguas ainda 

necessita de mais esclarecimentos. 

 

3.3.7 Inibição 

 

De acordo com Brown (2000: 147) e Andres (2002)108, a inibição está intimamente ligada 

à auto-estima, ou seja, quanto mais baixa, maior a inibição, que consiste em um mecanismo de 

defesa do ego.  

Também segundo Brown (2001: 269), “um dos maiores obstáculos a serem superados 

pelos alunos em processo de aprendizagem é a ansiedade ocasionada pelo medo de dizer algo 

errado, tolo ou incompreensível”109, e a inibição gerada pelo temor de errar seria um mecanismo 

de defesa do ego linguístico, construto psicológico cuja definição foi elaborada por Guiora et al 

(1972b)110, que consiste na identidade que um indivíduo desenvolve em relação à língua por ele 

falada. 

Apesar de necessários no processo de aprendizado, já que também aprendemos através da 

verificação de hipóteses sobre a língua-alvo, os erros podem ser vistos como ameaçadores ao ego. 

Puchta (1999: 254) comenta que “é comum que um aprendiz interprete a reação do professor 

perante seus erros não como um sinal de como deve mudar seu comportamento linguístico, mas 

como comunicação em nível identitário”111 (ênfase do autor), podendo se sentir tolo e optar por 

silenciar em sala para que isso não mais aconteça. Arnold e Brown (1999: 11) acrescentam que, 

nesse sentido, os erros consistiriam em ameaças internas e externas ao ego: internas, no sentido 

de o aprendiz tornar-se crítico com seus próprios erros; e externas, por ele perceber o seu 

julgamento como pessoa por parte de outros. 

O conceito de ego linguístico compara o aprendizado de línguas à aquisição de outros 

aspectos da personalidade, como a imagem corporal, os limites e a flexibilidade do ego (cf. Stern, 

1983: 381). Tal como ocorre com o filtro afetivo, a simultaneidade de mudanças físicas, 

                                                 
108 Texto sem paginação. 
109 “One of the major obstacles learners have to overcome in learning to speak is the anxiety generated over the 
risks of blurting things out that are wrong, stupid or incomprehensible.” 
110 GUIORA, A. Z.; BEIT-HALLAHMI, B.; BRANNON, R. C. L.; DULL, C. Y.; e SCOVEL, T. (1972b). The 
Effects of Experimentally Induced Changes in Ego States on Pronunciation Ability in a Second Language: An 
Exploratory Study. Comprehensive Psychiatry, nº 13, pp.421-428. 
111 “What can easily happen is that the student interprets the teacher’s reaction to this error not as a signal how they 
should change their language behaviour but as communication on the identity level”. 
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emocionais e cognitivas da puberdade proporciona também o desenvolvimento de mecanismos de 

defesa que tornam o ego linguístico defensivo.  

Brown (2000: 147) explica que, nos primeiros anos de vida, o ego é fluido e seus limites 

não são rígidos, e isso poderia justificar por que crianças pequenas conseguem adquirir sotaques e 

dialetos mais rapidamente do que pessoas mais velhas. De acordo com o crescimento do 

indivíduo, o ego torna-se menos maleável e perde sua permeabilidade, e isto pode contribuir para 

certas dificuldades que alguns adultos apresentam em aprender uma segunda língua.  Pessoas 

com baixa auto-estima ou pouco autoconfiantes seriam as mais propensas a possuir um ego 

linguístico fragilizado, e a inibição seria um mecanismo de proteção do ego linguístico.  

Também semelhante ao conceito de ego linguístico, a teoria da afetividade de 

Schumann (1975) confere aos primeiros estágios da vida maior permeabilidade emocional e 

social no tocante às línguas, o que torna o aprendizado mais viável nessa fase, se comparado com 

a adolescência e fase adulta. Na visão deste pesquisador, um ego menos permeável gera um 

temor de parecer ridículo entre adolescentes e adultos, ao passo que, como a segunda língua para 

uma criança representa uma brincadeira, comunicar-se para ela seria uma fonte de satisfação.  

3.3.8 Motivação 

Definida por Brown (2001: 72) como um impulso interno para se atingir um objetivo, e 

por Gardner (1985: 11) como “uma combinação de esforço e desejo de se atingir um objetivo, 

aliado a atitudes favoráveis para com o mesmo”112, a motivação pode ter como fonte a própria 

atividade de aprendizagem, o suco experimentado pelo aprendiz, traços de personalidade, 

recompensas etc.  

Gardner e MacIntyre (1993a: 1) afirmam que a relação entre atitudes e motivação e o 

aprendizado de uma segunda língua foi primeiramente estabelecida por Lambert (1955)113, que 

defendia que o interesse pela língua-alvo era originário de um envolvimento emocional com seus 

falantes, ou de um interesse pessoal na língua em si. Neste estudo, o pesquisador menciona o caso 

                                                 
112 “a combination of effort plus desire to achieve a goal plus favourable attitudes towards the goal to be 
accomplished”. 
113 LAMBERT, W. E. (1995). Measurement of the linguistic dominance of bilinguals. Journal of Abnormal and 
Social Psychology, 55, pp. 197-200. 
114 GARDNER, R. C. e LAMBERT, W.E. (1959). Motivational variables in second language acquisition. Canadian 
Journal of Psychology, 13, pp. 266-272. 
115 DECI, E. e RYAN, R. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: 
Plenum. 
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de dois estudantes universitários americanos com um alto nível de proficiência na língua 

francesa. O primeiro se identificava muito com a França, e a segunda, já lecionava francês há um 

bom tempo. Ao detectar dois tipos distintos de envolvimento com a língua, Lambert (1955) 

formulou a hipótese da existência de uma distinção entre a orientação instrumental e a 

motivação integrativa, e a primeira investigação sobre esse assunto foi realizada por Gardner e 

Lambert (1959)114. 

A respeito dessa dicotomia, Brown (2001: 75) ressalva que o termo orientação significa 

“contexto ou propósito para o aprendizado”, ao passo que motivação refere-se “à intensidade do 

ímpeto do indivíduo para aprender”, que pode ser alta ou baixa. Por isso, fundamentar-me-ei na 

distinção proposta por Arnold e Brown (1999: 12), com base em Deci e Ryan (1985: 245)115, 

entre motivação extrínseca e intrínseca. A primeira origina-se do desejo de se obter uma 

recompensa ou evitar punição, ou seja, o foco está em algo externo ao aprendizado em si, com 

base nas vantagens que o indivíduo possa vir a ter caso aprenda a língua-alvo, tais como: 

ascensão profissional, habilidade de ler textos escritos na língua-alvo etc. Já no caso da 

motivação intrínseca, a recompensa está no aprendizado em si. 

Com o propósito de ilustrar essa distinção e complementar o assunto iniciado na seção 

3.3.2, gostaria de reproduzir, em português, o quadro originalmente elaborado por Bailey 

(1986116, apud Brown, 2000: 166), em que a autora associa as duas dicotomias acima 

apresentadas:  

 

 Motivação intrínseca Motivação extrínseca 

Orientação 

integrativa 

O aprendiz deseja se 

integrar à cultura-alvo (ex: 

para imigração ou 

casamento). 

Outra pessoa deseja que o aprendiz 

saiba a língua-alvo por razões 

integrativas (ex: pais japoneses 

matriculam os filhos em escola de 

língua japonesa). 

Orientação 

instrumental 

O aprendiz deseja atingir 

metas utilizando a língua-

Uma força externa requer que o 

indivíduo aprenda (ex: uma companhia 

                                                 
 
 
116 BAILEY, K. M. Class lecture. Monterey Institute of International Studies. 1986. 
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alvo (ex: para a carreira 

profissional). 

manda um executivo japonês para os 

E.U.A. para treinamento da língua). 

Quadro 01- Dicotomia motivacional de Bailey (1986). 

 

Com base em diversos pesquisadores (Crookes e Schmidt, 1991117; Dörnyei, 1998118 entre 

outros), Brown (2000: 164) defende a maior eficácia da motivação intrínseca no aprendizado. 

Posteriormente, porém, o mesmo autor (2001: 77) reconhece o valor de estímulos externos no 

realce da motivação intrínseca, quando, por exemplo, o feedback positivo do professor gera no 

aprendiz sentimentos de gratificação e validação de sua autonomia, e essa é a visão com a qual 

compartilho. 

Com uma visão diferenciada do conceito de motivação, Williams e Burden (1997: 94) 

defendem que a mesma não se refere a um traço ou característica cujos indivíduos possuem em 

maior ou menor nível. Os autores acreditam que esse termo seja mais apropriado em referência a 

um estado prolongado ou temporário de comportamento orientado ao objetivo, no qual os 

indivíduos optam por se envolver. Sob essa perspectiva, o grau de motivação do indivíduo para 

executar a atividade depende de variáveis tais como sua percepção da tarefa, ações do professor e 

a natureza do relacionamento entre professor e alunos. Em outras palavras, para Williams e 

Burden (1997: 94) a motivação está muito associada ao contexto, porém suscetível a mudanças. 

 

3.4 Definições das variáveis afetivas adotadas neste trabalho 

 

Finalizando este capítulo, gostaria de apresentar um quadro com as definições de cada 

uma das variáveis afetivas adotadas neste trabalho: 

 

Variável Definição 

Ansiedade 

(de língua 

estrangeira) 

 “sensação de apreensão em situações que exigem o uso de uma 

língua estrangeira em que o indivíduo não seja altamente 

proficiente” (Gardner e MacIntyre, 1993a: 4).  

                                                 
117 CROOKES, G. e SCHMIDT, R. (1991). Motivation: reopening the research agenda. Language Learning, 41, pp. 
469-512. 
118 DÖRNIEY, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31, pp. 117-
135. 
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Atitude “reação avaliativa a alguém ou algo, desenvolvida com base em 

suas crenças ou opiniões a respeito dos mesmos” (Gardner, 

1985: 91 - 92). 

Autoconfiança  “crença do indivíduo em sua capacidade de cumprir a tarefa” 

(Brown, 2001: 62). 

Auto-estima  “atitude favorável ou desfavorável em relação a si próprio” 

(Rosenberg, 1965: 15). 

Empatia  “processo de se colocar no lugar do outro” (Brown, 2000: 153). 

Extroversão  “dimensão da necessidade interna do indivíduo em ter seu ego e 

auto-estima realçados por outra pessoa, ao invés de a 

reafirmação partir de si próprio” (Brown, 2000: 154). 

Introversão “dimensão em que um indivíduo desenvolve um senso de 

completude e satisfação, a despeito da avaliação de outras 

pessoas” (Brown, 2000: 154). 

Inibição  “mecanismo de defesa do ego” (Brown, 2000: 147; e Andrés,  

2002). 

Motivação “combinação de esforço e desejo de se atingir um objetivo, 

aliado a atitudes favoráveis para com o mesmo” Gardner (1985: 

11). 

Quadro 02: Definições das variáveis afetivas adotadas no presente trabalho 

 

Após ter abordado a dimensão afetiva do indivíduo e as variáveis que influenciam seu 

processo de aprendizagem, mas ainda com o propósito de dar continuidade ao estudo dos 

aspectos individuais dos aprendizes, o próximo capítulo contemplará a temática das crenças. 

Segundo Barcelos (2006: 16), esse conceito situa-se na área da cognição, e contribui para um 

maior entendimento da maneira como os aprendizes vêem e percebem o mundo e seus 

fenômenos. Além disso, pode fornecer uma compreensão mais detalhada a respeito de fatores 

específicos dentro do processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, sendo, portanto, 

de vital importância para a fundamentação desta pesquisa. 
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4 Crenças e expectativas 
 
 

Este capítulo consiste em uma revisão da literatura sobre a temática das crenças. 

Constataremos que além de sua natureza cognitiva, as crenças possuem também uma interface 

com algumas das variáveis afetivas apresentadas no capítulo anterior, fato que justifica a 

relevância desse conceito na presente pesquisa. Observaremos também que o conhecimento 

acerca da origem das crenças contribui para o entendimento de seu caráter pessoal e social. Além 

disso, veremos a relação entre crenças e expectativas, e o papel destas na motivação ou frustração 

do aprendiz. Finalizando, serão apresentadas também algumas considerações relativas a 

procedimentos metodológicos de investigação das crenças. 

 

4.1 Sobre as crenças 

 

Caracterizadas por Garbuio (2006: 90) como “compreensões psicológicas, afirmações 

sobre o mundo consideradas verdadeiras, construídas a partir da história do indivíduo e de sua 

interação com o meio”, as crenças não são simplesmente foco de recentes investigações 

especificamente da área de Linguística Aplicada. Esse termo tem sido também usado e definido 

no âmbito da Sociologia, Filosofia, Educação, Antropologia, Psicologia e outras áreas do 

conhecimento, segundo Lima (2006: 147). A autora mostra que a definição do termo não é 

consensual, pois existem conceitos específicos para as diferentes áreas e, mesmo dentro de um 

único campo, há diversas denominações119. Bernat (2007)120 atribui a diversidade de definições 

aos diferentes olhares dos pesquisadores, que ocorrem através de perspectivas e abordagens 

diversas.  

Na área de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, a crescente significância da 

investigação das crenças é observada por Madeira (2008: 50): 
Na área de ensino e aprendizagem de LE, a investigação sobre crenças ganhou força em função da 
influência que elas exercem, tanto sobre professores quanto sobre alunos, na maneira como se 
aborda todo o processo de ensino e aprendizagem da nova língua. A maneira como pensam, vêem e 
vivenciam aquele processo os leva a trilhar caminhos diferentes para atingir seus objetivos. 

 

                                                 
119 Barcelos (2004: 129-131) mostra uma tabela que contém alguns dos vários termos e definições já usados para se 
referir às crenças sobre aprendizagem de línguas. Segundo a autora, essa profusão de termos reflete a importância do 
conceito. 
120 Texto sem paginação 
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Conforme lembrado por Barcelos (2004: 129), não existe, mesmo na Linguística 

Aplicada, uma definição única para o conceito de crenças. Porém, a que melhor se adequou ao 

meu propósito neste trabalho é a da própria autora (2001: 73), que as situa como “opiniões e 

idéias que os alunos (e professores) têm a respeito dos processos de ensino e aprendizagem de 

línguas”.  

Barcelos (2006: 31) e Bernat (2007) concordam com o fato de certas crenças possuírem 

efeitos facilitadores do aprendizado, da mesma forma que outras podem comprometer esse 

processo. Exemplificando, Bernat (2007) levanta a possibilidade de certos aprendizes terem 

concepções errôneas a respeito dos seguintes fatores: 

 

•  tempo necessário para se aprender uma língua estrangeira;  

• existência de aptidão linguística e seu caráter essencial na aquisição de uma língua 

estrangeira; 

•  utilidade de certas estratégias de aprendizado tais como a memorização; 

• a decisão de se dizer ou não algo em inglês até que se seja capaz de fazê-lo 

corretamente; 

• visão do aprendizado de inglês como um processo semelhante ou diferente do 

vivenciado em outras disciplinas acadêmicas; ou 

• possibilidade de erros gramaticais não corrigidos se tornarem fossilizados. 

 

Allwright e Bailey (1991: 52) afirmam que as crenças de um aprendiz podem exercer 

influência em vários aspectos, quais sejam, suas expectativas em relação ao aprendizado, suas 

opinião se uma língua é fácil ou difícil, sua motivação para aprender, e mesmo as estratégias de 

aprendizagem que mais lhe favorecem. A relação entre crenças e variáveis afetivas será 

explicitada na próxima seção. 

 

4.1.1 A relação entre crenças e variáveis afetivas 

 

No capítulo anterior pudemos observar que certas variáveis afetivas são também 

fundamentadas nas crenças dos indivíduos, dentre outros fatores. Relembrando, segundo Horwitz 

et al. (1986/1991: 31), a ansiedade de língua estrangeira seria “um complexo de percepções, 
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crenças (ênfase minha), sentimentos e comportamentos relacionados ao contexto de sala de aula 

de língua estrangeira”. Price (1991: 106) é convicto ao afirmar que certas crenças geram 

ansiedade, e exemplifica isto citando o caso de um indivíduo que acredita que seu desempenho é 

inferior ao de seus colegas de turma. 

Com o propósito de exemplificar a relação entre crenças e aprendizagem, os autores 

(1986/1991: 29) mostram como certas crenças sobre o aprendizado de línguas contribuem para a 

tensão e frustração do aprendiz:  
Notamos que diversos alunos acreditam que nada deve ser dito na língua estrangeira até que esteja 
correto, e que adivinhar uma palavra estrangeira desconhecida não é certo (Horwitz, 1984)121. 
Crenças como essa geram ansiedade, pois é esperado que os aprendizes se comuniquem na 
segunda língua antes que alcancem a fluência, e mesmo alunos excelentes cometem erros ou 
esquecem palavras e precisam recorrer a adivinhações com muita frequência122. 

 

Silveira (2008) observou essa realidade de perto ao realizar um estudo de caso visando à 

observação da relação existente entre crenças e ansiedade de língua estrangeira. A autora 

verificou que crenças como a de que o progresso atingido está aquém do esperado, ou de que o 

desempenho em sala de aula é inferior ao dos demais aprendizes, geram no indivíduo um 

sentimento de avaliação negativa por parte do grupo, podendo até mesmo bloquear o fluxo da 

criatividade em sala de aula. 

Outra variável afetiva associada às crenças é a atitude, que, segundo Gardner (1985: 91 - 

92), corresponde a uma “reação avaliativa a alguém ou algo, desenvolvida com base em suas 

crenças (ênfase minha) ou opiniões a respeito dos mesmos”. Também a respeito da relação entre 

atitudes e crenças, Riley (1996: 155) afirma que as crenças a respeito do aprendizado de uma 

língua podem influenciar ou até determinar a atitude dos alunos, e Cunha (1998: 29, apud Pires, 

2007: 37) parece confirmar isto, ao apontar que as atitudes seriam a materialização das crenças, 

ou melhor, o indivíduo teria uma determinada atitude baseado em suas crenças.  

Bernat (2007) e Bernat e Gvozdenko (2005: 8) também estabelecem uma relação entre 

crenças e certas variáveis afetivas. Segundo os autores, crenças positivas contribuem para a 

                                                 
121 HORWITZ, E. K. (1984, March). What ESL students believe about language learning. Paper presented at the 
annual meeting of  TESOL, Houston. 
122 “We note that a number of students believe nothing should be said in the foreign language classroom until it can 
be said correctly and that it is not okay to guess an unknown foreign language word (Horwitz, 1984). Beliefs such as 
these produce anxiety since students are expected to communicate in the second tongue before fluency is attained 
and even excellent language students make mistakes or forget words and need to guess more than occasionally”. 
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superação de conflitos e manutenção da motivação, ao passo que crenças negativas podem 

diminuir a motivação, gerar frustração e até ansiedade (ênfase minha).  

Por outro lado, embora crenças positivas não sejam garantia automática de sucesso, (cf. 

Puchta, 1999: 257), Bernat e Gvozdenko (2005: 8) ressaltam que, pelo menos, elas podem 

auxiliar na sustentação da motivação e superação de problemas, na medida em que o aprendiz 

adquire maior conhecimento acerca de suas habilidades e estratégias de aprendizagem que lhe 

favorecem. Esta seria a importância de uma conscientização acerca das crenças dos aprendizes no 

ensino de línguas.  

Assim, diante desse “diálogo” entre algumas variáveis afetivas e crenças, podemos 

concluir que estas podem também influenciar na maneira como os aprendizes percebem seus 

erros e a correção dos mesmos, e esta é a premissa adotada neste trabalho. 

 

4.1.2 Crenças sobre ensino e aprendizagem 

 

Praticamente todos os alunos, sobretudo os mais velhos, possuem fortes crenças e 

opiniões a respeito de como a instrução de uma língua deve ser dada (cf. Lightbown e Spada, 

l999: 59), e tais crenças não são necessariamente unânimes em um mesmo grupo (Figueiredo e 

Silva, 2006: 132).  Em outras palavras, todo aluno tem uma visão do que seja aprender uma 

língua, um conjunto de explicações para justificar sucessos e fracassos, e uma visão dos papéis 

que professores e alunos devam desempenhar no processo. De acordo com Souza (2004: 82), os 

papéis correspondem a “comportamentos que alguém deve ter no grupo, revelando o que deve 

ser feito (normas) e o que se espera (expectativas123) que ele faça numa dada posição”.  

Sobre a relação entre crenças e papéis, Basso (2006: 70) indica que, quanto maior a 

convergência das crenças dos professores e dos alunos, maior a possibilidade de sucesso na 

aprendizagem, apesar disso nem sempre acontecer. A autora explica que  
os alunos têm suas próprias interpretações para o processo de aprendizagem e pelos papéis 
desempenhados por ele e pelo professor. Essas visões podem não coincidir com a dos professores, 
resultando, assim, num conflito. 

 

Allwright e Bailey (1991: 18) lembram que os aprendizes não adentram a sala de aula de 

“mãos vazias”. Ao contrário, eles trazem consigo sua experiência de vida e aprendizado, aliadas 

                                                 
123 O conceito de expectativas será fornecido na próxima seção. 
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aos motivos que o levam a estar ali, além de necessidades particulares a serem satisfeitas. O 

professor, por sua vez, traz sua experiência de vida, aprendizado e, obviamente, de ensino.  

Da mesma forma, Almeida Filho (1993: 13) afirma que os alunos recorrem às maneiras de 

aprender típicas de sua região, etnia, classe social e até do grupo familiar. Tais maneiras de 

estudar e de se preparar para o uso da língua-alvo consistem na abordagem (ou cultura) de 

aprender. 

Da mesma forma, o autor (1993: 13) chama de abordagem de ensinar a força 

orientadora do trabalho do professor, que vai desde o planejamento das atividades e seleção dos 

materiais, até a escolha de procedimentos para experienciar a língua alvo e avaliar o desempenho 

dos alunos. 

Concordo com Allwright e Bailey (1991: 104) e Richards (1998: 53), quando afirmam 

que a maneira como ensinamos reflete nossas crenças daquilo que acreditamos funcionar melhor 

em cada situação. Porém, devemos reconhecer que não somente os professores, como também os 

alunos, adentram a sala de aula munidos de suas próprias percepções a respeito do que seja 

aprender e ensinar uma língua. No entanto, nem sempre a abordagem de ensinar e a cultura de 

aprender são convergentes, conforme demonstrado por Almeida Filho (1993: 13): 
Pode ocorrer que uma cultura de aprender a que se prende um aluno para abordar uma língua 
estrangeira não seja compatível ou convergente com uma abordagem específica de um professor, 
de uma escola ou de um livro didático. O desencontro seria assim uma fonte básica de problemas, 
resistência e dificuldades, fracasso e desânimo no ensino e na aprendizagem da língua-alvo. 

 

Exemplificando esse conflito, podemos observar uma situação corriqueira nas salas de 

aula de língua estrangeira: quando os alunos, sobretudo adultos, se sentem ansiosos em terem o 

uso da primeira língua abolido. Nos estágios iniciais, é comum que os mesmos se direcionem ao 

professor para levantar alguma dúvida ou fazer qualquer outro comentário utilizando a língua 

materna, enquanto que este tende a requerer dos alunos que tentem se expressar na língua-alvo, 

partindo do pressuposto que ali estão para desenvolver sua comunicação na língua estrangeira.  

Assim, a cultura de ensinar a que se prendem esses alunos, ao optarem por se comunicar 

na língua materna, vai de encontro à abordagem de ensinar do professor, que requer que os 

alunos procurem fazer uso constante da língua estrangeira em sala de aula. Em consequência 

disto, os alunos, privados de seu meio de comunicação usual, podem se sentir inferiorizados ou 

rejeitados, resistentes a futuras tentativas de participação oral em sala de aula.  
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Resumindo, Almeida Filho (1993: 15) conclui que, ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem, os interesses do aprendiz vão sendo atendidos ou frustrados, e dessa dinâmica 

podem surgir motivações ou resistências em variados matizes. Isto nos remete à questão das 

expectativas, e sua relação com as crenças será observada na próxima seção. 

 

4.1.3 A relação entre crenças e expectativas  

 

Segundo Lima (2006: 151), “o aluno vem para a escola com certas expectativas de como 

deve ser uma boa sala de aula e sobre o papel que o professor deve desempenhar nela”. Com base 

em Oxford e Shearin (1996)124 e Pajares (1996)125,  a autora (2006: 150) define este termo como 

“um subtipo de crença que influencia o sucesso ou fracasso escolar”. A relação entre crenças e 

expectativas pode ser também observada nas considerações feitas por McKay e Tom (1999: 3): 
... aqueles [aprendizes] que já estudaram uma segunda língua serão influenciados por essa 
experiência. Se obtiveram sucesso, é provável que suponham tê-lo novamente. Eles não só se 
tornarão mais confiantes, como também terão desenvolvido estratégias que os auxiliem a aprender 
a nova língua. Aprendizes que tiveram experiências desagradáveis ou malsucedidas estão sujeitos a 
esperarem algo dessa mesma natureza126. 

 

Retomando a relação entre crenças e variáveis afetivas, comentada na seção 4.1.1, destaco 

a relação entre expectativas e motivação observada por Lima (2006: 150), em seu comentário de 

que “quanto maior a expectativa de resultado positivo e maior o valor de incentivo atribuído ao 

mesmo, maior a motivação para realizar a atividade”. A autora baseia-se na teoria da expectativa-

valor de Bandura (cf. 1986: 231-32)127, considerada importante por assumir a motivação como o 

resultado da relação entre dois fatores: “1) A crença de que ações particulares produzirão 

resultados específicos; 2) O valor atribuído a esses resultados” (Lima, 2006: 150). 

                                                 
124 OXFORD, R. L. e SHEARIN, J. (1996). Language Learning Motivation in a New Key. In  OXFORD, R. L. (Ed.). 
Language Learning Motivation: Pathways to the New Century (p. 155―187). Honolulu: University of Hawaii 
Press. 
125 PAJARES, F. (1996). Self-Efficacy Beliefs in Academic Settings. Review of Educational Research, 66, 543-
578.  
126 “… those [learners] who have studied a second language previously will be influenced by that experience. If they 
have been successful, they are likely to assume that they will be successful again. Not only will they be more 
confident, but they will also have developed strategies to help them learn a new language. Students who had 
unpleasant or unsuccessful experiences as learners are likely to expect more of the same”. 
127 BANDURA, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall.  
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Segundo a teoria da expectativa-valor, quando os aprendizes, a partir de seus repertórios 

de crenças oriundos de experiências anteriores, fazem julgamentos acerca de seus sucessos e 

fracassos futuros, e lançam expectativas sobre o processo de ensino e aprendizagem, essas 

expectativas serão igualmente determinantes do comportamento e das ações realizadas em sala de 

aula para atingir determinado objetivo. Nesse sentido, as expectativas funcionam como um 

pensamento antecipatório.  

Para melhor visualização da natureza dinâmica da relação entre esses fatores, recorro à 

figura elaborada por Lima (2006: 149): 

 

 

 
Figura 02: Inter-relações entre crenças, expectativas, valores, atitudes e a motivação. 
 

Em atividades que requerem que o indivíduo faça uso de suas capacidades, as 

expectativas influenciam as decisões pessoais e os esforços, enfatizando a crença de que o 

trabalho árduo trará bons desempenhos. A esse respeito, Lima (2006: 151) comenta a conclusão 

de Bandura (1986: 231-32), de que as pessoas agem com base nas crenças sobre os resultados 

futuros, porém nem sempre suas ações trazem benefícios. Desse modo, para a realização de uma 

tarefa, o indivíduo, com base nos resultados anteriores, se apoiará em altas ou baixas expectativas 

de atingir resultados positivos e, assim, estará mais ou menos motivado, de acordo com suas 

expectativas. 
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4.1.3.1 O papel do professor em relação às expectativas dos alunos 

  

Prabhu (1992: 229) destaca que a sala de aula é um evento social, em que professor e 

alunos agem e reagem uns aos outros, de forma a proteger sua auto-imagem. Todos trazem para a 

sala de aula suas crenças, atitudes e expectativas, que são baseadas tanto em experiências 

anteriores, como na maneira que se sentem em relação uns aos outros e, no caso dos alunos, seus 

sentimentos para com o conteúdo, seu desempenho e própria situação de aprendizado.  

Autores com Chaudron (1988: 59), Mantle-Bromley (1995: 382) e Nunan (1987128: 177) 

são unânimes em ressaltar que um ambiente de sala de aula positivo e um bom relacionamento 

com o professor e colegas são elementos cruciais no sucesso da aprendizagem. Mais uma vez, 

tais objetivos podem ser alcançados por meio do conhecimento das expectativas dos alunos, 

conforme salientado por Wurm (2001: 38): 
É responsabilidade do professor tentar conciliar os objetivos de seu programa com as expectativas 
e desejos de seus alunos, a partir de uma observação dos sentimentos encontrados, em sala de aula, 
à abordagem de um determinado tópico. 

 

Segundo Katayama (2007a)129, muitos autores sustentam a visão de que satisfazer as 

expectativas dos alunos seja um dos pilares para uma aprendizagem bem sucedida (cf. Nunan, 

1987; Horwitz, 1988130; Schulz, 2001131). 

Ao mesmo tempo, o citado autor menciona alguns estudos que mostram que o 

descompasso entre a percepção de aprendizes e professores a respeito de práticas instrucionais 

pode resultar de maneira insatisfatória na aprendizagem (cf. Green e Oxford, 1995132; Horwitz, 

1988; Nunan, 1987; Schulz, 2001), sendo esse ponto de vista muito semelhante ao de Almeida 

Filho (1993), conforme demonstrado na seção 4.1.2. Com base em diversos autores, Bernat 

(2007) indica possíveis consequências do desencontro de crenças de professores e alunos: 

 

                                                 
128 NUNAN, D. (1987).  Communicative Language Teaching: Making it Work.  English Language Teaching 
Journal, 41/2, pp.136-145. 
129 Texto sem paginação. 
130 HORWITS, E. K. (1988). The Beliefs about Language Learning of Beginning University Foreign Language 
Students. The Modern Language Journal, 72(3), pp.283-294. 
131 SCHULZ, R. (2001). Cultural difference in student and teacher perception concerning the role of grammar 
instruction. The Modern Language Journal, 85, 244-258. 
132 GREEN, J. M. e OXFORD, R. (1995). A Closer Look at Learning Strategies, L2 Proficiency, and Gender. 
TESOL Quaterly, 29/2, pp. 261-297. 
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• Mal-entendidos na comunicação; 

• Questionamento da credibilidade do professor por parte do aluno; 

• Envolvimento dos alunos em atividades que o professor não aprova; 

• Evasão ou insatisfação por parte do aluno. 

Bernat (2007) reconhece que em muitos casos os professores estão cientes da importância 

da compreensão das preferências dos alunos, porém nem sempre os consultam ao planejarem as 

atividades de cada aula. Segundo a autora, isto ocorre por diversas razões: práticas instrucionais, 

pouco tempo disponível no currículo, entre outros. Bernat e Gvozdenko (2005: 8) alertam que 

uma das maiores fontes geradoras de conflito em sala de aula é a desarmonia entre as 

expectativas e as crenças dos professores e dos alunos.  

Se por um lado muitos aprendizes ainda não possuem as ferramentas linguísticas 

necessárias para expressarem suas idéias, por outro, a padronização de métodos e procedimentos 

de ensino constitui uma limitação ao respeito às diferenças individuais. De acordo com Bernat 

(2000), os adultos possuem preferências e estilos de aprendizagem estabelecidos, de modo que 

nem todas as metodologias e estratégias se adequam a todos. Nunan (1988: 177), por outro lado, 

afirma que nenhum currículo é totalmente centrado no aluno, “a menos que considere suas 

necessidades e percepções subjetivas do processo de aprendizagem133”.  

Katayama (2007b) alerta que, quando as circunstâncias não permitirem a modificação de 

práticas de sala de aula, os professores devem esclarecê-lo aos alunos, a fim de pelo menos 

minimizar possíveis conflitos. Ao dissertar a respeito dos mesmos, Prabhu (1992: 231) não 

recomenda procedimentos específicos para resolvê-los, e sim uma percepção e compreensão 

desses conflitos como diferentes forças operando em sala de aula. 

Com base em Block (1994)134 Bernat (2007), por sua vez, sugere que os professores 

procurem alinhar sua orientação com a dos alunos, já que os primeiros possuem uma maior 

compreensão a respeito da dinâmica de sala de aula em geral. Da mesma forma, Lightbown e 

Spada (1999: 59) propõem que os professores façam uso das informações expressas através das 

preferências dos alunos para auxiliá-los a expandir seu repertório de estratégias de aprendizado e 

desenvolver, portanto, maior flexibilidade em sua vivência do aprendizado. Complementando, 

                                                 
133 “unless the learner’s subjective needs and perceptions relating to the processes of learning are taken into 
account”. 
134 BLOCK, D (1994). A day in the life of a class: Teacher/learner perceptions of task purpose in conflict. System, 
22(4), pp. 473-486 
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Krashen (1981: 23), Cittolin (2003), Elyildirim e Ashton (2006: 2), ao ressaltarem a importância 

de atitudes positivas para o desejo de prosseguir no aprendizado da língua, revelam que o 

professor pode contribuir para tanto através de estratégias de ensino efetivas, redirecionando 

expectativas e substanciando ou alterando os preconceitos dos alunos em relação ao estudo da 

língua. 

No que tange ao assunto da presente pesquisa, em uma investigação cujo objetivo foi 

observar os possíveis efeitos da correção e tratamento do erro na produção oral de adolescentes, 

Cardoso-Brito (2004) constatou que a correção é muito valorizada pela sociedade de maneira 

geral, que deposita no professor a responsabilidade de corrigir para que o aluno aprenda a forma 

correta. Logo, ser corrigido pelo professor pareceu ser uma das expectativas do grupo 

investigado. No entanto, a autora constatou por meio de entrevistas com os próprios alunos, que 

frequentemente eles não prestam atenção à correção realizada, e um dos fatores apontados para 

tal fato foi justamente a repetição insistente da forma correta pelo professor (cf. 2004: 140). 

Sob a ótica do assunto abordado neste trabalho, suponho que a sensação de estar 

“exposto” diante dos colegas e do próprio professor termine por desviar a atenção desses 

adolescentes – que deveria estar voltada para a tarefa de se expressar corretamente – para a 

reação psicológica ao movimento corretivo realizado pelo professor, conforme sugerido por 

MacIntyre (1995). O fato de que a grande maioria dos participantes da pesquisa relatou se sentir 

constrangida e se preocupar com as pessoas ao redor (cf. Cardoso-Brito, 2004: 140), reforça 

minha interpretação. 

O estudo realizado por Lyrio (2001), sobre tema semelhante, visou a verificar as 

percepções e expectativas de professores e alunos de um curso de línguas quanto à correção de 

seus erros orais. A autora, que também desconhece outros estudos na área, partiu de uma 

premissa semelhante à adotada neste trabalho: 
Deve-se frisar que nossas expectativas influem na maneira como vemos as situações e também 
como agimos. Levantamos expectativas muitas vezes não realistas em relação às mais diversas 
situações e esperamos que as pessoas correspondam. O professor não está isento disso, pelo 
contrário, está sempre sendo avaliado e criticado. Além disso, existe uma diferença marcante entre 
o que se espera de uma determinada situação e o que é possível se ter nos limites de sala de aula (p. 
317-318). 

 

Os resultados de seu estudo, verificados através de questionários, confirmaram que, de um 

modo geral, não há equivalência entre a opinião de alunos e de professores, salvo em relação a 
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algumas variáveis, e que as expectativas de ambos interferem em sua maneira de ver o processo 

de ensino e aprendizagem (cf. p. 322).  

Exemplificando, a maioria dos professores participantes demonstrou ter consciência de 

que corrigir o aluno frequentemente não é garantia de aprimoramento, enquanto que a maioria 

dos alunos crê que seu desempenho melhore com a frequência na correção. Segundo Lyrio (2001: 

328), a diversidade de opiniões entre alunos e professores pode interferir negativamente no 

processo de ensino e aprendizagem, sendo, portanto, “uma fonte de dificuldades de 

aprendizagem”. Ainda, vale destacar que mais da metade dos professores participantes (58,4%) 

considera que sua formação possui lacunas e falhas, e a autora atribui isto ao pouco destaque que 

a temática da correção de erros orais recebe na graduação e em outros cursos de treinamento.  

Como forma de elucidar esses conflitos, os próprios alunos participantes sugeriram que os 

professores apresentem seus critérios de correção nas primeiras aulas. Lyrio (2001: 328-329) 

acrescenta que isto deve ser feito à luz de uma fundamentação teórica sólida, e que, de uma 

maneira apropriada e pedagógica, os alunos sejam conscientizados sobre a variedade e 

complexidade de escolhas à disposição do professor, com as inúmeras implicações que advêm 

das mesmas. Ainda, Figueiredo e Silva (2006: 137) acrescenta que  
é igualmente importante que sejam feitas discussões e reflexões a respeito do erro e da correção no 
processo de ensino e aprendizagem de línguas. E que os professores cultivem a idéia de que os 
erros fazem parte do processo de qualquer aprendizagem e de que a correção serve para mostrar 
caminhos, para aprimorar a aprendizagem, e não para evidenciar fraquezas e insucessos. 

 

4.1.4 Sobre a origem das crenças 

 

Coelho (2006: 128) aponta que as crenças se organizam em episódios ou eventos 

baseados em experiências pessoais, conforme demonstrado por Pajares (1992)135 e Nespor 

(1987)136. Este aponta que as crenças trazem em si uma carga afetiva e avaliativa das 

experiências, relativa aos sentimentos pessoais e à importância dada às mesmas. Basso (2006: 70) 

acrescenta, ainda, o fato de que as crenças são normalmente formadas desde muito cedo em 

nossas vidas, e, por essa razão, tendem a ser resistentes às mudanças. Richards e Lockhart (1994: 

30-31) apresentam alguns dos fatores que influenciam nas crenças dos aprendizes: 
                                                 
135 PAJARES, M. F. (1992). Teachers’ Beliefs and Educational Research: Cleaning Up a Messy Construct. Review 
of Educational Research, 62, pp. 307-322. 
136 NESPOR, J. (1987). The Role of Beliefs in the Practice of Teaching. Journal of Curriculum Studies, 19, 317-
328. 
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• Família; 

• Bagagem cultural; 

• Colegas (incluindo os de classe); 

• Meio social; 

• Interpretações de experiências anteriores; 

• Diferenças individuais; 

•  Gênero e personalidade; 

• Forças sócio-políticas e econômicas; 

• Noção do que funciona melhor na prática, entre outros. 

 

Com base em Lave e Wenger (1991)137, Barcelos (2004: 129) afirma que aprendizagem e 

identidade são inseparáveis. Segundo a autora, assim como a aprendizagem envolve construção 

de identidade, as crenças também, já que “somos aquilo em que acreditamos”.  

Ainda, Barcelos (2006: 31) estabelece que, ao mesmo tempo em que as crenças são 

sociais, na medida em que são co-construídas e resultantes de um processo interativo de 

(re)significações, são, também, individuais pessoais e têm origem em nossas experiências, além 

de poderem ser “internamente inconsistentes e contraditórias” (cf. 2006: 27). Por isso, uma 

questão sempre presente nos trabalhos relativos às crenças é a da discrepância entre o dizer e o 

fazer, ou entre o discurso e a prática, já que, como nem sempre agimos de acordo com o que 

acreditamos, pode haver uma dissonância entre o que um indivíduo pensa e aquilo que ele faz. 

Esse é um fator que deve ser considerado ao se investigar as crenças, conforme será visto na 

seção a seguir. 

 

4.1.5 Investigando as crenças 

 

O conhecimento das crenças, tanto dos alunos como de si próprio, é de grande valia para o 

professor, conforme demonstrado por Barcelos e Veira Abrahão (2006: 9): 
o desvelamento das crenças de professores e alunos permite uma melhor adequação de objetivos, 
conteúdos e procedimentos e, consequentemente, chances de maior eficácia do processo de ensino 
e aprendizagem. 

                                                 
137 LAVE, J. e WENGER, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
138 ALMEIDA FILHO, J.P.C. (org) (1999). O professor de língua estrangeira em formação. Campinas: Pontes. 
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Estudos acerca das crenças, tanto de professores quanto de alunos, têm sido mais frequentes 

desde a década de 1980, tanto no contexto brasileiro (Almeida Filho, 1999138; Barcelos, 2000139; 

Leffa, 2001140; Vieira-Abrahão, 2004141; Pires, 2007; entre outros), quanto no exterior (Horwitz, 

1985142; Kern, 1995143; Bernat e Gvozdenko, 2005; para citar alguns).  

No que tange ao estudo das crenças dos aprendizes em relação à correção de seus erros, é 

de meu conhecimento apenas um estudo, conduzido por Figueiredo e Vaz da Silva (2006), que 

tratou das crenças relacionadas à correção de erros de dois professores de escolas públicas em 

Goiânia.   

Conforme será visto no capítulo 6, que trata da metodologia desta pesquisa, um dos 

instrumentos utilizados para verificação das crenças dos alunos é a entrevista semi-estruturada, na 

qual os participantes fornecem suas visões acerca do tema a ser investigado.  

Barcelos (2004: 142) indica outra tendência recorrente na investigação das crenças dos 

aprendizes, segundo alguns pesquisadores: a utilização das metáforas presentes nas narrativas dos 

participantes, como instrumento de investigação de suas crenças (cf. Swales, 1994144; Block, 

1990145, 1992146; Oxford et al.,1998147). 

Fundamentando-se em Pajares (1992), Barcelos (2004: 143) lembra que, como as crenças 

são também contextuais, para pesquisá-las elas devem ser inferidas, levando-se em conta não 

somente as afirmações, mas as intenções e as ações, e também a relação entre crenças, discurso e 

                                                 
139 BARCELOS, A. M. F. (2000). Understanding Teachers’ and Students’ Language Learning Beliefs in 
Experience: A Deweyan Approach. Tese de Doutorado. Tuscaloosa, The University of Alabama, College of 
Education, AL, EUA. 
140 LEFFA, V. (2001). O professor de línguas estrangeiras – construindo a profissão. Pelotas, UCPel: EDUCAT. 
141 VIEIRA-ABRAHÃO, M. H. (2004). Crenças, pressupostos e conhecimentos de alunos-professores de língua 
estrangeira e sua formação inicial. In: VIEIRA-ABRAHÃO, M. H. (Org.). Prática de Ensino de Língua 
Estrangeira: experiências e reflexões. Campinas, SP: Pontes. 
142 HORWITZ, E. (1985). Using Student Beliefs about Language Learning and Teaching in the Foreign Language 
Methods Course. Foreign Language Annals, vol.18, nº4, pp. 333-340. 
143 KERN, R.G. (1995). Students' and Teachers' Beliefs about Language Learning. Foreign Language Annals, 28, 
pp.71-92. 
144 SWALES, S. (1994). From metaphor to meta-language. English Teaching Forum, v. 32, n.3, pp. 8-11. 
145 BLOCK, D. (1990). Student and teacher metaphor for language learning. In R. RIBE (org.). Towards a new 
decade (ELT): Novenes Jornades Pedagogiques per a l’ensenyament de l’Anglès. Barcelona: ICE, pp. 30- 42. 
146 BLOCK, D. (1992). Metaphors we teach and learn by. Prospect, v.7, n.3, pp. 42-55.  
147 OXFORD, R, TOMLINSON, S, BARCELOS, A, HAR-RINGTON, C, LAVINE, R. Z., SALEH, A., 
LONGHINI, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: toward a systematic typology for the 
language teaching field. System, v.26, pp. 3-50. 
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ação. Logo, uma investigação sobre o que os alunos sabem ou em que acreditam deve envolver, 

segundo Barcelos (2004: 148):  
a) as experiências e ações desses alunos; b) suas interpretações dessas experiências; c) o contexto 
social e como ele molda as experiências dos alunos, e d) como os alunos usam suas crenças para 
lidar com a tarefa complexa de aprender línguas. Em resumo, a pesquisa sobre crenças precisa 
reconhecer os alunos como seres reflexivos e precisa considerar a natureza paradoxal e dinâmica 
das crenças.  

 

Assim, neste trabalho parto da premissa de que o conhecimento das preferências dos 

aprendizes, no que tange à correção de seus erros orais, pode ser de grande valia para os 

professores.  Também considero que, para um melhor entendimento das crenças, e expectativas 

dos mesmos, faz-se necessária também uma compreensão do contexto de onde elas podem se 

originar. Por isso, o próximo capítulo tem por objetivo retratar um breve panorama da oralidade 

do inglês na sociedade atual. Acredito que o conhecimento de alguns dos motivos que levam 

inúmeros adultos a procurar escolas de idiomas em todo o país pode fornecer evidências valiosas 

sobre suas crenças e atitudes perante o aprendizado da língua inglesa, seu papel no mundo 

contemporâneo, e sua representatividade na vida das pessoas. 
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5 Situando o Problema  

 
Neste capítulo pretendo contextualizar o assunto problematizado no trabalho, qual seja: a 

visão de alunos iniciantes em idade adulta a respeito da correção de seus erros orais. Inicio 

traçando uma discussão sobre o porquê de tantos brasileiros, sobretudo nessa faixa etária, 

estudarem inglês nos dias de hoje, e pretendo mostrar a relação existente entre esse crescente 

interesse e a realidade atual do mundo globalizado. Em seguida, apresento um breve perfil do 

aluno adulto, mostrando, com base no devido aparato teórico, algumas diferenças entre esse 

segmento e as crianças e adolescentes, no que tange à aquisição de uma segunda língua.  

Conforme exposto no capítulo anterior, um dos aspectos em que estas faixas etárias se 

diferenciam no aprendizado é o afetivo (cf. Krashen, 1983; Guiora, 1972b), mas para um maior 

aprofundamento no assunto, pretendo apontar outras distinções observadas na literatura sobre 

aquisição de segunda língua. Também serão apresentados elementos trazidos da própria 

experiência em sala de aula, que leva os professores a observar comportamentos e interesses 

diferentes por parte dos adultos que são diferentes dos aprendizes de outras faixas etárias. 

Encerro o capítulo tecendo algumas considerações sobre os alunos iniciantes, público que elegi 

como o alvo desta pesquisa.  

 

5.1 A representatividade da língua inglesa no mundo globalizado 

 

Segundo Assis-Peterson e Cox (2007: 5), “o mundo contemporâneo é o mundo da 

globalização”. Podstrakova (s/d)148 descreve esse fenômeno como um processo de integração 

internacional de recursos econômicos e intelectuais, aliado ao intercâmbio científico, tecnológico 

e cultural. Diante desse panorama, as fronteiras territoriais como conhecemos, ou seja, como 

princípios organizadores da vida cultural, econômica e social, estão desaparecendo. Ortiz (2006: 

17) aponta que, apesar de a presença de outros idiomas ser constitutiva de nossa 

contemporaneidade, a globalização “declina-se em inglês”, e essa língua, entre tantas, acaba por 

deter uma posição privilegiada. 
Antes de falar inglês o mundo falou latim e francês. Contudo, diferentemente do que 

ocorrera com essas línguas, usadas, sobretudo, para a enunciação da alta cultura e, portanto, 

                                                 
148 Texto sem paginação.  



 
 

86

domínio restrito de uma elite intelectual e dirigente, nos tempos de globalização o inglês se 

dissemina por todas as esferas da sociedade. A supremacia dos países falantes de língua inglesa 

como a Inglaterra e, principalmente, os Estados Unidos, com todo seu poderio político-militar e 

avanço tecnológico, possibilitou que o inglês alcançasse o status de língua franca149 no final do 

século XX, e esse idioma está se difundindo em todo o mundo (cf. Assis-Peterson e Cox, 2007: 

5). 

Cabe ressaltar que, com o fortalecimento do Mercosul, a língua espanhola está 

gradativamente ascendendo em termos de importância econômica, especialmente nos Estados 

Unidos e América Latina (cf. Gradoll, 2006: 61). O número de cursos de idiomas que oferecem 

cursos de espanhol no Brasil e no exterior é abundante e, além disso, desde 2005, todas as escolas 

no Brasil devem oferecer o ensino do espanhol para os alunos dos Ensinos Fundamental e Médio 

em sua grade curricular, como uma alternativa para o inglês. Ainda, devido ao rápido crescimento 

econômico da China, Graddol (2006: 61) destaca a popularidade do Mandarim como língua 

estrangeira (a escola em que a presente pesquisa foi realizada, por exemplo, passou a oferecer o 

curso de Mandarim a partir do segundo semestre de 2008). No entanto, como o foco deste 

trabalho está no ensino e aprendizagem da língua inglesa, justifica-se o maior destaque para a 

representatividade dessa língua em nossa sociedade neste capítulo. 

Segundo Le Breton (cf. 2005: 19-25), o inglês, além de gozar de posição dominante nos 

setores de pesquisa científica, também está presente na cultura de massa, na política, no setor 

financeiro, no cinema, na música, nas empresas multinacionais ou nacionais, para citar apenas 

alguns contextos. No Brasil, o fenômeno da globalização do mundo e da consequente necessidade 

de uma comunicação com o mesmo, tornou o inglês uma língua necessária, gerando assim um 

crescente número de pessoas interessadas em aprender o idioma. Conforme resumido por Celani 

(2005a):  
Hoje o inglês é a língua da comunicação internacional, nos negócios, na educação, na ciência, no 
trabalho e nas interações culturais. É a primeira ou segunda língua de cerca de 1,5 bilhão de 
pessoas – o equivalente a 25% da população mundial – e o idioma oficial de 85% das organizações 
internacionais. 

 

De acordo com uma reportagem publicada na Revista Veja (14/08/96), denominada “Do 

you speak...?”, “vinte milhões de brasileiros estudam inglês atualmente, entre crianças, 
                                                 
149 Utilizo o conceito de língua franca oferecido por Siqueira (2008: 15): “idioma de contato e comunicação entre 
grupos ou membros de grupos linguisticamente distintos em relações de comércio internacional e outras interações 
mais extensas”. 
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adolescentes e adultos. Nunca, na história do país, tantas pessoas estudaram um idioma 

estrangeiro”. Diante dessa situação, pode-se compreender que aprender inglês nos dias de hoje 

não significa somente conseguir o domínio funcional de um novo código linguístico, mas ser 

capaz de interpretar e relacionar-se com uma realidade sociocultural diferente. Em outras 

palavras, o uso do inglês parece ser um dos meios mais rápidos de inclusão e ascensão social e 

profissional (cf. Paiva, 2005b: 19).  

 

5.2 O fenômeno da globalização no Brasil e o papel da língua inglesa  

 

Segundo uma reportagem publicada no jornal O Globo, intitulada “Profissionais tentam 

manter a língua afiada” (02/07/08), o fortalecimento da economia brasileira acentuou o fenômeno 

da globalização no Brasil. Novas multinacionais chegaram, companhias brasileiras se 

internacionalizaram e, em decorrência disto, as empresas começaram a compartilhar informações 

no mundo inteiro, de modo que mesmo as empresas nacionais podem ser exportadoras ou ter 

fornecedores fora do país. Hoje, o mercado de trabalho requer profissionais capazes de se 

comunicar em outras línguas, especialmente em inglês. 

Considerando o Brasil como país em desenvolvimento, dominar o inglês se tornou 

sinônimo de qualificação pessoal e integração global. O contrário – a falta de domínio do idioma 

– “virou motivo de vergonha”, segundo a já mencionada matéria da revista Veja (14/08/96). Com 

a economia internacionalizada, o conhecimento do inglês é um pré-requisito na disputa por 

melhores empregos, e na medida em que ocorrem avanços das fronteiras em novos mercados a 

importância da língua está cada vez mais notória.  

A citada matéria publicada no jornal O Globo apresenta os resultados de uma pesquisa 

realizada pela empresa de consultoria Stanton Chase International, cujo público-alvo incluiu 

executivos, gerentes, consultores, profissionais das áreas administrativa e operacional, trainees e 

estagiários. Foi constatado que o profissional brasileiro é o que menos fala inglês na América 

Latina, já que apenas 64% disseram que estão aptos a usar o idioma no trabalho, contra 86% de 

argentinos e 92% de mexicanos. 

O caráter essencial do domínio da língua inglesa em um mundo globalizado também foi 

tema de uma reportagem publicada na revista Você S.A. (agosto de 2008).  De acordo com a 

matéria, o número de executivos que possuem um bom nível de inglês, ao ponto de ser capaz de 
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falar sobre negócios e outros assuntos com nativos de países de língua inglesa no Brasil é 

escasso. Isso impede que empresas como a HP (companhia mencionada na reportagem) instalem 

negócios e serviços de tecnologia em nosso país. 

Em novembro de 2008, a falta de fluência em inglês foi novamente tema de matéria na 

mesma revista, denominada “Invista na sua formação”. O autor do artigo, Benjamim Quadros, 

presidente de uma empresa de serviço de Tecnologia da Informação (TI), afirma que a 

dificuldade de encontrar profissionais capacitados e com perfil adequado para trabalhar em 

empresas internacionais (entende-se como “perfil adequado” o domínio do idioma) faz com que o 

faturamento do Brasil seja 37,5 vezes mais baixo do que o da Índia em projetos de TI. O autor 

ressalta que, na Índia, nosso principal concorrente nesse mercado atualmente, as crianças 

aprendem inglês na escola desde que iniciam seus estudos. 

Resumindo, o fato de que quase a totalidade dos cargos mais qualificados nas empresas 

exige um inglês fluente faz com que vários executivos com uma vasta experiência percam 

oportunidades por não dominarem a língua e evoluírem na carreira. Isso pode explicar a busca 

por cursos de idiomas, mesmo entre aqueles que possuem um discurso anti-imperialista e 

aleguem odiar essa língua, especialmente os cursos que preparam para situações do dia-a-dia e 

setorialmente. O comentário de Santos (2006: 41) ilustra essa realidade:  
Realizar um curso de língua estrangeira é um sonho ou uma demanda de trabalho que exige do 
profissional uma capacidade ampliada de comunicação para além do âmbito de sala de aula 
alcançando outras pessoas e empresas em todas as partes do globo. Para desenvolver a 
competência de se comunicar na língua estrangeira, muitas pessoas vão enfrentar dificuldades e, 
algumas, nunca ultrapassarão o primeiro nível de adiantamento podendo ainda desenvolver marcas 
de traumas que as acompanharão pelo resto de suas vidas. 

 

Segundo Littlewood (1988: 53), “um indivíduo se sente mais atraído para aprender uma 

segunda língua quando ele percebe nisso uma necessidade claramente comunicativa”150. Todavia, 

no contexto globalizado atual, o aprendizado uma língua estrangeira com a finalidade de se 

atingir um melhor posicionamento no mercado de trabalho parece ter prioridade. Esse fato talvez 

justifique uma das afirmações que fazem parte do texto de uma reportagem publicada na revista 

Nova (abril de 2008), “Do you speak?”: “Aprender inglês é um pesadelo que atormenta um 

número cada vez maior de brasileiros” (ênfase minha). 

                                                 
150 “A person is therefore most likely to be drawn towards learning a second language if he perceives a clear 
communicative need for it”.  
151 Texto sem paginação. 



 
 

89

Com o objetivo de atender as necessidades dos aprendizes de inglês à luz do mercado de 

trabalho atual, muitas escolas de línguas possuem módulos voltados para setores como o de 

petróleo e gás ou o mercado de capitais. No caso da classe específica sobre a qual esta pesquisa 

foi desenvolvida, os alunos realizam um curso de inglês para profissionais em geral.  

Antes de apresentar os pressupostos metodológicos que orientam esta pesquisa, julgo 

necessário dissertar um pouco mais sobre certas características dos adultos enquanto aprendizes 

de uma língua estrangeira. Considerando que algumas delas são mais bem identificadas através 

da comparação com as crianças, os aspectos confrontantes entre esses dois segmentos etários 

tenderão a receber maior destaque na próxima seção. 

 

5.3 Teorias acerca das diferenças de aprendizagem entre crianças e adultos  

 

Segundo Marinova-Todd et al. (2000: 9), a idade é comumente considerada como um dos 

principais fatores determinantes do sucesso no aprendizado de uma segunda língua. De acordo 

com a compreensão do senso comum, as crianças são capazes de adquirir uma língua 

rapidamente e sem grandes esforços. Por outro lado, para os adultos é esperado que atinjam um 

domínio da língua muito aquém de um nativo, ou até mesmo que fracassem no processo de 

aprendizado. Uma hipótese que pode explicar o porquê dessa visão é defendida por Platero 

(s/d)151: 
É muito comum ouvir alunos adultos, iniciantes na aprendizagem de inglês, falarem sobre suas 
dificuldades, suas experiências passadas – geralmente mal sucedidas – suas angústias dentro e fora 
da sala de aula. As queixas (às vezes bastante pertinentes) são justificadas, de forma geral, pela 
falta de oportunidade de aprender o idioma quando mais jovens, ou por não terem aproveitado essa 
oportunidade com seriedade... Assim, acabamos cultivando uma geração de pais frustrados por não 
saberem o idioma e/ou por sentirem na pele os obstáculos de uma aprendizagem tardia. [...] É aí 
que entra o discurso do "quanto mais cedo melhor...". 

 

A influência das diversas visões que constam na literatura a respeito da idade ideal para a 

aquisição de uma segunda língua pode ter corroborado esse tipo de percepção. Tais concepções 

vieram à baila quase ao mesmo tempo, durante as décadas de 50 e 60, e uma delas é baseada na 

concepção de que as crianças, quando expostas a uma segunda língua, parecem adquiri-la mais 

rapidamente do que os adultos, podendo atingir o padrão nativo. Segundo Hyltenstam e 
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Abrahamsson (2003), os primeiros a defender essa tese foram Pennfield e Roberts (1959)152, 

neurocientistas que sustentaram a existência de um relógio biológico no cérebro responsável pela 

facilidade demonstrada pelas crianças para adquirir línguas, assim como a dificuldade por parte 

dos adultos, ocasionada pela perda de “plasticidade cerebral” após a puberdade.  

Ainda segundo Hyltenstam e Abrahamsson (2003), com base em estudos de aquisição da 

primeira língua entre afásicos Lenneberg (1967)153 criou o termo período crítico para explicar a 

perda da facilidade de aprendizagem direta de uma segunda língua. Seu auge seria por volta dos 

2 anos até a puberdade, após a qual a lateralização do cérebro, ou a atribuição de determinadas 

funções aos seus diferentes hemisférios, estaria finalizada. O período crítico representaria uma 

fase da vida do indivíduo determinada por fatores biológicos, na qual ele possuiria as condições 

ideais para a aquisição da língua. Segundo a tese defendida por Lennenberg (1967), qualquer 

pessoa teria condições de aprender a se comunicar em uma língua estrangeira aos quarenta anos 

de idade. Porém, esse seria um processo de esforço consciente e laborioso, ao contrário da fase 

da puberdade, em que a aquisição automática por mera exposição a uma dada língua seria 

possível. 

A hipótese do filtro afetivo (Krashen, 1983), apresentada no capítulo 3, também faz 

referência à questão etária como fator que influencia no sucesso da aquisição de uma segunda 

língua. De acordo com essa hipótese, na idade adulta o filtro raramente é baixo o suficiente ao 

ponto de permitir o domínio da segunda língua como um nativo. 

Stern (1983: 363) aponta que outros pesquisadores (cf. Rosansky, 1975154; Krashen, 1981) 

ofereceram explicações mais cognitivas que indicariam o período em que o indivíduo atingiria 

sua maturidade cognitiva. Tais explicações se baseiam nos estágio de crescimento intelectual de 

Piaget (1967)155: o período crítico das operações concretas, após o sensório motor, nos 

primeiros anos de vida, e após o período de operações formais, na adolescência.  

As teorias acerca de um período crítico ou ideal sofreram críticas com base em vários 

aspectos. Do ponto de vista biológico, não existem evidências da ocorrência de mudanças no 

cérebro que influenciem o aprendizado de línguas após a puberdade. Além disso, a experiência 

                                                 
152 PENNFIELD, W. e ROBERTS, L. (1959). Speech and brain mechanisms. Princeton, NJ: Princeton UP. 
153 LENNEBERG, E. (1967). Biological foundations of language. New York: Wiley. 
154 ROSANSKY, E.  (1975) The Critical Period for the Acquisition of Language: Some Cognitive Developmental 
Considerations. Working Papers on Bilingualism, vol. 6, pp. 92-102. 
155 PIAGET, J. (1967).  Seis estudos de psicologia. Trad. Maria A.M. D'Amorim; Paulo S. L. Silva. Rio de Janeiro: 
Forense.  
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mostra que muitos adolescentes e adultos conseguem um alto nível de proficiência na língua, o 

que seria praticamente impossível sem importantes mecanismos de aprendizagem, argumento 

defendido por Marinova-Todd et al. (2000). Conforme resumido por Stern (1983: 366): 
O que os estudos – com poucas exceções (por exemplo, Ervin-Tripp, 1974156; Snow e Hoefnagel-
Höhle, 1978157) não foram capazes de fazer é tentar identificar os aspectos que caracterizam os 
processos de aprendizado de uma segunda língua nos diferentes níveis maturacionais ...158. 

 

Em outras palavras, ainda não existem registros concretos sobre características específicas 

do aprendizado de crianças, tampouco das diferenças no processo de aprendizagem de uma 

segunda língua na infância ou em estágios mais avançados. Stern (1983: 366) assevera que 

questões relativas ao período ideal de aprendizagem deveriam ser levantadas somente após essas 

características terem sido estabelecidas (ênfase do autor). Ou seja, ainda há muito a ser 

observado, experimentado e analisado para que características particulares às diferentes faixas 

etárias sejam reveladas. 

Além da falta de validade para a hipótese do período crítico, Chun (1979/1980: 183) 

indica a inexistência de suporte empírico para a idéia de que existe uma diminuição na habilidade 

de aprendizado de uma língua com o avanço da idade. A autora (p.185) menciona o argumento de 

Lamendella (1977)159 de que o simples fato de haver adultos com alto nível de proficiência na 

língua já representa evidência suficiente contra a existência de um período crítico. Enfim, a 

ampla ênfase nos casos de adultos que não foram bem sucedidos no aprendizado de uma segunda 

língua, não obstante tantos outros que conseguiram atingir proficiência nativa, foi provavelmente 

o maior erro dos defensores do período crítico, segundo Marinova-Todd et al. (2000: 18).  

Pizzolato (2008: 241) menciona que estudos bem mais recentes têm questionado a 

validade da hipótese do período crítico, devido ao seu caráter demasiadamente determinista. De 

                                                 
156 ERVIN-TRIPP, S. M. (1974). Is second language like the first? TESOL Quarterly, v.8, pp.111-127. 
157 SNOW, C. e HOEFNAGEL-HŐHLE, M. (1978). The Linguistic Environment of School-Age Second 
Language Learners, unpublished paper. University of Amsterdam: Institute of General Linguistics. 
158 “What studies – with a few exceptions (for example, Ervin-Tripp, 1974; Snow and Hoefnagel-Hohle, 1978) – have 
hitherto failed to do is to attempt to identify the features that characterize second language learning processes at 
different maturity levels …”. 
159 LAMENDELLA, J. (1977). General principles of neurofunctional organization and their manifestations in 
primary and non-primary language acquisition. Language Learning, 27, 155-196. 
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acordo com a autora, Harley e Wang (1997)160 e Birdsong (1999)161, por exemplo, preferem o 

termo período sensível, que  
denota um intervalo de tempo ótimo, no qual algumas circunstâncias são mais favoráveis para o 
desenvolvimento de um determinado tipo de comportamento, e cuja eficiência se reduz com o 
passar dos anos (grifo meu). 

 

Basso (1993: 20) complementa que pesquisadores como Seliger (1978)162 e Lamendella 

(1977) preferem o termo período sensível por acreditarem que a plasticidade cerebral não 

acontece  em um tempo determinado e fixo, podendo, ao contrário, mudar progressivamente com 

a idade e, em alguns casos, estender-se para além da puberdade. A autora afirma que, ainda 

segundo os mesmos, “certas habilidades são adquiridas mais facilmente em determinados 

períodos de desenvolvimento que em outros, e algumas delas podem ser aprendidas inclusive 

após o período crítico, embora menos facilmente”. 

Schleppegrell (2000)163 é categórica ao afirmar que a idade não é um fator determinante 

do sucesso na aquisição de línguas, mas destaca que a única exceção a ser considerada seria a 

perda da capacidade auditiva e visual que é comum aos indivíduos, com o passar dos anos. Por 

outro lado, com base em Oswald e Williams (1981)164, ela aponta que se os mais velhos se 

mantiverem sadios, suas capacidades intelectuais não serão comprometidas. Da mesma forma, 

Draves (2007: 10) sugere que os professores tornem recursos como letras, gráficos e a si mesmo 

visíveis o suficiente, assim como dêem preferência a salas de aula bem iluminadas e mais 

afastadas de ruas ou outras salas de aula mais barulhentas, de bebedouros, ou quaisquer aparelhos 

que causem interferência na qualidade sonora. Tais medidas podem compensar as dificuldades 

que vão surgindo com o avanço da idade. 

O único aspecto em que as crianças se mostram mais eficientes do que os adultos no 

processo de aquisição de uma segunda língua é no que diz respeito à pronúncia (cf. Krashen, 

Long e Scarcella, 1979: 573). Porém, Platero (s/d) salienta que até mesmo essa vantagem merece 

                                                 
160 HARLEY, B. e WANG, W. The Critical Period Hypothesis: where are we now? In: GROOT e KROLL (Eds.). 
Tutorial in Bilingualism: Psycholinguistic Perspectives. Mahwah, NJ: Laurence Erbaum Associates, 1997, pp. 19-
51. 
161 BIRDSONG, D. Second Language Acquisition and Critical Period Hypothesis. Mahwah, NJ: Laurence 
Erbaum Associates, 1999. 
162 SELIGER, H. (1978). Implications of a multiple critical period hypothesis for second language learning. In: 
RITCHIE, W. (Ed.). Second Language Acquisition Research. New York: Academic Press, pp. 11-19. 
163 Texto sem paginação. 
164 OSTWALD, S. K., e WILLIAMS, H. Y. (1985): Optimizing Learning in the Elderly: A Model. Lifelong 
Learning, v.9, nº 27, pp. 10-13. 
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um olhar mais atento, pois “com o passar dos anos, todo ser humano perde progressivamente a 

capacidade de perceber e segmentar sons na língua estrangeira”. Logo, trata-se de uma vantagem 

fisiológica e não cognitiva. Ainda assim, a autora reconhece que o desenvolvimento de uma 

pronúncia livre de sotaque, mesmo nas crianças pequenas, está condicionado à quantidade de 

exposição ao idioma e ao ambiente de aprendizagem. Por isso, ela chega à conclusão de que 

“começar cedo não garante que as mesmas habilidades de um falante nativo sejam alcançadas”. 

Uma outra teoria que justifica o maior êxito das crianças na aquisição da pronúncia é de 

ordem social e psicológica, sustentada por Curran (1961)165 e discutida por Schumman 

(1975/1980: 242). O primeiro supõe que as crianças não se sintam ameaçadas pelos sons de uma 

nova língua, nem tampouco demonstram resistência em depender de outros que as auxiliem na 

aprendizagem. Em contrapartida, os adultos já desenvolveram um senso de segurança em sua 

própria língua, e quando tentam se comunicar na língua estrangeira e essa segurança linguística 

diminui, podem apresentar resistência a essa sensação de dependência.  

Ainda hoje, embora poucos rejeitem totalmente a idéia de que quem começa cedo a 

adquirir uma segunda língua esteja em vantagem, há divergências no que tange à maneira de 

explicar como isto se dá.  Nem todos acreditam que o fator determinante seja um calendário 

biológico, pré-programado no cérebro, e sim outros aspectos, sociais e psicológicos (não 

maturacionais). Outros dizem que a hipótese do período crítico negligencia diferenças entre o 

processo de aquisição da criança e o do adulto numa segunda língua.  Além de diferentes 

condições de aprendizado, defende-se a existência de outros fatores que podem influenciar no 

sucesso e velocidade do aprendizado, como por exemplo: 

 

• Tipos de motivação: Schleppegrell (2000) destaca que as crianças são normalmente 

estimuladas a aprender uma segunda língua através de motivadores externos, 

representadas pelos seus pais, professores e notas. Já os adultos podem ser motivados por 

dois tipos de forças: a) externas, tais como melhores salários e empregos; e b) internas, 

como o desejo de obter maior enriquecimento cultural. Além disso, a mesma autora 

estabelece que as crianças precisam saber o que estão aprendendo, prontificando-se a 

aprender quando o professor lhes informa de que devem fazê-lo. Já os adultos precisam 

                                                 
165 CURRAN, C. A. (1961). Counseling Skills Adapted to the Learning of Foreign Languages. Bulletin of the 
Menninger Clinic, nº 25, pp. 78-93. 
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saber por que estão aprendendo e se dispõem a tal quando percebem que o conteúdo a ser 

aprendido possui relevância para situações de seu cotidiano (ênfase minha). 

Schleppegrell (2000) lembra que, por terem objetivos específicos, os adultos não estão 

dispostos a tolerar conteúdo considerado irrelevante, ou lições que tenham como foco 

regras gramaticais fora de contexto. Diante dessas situações, a possibilidade de insucesso 

na aprendizagem é alta. Segundo a autora, o material ideal é aquele que oferece estruturas 

e vocabulário cujo uso possa ser imediato e contextualizado. 

 

• Expectativas linguísticas dos interlocutores: Lightbown e Spada (1999: 60) lembram que 

jovens aprendizes dispõem de maior tempo para dedicar ao aprendizado, além de mais 

oportunidades para praticarem a língua em ambientes nos quais não se sintam 

pressionados a falarem fluentemente. Além disso, quaisquer esforços em se comunicar, 

mesmo que imperfeitos, são valorizados ou, pelo menos, aceitos. Já os adultos estão 

sempre envolvidos em situações que exigem um uso muito mais complexo da língua e a 

expressão de idéias mais elaboradas, podendo se sentir embaraçados por sua falta de 

proficiência na mesma. Talvez o fato de que as crianças tendam a fazer uso de 

construções mais simples e seu vocabulário seja menos extenso corrobore para a crença 

de que elas aprendam mais rapidamente do que os adolescentes e adultos. 

 

• Reação quando exposto à língua-alvo: Lightbown e Spada (1999: 33) e Littlewood (1988: 

59) observaram que muitas crianças não se mostram tensas ao tentar se expressar em uma 

nova língua, ainda que seu domínio seja limitado. Quando nervosas, apresentam reações 

distintas: algumas preferem prosseguir nas tentativas; outras, optam por escutar e 

participar da aula silenciosamente. Lightbown e Spada (1999: 33) reconhecem que as 

crianças dificilmente são pressionadas a se comunicar quando ainda não se sentem 

prontas, pois ainda terão tempo para se desenvolver.  Entre os adultos, um tipo de temor 

que parece ser comum é o de se sentir cômico e ridicularizado, e de acordo com 

Shumman (1975/1980: 224), isto não é comum entre as crianças, para quem a segunda 

língua representa uma brincadeira, e o impulso de se comunicar, uma fonte de satisfação. 

No entanto, McLaughlin (1992)166 contesta esse ponto de vista, alegando que as crianças 

                                                 
166 Texto sem paginação.  
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podem apresentar diferentes reações dependendo da cultura; estando sujeitas a se sentir 

extremamente inibidas quando solicitadas a se expressar em uma língua que ainda estão 

aprendendo. 

 

Ainda, há autores que apontam uma série de aspectos em que os adultos levam maiores 

vantagens sobre os mais jovens, que serão discutidos na próxima seção. 

 

5.4 Algumas vantagens do aprendizado na idade adulta 

 

Além da falta de evidências empíricas de que as crianças são mais eficientes no 

aprendizado de uma segunda língua do que os adultos, alguns pesquisadores mostram certos 

aspectos em que os mesmos são inclusive superiores às crianças.  

O primeiro deles seria maior maturidade cognitiva, verificada no estudo realizado por 

Walsh e Diller (1978167 apud Schleppegrell, 2000). Segundo os autores, as células neurais 

responsáveis por processos linguísticos mais avançados, tais como a compreensão de relações 

semióticas e gramaticais, se desenvolvem com a idade, e isso torna os adultos melhores 

aprendizes do que as crianças nas áreas de vocabulário e estrutura linguística. Além disso, 

sistemas cognitivos mais desenvolvidos são capazes de realizar associações mais complexas, 

além de integrar insumo linguístico novo com o já existente.  

Outra vantagem apontada por Bernat (2000)168 é a capacidade dos adultos de “testar” 

hipóteses sobre a língua-alvo através de comparações com a língua materna. Se por um lado isto 

pode levá-los a tentativas errôneas a respeito do funcionamento da segunda língua (cf. Lightbown 

e Spada, 1999: 32), por outro, o fato de possuírem um maior repertório de experiências pode 

significar a inclusão de conhecimentos socioculturais e linguísticos em sala de aula, e a idéia de 

como as línguas funcionam podem tornar o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula 

mais enriquecedor. Brown (2000: 90) e Taylor (1974: 32-33) também reconhecem essa 

vantagem, ao defenderem que, por terem habilidades cognitivas mais desenvolvidas, os adultos 

são capazes de manipular regras e conceitos linguísticos mais abstratos, não se restringindo 

apenas à linguagem “concreta”. 

                                                 
167 WALSH, T. M. e DILLER, K. C. (1978). Neurolinguistic Foundations to Methods of Teaching a Second 
Language. International Review of Applied Linguistics, v. 16, pp. 1-14. 
168 Texto sem paginação. 
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Platero (s/d) destaca também “o maior nível de letramento dos adultos na língua materna, 

o que contribui substancialmente para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita em 

língua estrangeira”. Em outras palavras, um maior repertório de experiências de aprendizagem 

pode resultar em maior capacidade de reflexão sobre o conhecimento e sobre seus próprios 

processos de aprendizagem. 

 Ainda sobre esse processo, Imel (2000)169 ressalta que os adultos se mostram mais 

dispostos a assumir responsabilidade pelo seu aprendizado e a se dedicar com afinco para obter 

êxito. Ainda, são mais preocupados com as implicações e aplicações práticas do que estão 

aprendendo, se comparados às crianças e adolescentes.  

Enfim, os adultos possuem algumas vantagens sobre as crianças ao aprenderem uma 

segunda língua, tais como maior maturidade cognitiva e vivência em outros tipos de aprendizado. 

Além disso, trazem consigo uma história mais longa (e provavelmente mais complexa) de 

experiências, conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo externo, sobre si mesmo e 

sobre as outras pessoas, conforme apontado por Oliveira (1999: 3).  

Porém, alguns obstáculos, revelados na pesquisa de Deus (2007), podem comprometer 

sua continuidade no aprendizado, entre eles: falta de tempo, prioridades profissionais e motivos 

de ordem pessoal. A maior desvantagem, no entanto, parece ser no que tange aos aspectos 

psicológico e social, conforme discutido no capítulo 3, e retomado na próxima seção. 

 

5.5 Algumas desvantagens do aprendizado em idade adulta  

 

Segundo Turula (2002)170, embora os adultos tenham a vantagem de possuir objetivos 

mais definidos quanto à aprendizagem, e por isso possuam a tendência de ser mais perseverantes, 

por outro lado 
muitos adultos adentram a sala de aula vitimizados por diversos preconceitos relativos à aquisição 
de uma língua estrangeira, incluindo a crença corriqueira na desvantagem de se começar tarde (“É 
muito tarde para aprender inglês”) ou o forte sentimento de que para se ter  sucesso é necessário 
ter uma predisposição especial para aprender línguas171. 

 

                                                 
169 Texto sem paginação. 
170 Texto sem paginação. 
171 “many mature students enter the classroom victimised by a number of prejudices about foreign language 
acquisition, including common belief in the disadvantage of a late start (‘I’m too old to learn English’) or the strong 
feeling that to succeed one needs a special predisposition for learning languages”. 
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Sentir-se bloqueado por sentimentos negativos não é uma tendência exclusiva dos adultos, 

mas a autora acredita que a tensão e ansiedade associadas ao aprendizado tendam a aumentar 

com o avanço da idade. Na pesquisa realizada por Deus (2007), quando questionados a respeito 

das maiores diferenças entre os alunos adultos e outras faixas etárias, os professores entrevistados 

declararam que uma das diferenças básicas entre crianças e adultos é o fato de estes estarem 

“mais preocupados com o sucesso pessoal e terem mais medo de errar, medo do ridículo” 

(p.146). 

Schleppegrell (2000) explica que muitos adultos, ao voltarem para a sala de aula, se 

sentem apreensivos em relação a questões como idade, capacidade de aprender, e desempenho. A 

autora também lembra que, talvez por aceitarem o estereótipo de que os mais velhos possuem 

mais dificuldade para aprender, ou por já terem tido experiência anteriores de insucesso, 

indivíduos em idade mais avançada comumente se sentem inferiorizados diante dos mais jovens. 

Essa situação é agravada em situações de aprendizado cujo ritmo seja mais acelerado.  

McKay e Tom (1999: 2) explicam essas preocupações com base em aspectos sociais. 

Segundo as autoras, os adultos já são fluentes em uma língua, sendo esta uma parte essencial de 

sua identidade, além de um meio com o qual se relacionam com os outros. Nesse sentido, utilizar 

uma nova língua representa um grande risco: de ser mal compreendido, corrigido, zombado, se 

sentir constrangido ou infantilizado. 

Nascente e Monteiro (2002: 111) lembram que no sistema escolar brasileiro existe uma 

tradição de silêncio (ênfase minha). Os aprendizes não são estimulados a desenvolver sua 

habilidade de se expressar oralmente sequer na língua materna, de modo que os alunos mais 

“calados” tendem a ser mais valorizados. Diante desse quadro, é comum que a aula de língua 

estrangeira represente para o aprendiz uma situação de “exposição” pelo menos em um primeiro 

momento, pois ele terá de se habituar a participar oralmente e fazer contribuições em aula. E é 

nesse contexto que a sensação de desconforto gerada por um erro e sua correção tende a surgir, 

comprometendo o lado emocional e, consequentemente, cognitivo do aprendiz, conforme explica 

Prabhu (1992: 252): 
... quanto maior a preocupação em estarmos corretos, menor é a possibilidade de corrermos os 
riscos que nos levem a cometer erros e a realizar descobertas. Isto pode afetar de maneira 
significativa não só como nos sentimos em relação ao processo de aprendizagem, mas também as 
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faculdades cognitivas necessárias para o aprendizado, nossos pontos fortes e as estratégias que 
teríamos condição de desenvolver caso nos permitíssemos errar. 172   
 

Segundo Stern (1983: 380), “aprender uma língua exige flexibilidade e abertura para 

novas normas lingüísticas e de comportamento social173”. Sob essa perspectiva, assumir riscos e 

tentar se comunicar espontaneamente em sala de aula é tido como ideal na visão de Borges 

(2002: 13): 
Quando estudamos uma LE, é necessário superar certas inibições e aprender a arriscar sabiamente, 
para se ter sucesso, deduzindo significados de palavras novas em um determinado contexto ou 
participando de conversações, ainda que exista uma maior probabilidade de cometer erros.  

 

Apesar de não haver validade empírica para a existência de construtos como o filtro 

afetivo, vários pesquisadores apontam outros aspectos de natureza emocional que parecem 

refletir em desvantagem para os adultos. Dentre eles, Bernat (2000) especifica: a) medo de se 

sentir humilhado ou exposto diante dos outros; b) insegurança em si próprio e na capacidade de 

cumprir tarefas com sucesso; e c) preocupações externas à sala de aula, tais como conflitos 

familiares, profissionais ou pessoais. Todos esses obstáculos exigem por parte do professor uma 

boa dose de tolerância, explicações claras a respeito dos objetivos de cada tarefa, e atividades 

que mantenham a atenção do aprendiz voltada para a aula. 

Observo que as reações citadas acima se apresentam de forma mais intensa quando os 

alunos são iniciantes e têm seus primeiros contatos com a língua estrangeira, fato que nos remete 

à percepção de que existem diferenças entre o ensino para esse segmento e para os níveis mais 

avançados. Por isso apresentarei, na próxima seção, algumas considerações a respeito do ensino 

especificamente para alunos em níveis iniciantes, segundo alguns autores. 

 

5.6 Alunos iniciantes 

 

Conforme demonstrado no capítulo anterior, a consideração do lado afetivo é de vital 

importância no aprendizado. Em muitos casos a sala de aula de língua estrangeira é o primeiro 

ambiente de instrução formal após o período escolar, e é lá onde se manifestarão determinadas 

                                                 
172 “The more concerned we are with being correct, the less likely we are to take the risks which might lead to our 
making mistakes and to making discoveries. This may significantly affect not only how comfortable we feel in the 
learning process, but which of our own learning faculties, strengths, and strategies we are able to develop”. 
173 “learning a new language demands flexibility and openness to new language norms and norms of social 
behavior”. 
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idéias pré-concebidas e preferências quanto ao ensino, assim como certos medos e ansiedades 

que podem impactar no desempenho e sucesso do aprendiz na segunda língua. Como bem aponta 

Celani (1996a: 7), “contrariamente ao entendimento de muitos, é nos níveis iniciais de ensino que 

os problemas se colocam com mais agudeza”. 

No capítulo anterior mencionei o estudo de Castro e Silva (2007), que tratou da 

importância da afetividade no ensino de línguas. A autora optou por ter como participantes 

adultos em nível iniciante e recorrentes na desistência de cursos de inglês, a fim de levantar 

algumas das causas desse problema. Foi verificado que essa faixa etária apresenta receio de se 

expor em sala de aula, pois muitos dos alunos são médicos, psicólogos, advogados, pessoas já 

formadas e respeitadas, mas que, quando entram na sala de aula, encontram-se tão vulneráveis 

como qualquer aprendiz iniciante. A mesma propõe que seja dever do professor identificar os 

problemas de cada aluno e ajudá-los a superar essas dificuldades e criar, assim, uma atmosfera 

favorável ao aprendizado.  

Enfim, todos os estudos mencionados nos capítulos 3 e 4 também parecem apontar em 

direção à proposição, bem resumida por Draves (1997: 20), de que “para aprender, um adulto 

precisa estar emocionalmente confortável com a situação de aprendizado”174. 

O tipo de instrução em níveis iniciantes também tende a se dar de forma distinta dos 

outros níveis. Brown (2000: 98) lembra que, nos primeiros dias ou mesmo semanas de 

aprendizado, é comum que a maior parte da produção desses alunos se dê de modo focal ou 

controlado (ênfase do autor), sendo a interação controlada, basicamente, pelo professor. Logo, 

tende-se a solicitar do aluno um número maior de repetições de uma quantidade limitada de 

palavras ou enunciados. A prática da pronúncia (envolvendo fonemas, padrões fonêmicos, 

acentuação, entonação) também é de vital importância nessa fase, segundo o autor.  

A compreensão auditiva do aprendiz também deve ser cuidadosamente trabalhada. Santos 

(2006: 48) observou que a dificuldade de compreensão, que frequentemente se estende ao 

conteúdo do material de áudio e vídeo, constitui uma situação de muita ansiedade, sendo 

inclusive um dos principais fatores de desistência dos adultos em estágios iniciais. 

Burt e Dulay (1981: 183) lembram que, nos primeiros estágios de aprendizado, os alunos 

conhecem poucas palavras na língua estrangeira, tendo necessidade de visualizar (ênfase dos 

                                                 
174 “to learn, an adult must be emotionally comfortable with the learning situation”. 
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autores) o significado daquilo que ouvem. Assim, é importante que o professor faça uso de 

“referentes concretos”175, como figuras, gestos e o próprio quadro. 

Brown (2000: 102) ressalta a importância da sensibilidade do professor para com os erros, 

pois se por um lado é preciso corrigir certos erros gramaticais e fonológicos para que os alunos 

tenham consciência dos aspectos que devem receber mais atenção, por outro, os mesmos 

precisam se expressar livremente sem o receio de serem corrigidos a cada pequena imperfeição. 

Deus (2007: 89) lembra que  
o aluno adulto gosta de se corrigido, entretanto, não gosta de ser exposto. Cabe ao professor 
utilizar estratégias de correção, quando essa for realmente necessária, que não crie barreiras ao 
desenvolvimento da fluência na língua. 

 

Ao longo do capítulo 2, que contém o levantamento bibliográfico relativo à correção de 

erros orais, e do capítulo 3, no qual teço considerações sobre a importância de se atentar para o 

lado afetivo dos alunos quando são corrigidos, percebi que o professor dispõe de um repertório 

mais variado de modalidades corretivas ao lidar com níveis mais avançados.  

Por exemplo, no que tange à utilização de estratégias de correção que não deixem o aluno 

em uma situação de embaraço, Kristmanson (2000)176 sugere a adoção de práticas como pedidos 

de esclarecimento, repetição do mesmo enunciado corretamente (recasts) e a criação de situações 

nas quais os alunos tenham de negociar o significado. Outras alternativas propostas pela autora 

são enunciados como “Você pode me contar mais?” ou “Que interessante!”, a fim de aumentar a 

confiança dos alunos e validar suas contribuições. Contudo, encontro uma limitação para o uso 

dessas estratégias junto aos alunos iniciantes, devido ao escopo reduzido de vocabulário e 

estruturas linguísticas que eles possuem, especialmente nas primeiras semanas de aula. Percebo 

tal fato como uma lacuna de pesquisa existente na área de correção de erros orais de alunos em 

níveis iniciantes. 

Burt (1975: 62) afirma que nenhum adulto gosta de ser corrigido, de modo que qualquer 

tipo de correção realizado em público pode gerar embaraço, e se isto ocorrer repetidamente pode 

resultar em perda da autoconfiança. A autora sugere que os momentos da correção sejam 

limitados apenas aos erros que afetem a comunicação. Apesar de essa constituir uma 

preocupação com o lado afetivo do aluno, creio que se torna impraticável no contexto onde esta 

pesquisa foi realizada devido à metodologia adotada pela escola conforme será apresentado no 

                                                 
175 “concrete referents” 
176 Texto sem paginação 
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próximo capítulo. Além disso, segundo o que foi apontado nesta seção, a maior parte da 

produção para níveis iniciantes tende a se dar de maneira focal e controlada. 

Neste capítulo observamos que, contrariamente à crença do senso comum, adolescentes e 

adultos podem atingir altos níveis de proficiência em uma língua estrangeira, e que “cada estágio 

de desenvolvimento pode ter certas vantagens e desvantagens para o aprendizado da segunda 

língua”177 (Stern, 1983: 367). Snow (2001)178 lembra que as mesmas emergem como resultado 

de muitos aspectos que variam de acordo com a idade, incluindo, por exemplo, o que o indivíduo 

já sabe, o quão estratégico é seus aprendizado, o quão constrangido ele se sente ao cometer erros 

etc., e esses não são aspectos biologicamente determinados.  

Também vimos que, de acordo com alguns autores, as dificuldades enfrentadas pelos 

adultos parecem ser passíveis de superação, desde que o ambiente de aprendizado e métodos de 

ensino sejam devidamente adaptados às suas necessidades e dificuldades, e o lado afetivo seja 

considerado. Em outras palavras, desde que as barreiras psicológicas sejam transpostas (cf. 

Schumman, 1975/1980: 242). Lightbown e Spada (1999: 68) e Littlewood (1988: 60) 

acrescentam que outros aspectos, tais como a motivação, aptidão e oportunidades para o 

aprendizado (dentro e fora de sala de aula) são igualmente importantes para o sucesso na segunda 

língua. 

No próximo capítulo, descrevo os pressupostos metodológicos que orientam esta 

pesquisa, assim como seus participantes, contexto e instrumentos utilizados. 

                                                 
177 “Each state of development may have certain advantages and certain disadvantages for second language 
learning”. 
178 Texto sem paginação. 
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6 Metodologia de Pesquisa 
 

Metodologia de pesquisa diz respeito “às visões de mundo, às concepções teóricas e à 

concepção de verdade que fundamentam o método ou tal conjunto de procedimentos” (Telles, 

2002: 101). Este capítulo, que consta de quatro subdivisões, é destinado à apresentação das 

concepções que orientam esta pesquisa. 

Na primeira seção, explicito o porquê da escolha da etnografia para a geração dos dados a 

serem analisados, bem como a natureza desse tipo de estudo em uma perspectiva qualitativa. 

Dando prosseguimento, na segunda seção, descrevo o contexto pesquisado e os participantes. Na 

terceira seção, informo os instrumentos de pesquisa e sua relevância em investigações que 

envolvem fatores afetivos. Finalmente, na quarta seção, explicitarei os procedimentos utilizados 

para triangulação e análise dos dados. 

 

6.1 Perfil da pesquisa 

 

Com base em Bakhtin, Freitas (2003: 28) caracteriza a pesquisa nas Ciências Sociais 

como uma relação entre sujeitos. Nesse sentido, a interação é tida como “essencial no estudo dos 

fenômenos humanos”. O encontro de vozes, a participação do pesquisador dialogando com o 

contexto na tentativa de compreendê-lo e a preocupação em entender o comportamento humano a 

partir de seu próprio contexto são alguns dos componentes do caráter interpretativista. 

Resumindo, Moita Lopes (1994: 331) afirma que, nesse tipo de pesquisa, “não é possível ignorar 

a visão dos participantes do mundo social caso se pretenda investigá-lo, já que é esta que o 

determina: o mundo social é tomado como existindo na dependência do homem”.  

Tal posicionamento vai de encontro ao modelo quantitativo ou positivista de pesquisa, 

que tem como objetivo o controle, a precisão e a generalização. Apesar de ter uma longa tradição 

como a maneira legítima de produzir ciência, esse modelo negligencia algo fundamental nas 

pesquisas em Linguística Aplicada: a relevância do contexto, pois, de acordo com essa 

perspectiva, “o mundo social existe independentemente do homem” (Moita Lopes, 1994: 331). A 

limitação desse modelo nas pesquisas em Linguística Aplicada é constatada por Mc Donough e 

Mc Donough (1997: 40): “existem muitas questões a respeito de ensino e aprendizagem de 
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línguas que só podem ser respondidas por meio de investigações conduzidas no contexto normal 

de ensino e aprendizagem”179. 

Segundo Holmes (1992: 47), houve um aumento na importância da abordagem 

interpretativista na investigação do aprendizado de línguas. O laboratório mudou-se para a sala de 

aula, e as pesquisas hoje em dia são mais frequentemente conduzidas pelos próprios professores, 

ao invés de psicólogos ou pesquisadores.  

Tendo sido um de meus objetivos neste trabalho observar as visões dos alunos perante 

seus erros orais, estive ciente de que teria como elementos básicos da análise dos dados, as idéias 

transmitidas por meio da linguagem dos participantes, além da possibilidade de interpretação de 

diferentes visões. A proposição de Alves (1991)180, citada por Wurm (2001: 41), fundamenta 

minha opção pelo paradigma qualitativo de pesquisa: 
A abordagem qualitativa parte do pressuposto de que as pessoas se comportam de acordo com seus 
valores, percepções, sentimentos e crenças; suas ações, no mundo, possuem sempre um sentido, 
um objetivo que não é possível conhecer de modo imediato: precisa ser desvelado, gradativamente. 

 

No que tange à interpretação de diferentes visões, Wurm (2001: 43) complementa que os 

estudos de caráter qualitativo possibilitam interpretações alternativas durante todo o processo, de 

modo que o investigador tende, portanto, a gerar mais hipóteses e perguntas do que vai encontrar 

respostas ou conclusões inflexíveis em seu trabalho. 

A seguir, traço um breve perfil da pesquisa etnográfica, que consiste no estudo de um 

evento segundo os pontos de vista dos atores nele envolvidos (cf. Erickson, 1984: 52).  Além 

disso, é caracterizada como um método de pesquisa que pode ser associado à pesquisa qualitativa 

com o objetivo de contribuir para a geração e análise de dados. 

 

6.1.1 Etnografia 

 

De acordo com Van Lier (1988: 53), “a etnografia é literalmente a descrição da cultura 

(ou de grupo percebidos como tendo algum grau de unidade cultural)”181. Nos últimos anos essa 

metodologia de pesquisa despertou o interesse de sociólogos, linguistas e psicólogos sociais, que 
                                                 
179 “There are many questions about language learning and teaching which can only be answered by investigations 
conducted in the normal context of teaching and learning.” 
180 ALVES, A. J. (1991). O planejamento de pesquisas qualitativas em educação. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, 
v. 77, pp. 53-61. 
181 “Ethnography is literally the description of culture (or of groups of people that are perceived as possessing some 
degree of cultural unity). 
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vêem a necessidade de estudar o comportamento humano em seu contexto social. Na área 

educacional sua aplicação está crescendo rapidamente, devido em parte à insatisfação com 

estruturas experimentais baseadas no processamento quantitativo de dados controlados ou 

isolados. De acordo com Moita Lopes (1994: 334), 
A pesquisa etnográfica focaliza o contexto social da perspectiva dos participantes. Isto é, em vez 
de considerar somente a observação do pesquisador externo, como tradicionalmente feito em 
pesquisa de base positivista, a pesquisa etnográfica leva em conta que em qualquer estudo 
contextualizado é essencial que se leve em consideração a visão que os participantes (sendo o 
observador-participante incluído aqui) têm do contexto e o todo do contexto social. 

 

Os dois princípios básicos da pesquisa etnográfica são o êmico e o holístico. Van Lier 

(1988: 55) explica que o primeiro exige que o pesquisador considere os fenômenos em sala de 

aula sob o ponto de vista dos atores sociais no cotidiano, assim como os significados que eles 

atribuem aos fatos. Já o princípio holístico requer que o pesquisador considere, além do 

comportamento dos indivíduos e/ou grupos em investigação, o contexto onde esse 

comportamento ocorre, pois sua influência não pode ser ignorada (cf. Nunan, 1992: 57).  

Telles (2002: 102) indica que esse tipo de pesquisa é frequentemente utilizado para tentar 

compreender a relação de / entre grupos de pessoas dentro de um contexto social específico, 

permitindo o emprego de métodos variados para geração e análise de dados. Na investigação de 

um cenário ou problema educacional, Van Lier (1988: 69) destaca as interações em sala de aula 

como maior fonte de dados, sendo “inevitável que a observação constitua o componente mais 

importante da pesquisa realizada em sala de aula”182. Assim, diante da importância do contexto 

na pesquisa etnográfica, pretendo descrevê-lo minuciosamente na próxima seção. 

 

6.2 Contexto da pesquisa 

 
A presente pesquisa foi realizada durante o segundo semestre letivo de 2008 em um curso 

particular de idiomas localizado no Estado do Rio de Janeiro. A escola possui uma tradição de 

mais de 40 anos no ensino de inglês, espanhol e alemão, tendo sido uma das pioneiras em sua 

cidade. No segundo semestre de 2008 o ensino de mandarim passou também a ser oferecido. No 

que tange ao ensino da língua inglesa, a instituição oferece cursos de inglês para adultos, 

adolescentes e crianças a partir de três anos de idade. Além desses, são também oferecidos cursos 

especiais tais como conversação e preparatórios para exames de proficiência. 
                                                 
182 “it is inevitable that observation will form the single most important component of classroom research.” 
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O foco desta investigação está no curso voltado especificamente para profissionais em 

geral. O mesmo possui menor duração e foi preparado para atingir as necessidades básicas desse 

público, sendo constituído por módulos, cada um com seis meses de duração, num total de 

quatro. Caso o aluno deseje dar continuidade ao seu processo de aprendizagem, visando um 

maior domínio do idioma, a instituição oferece mais sete módulos, porém, o conteúdo é mais 

diversificado, não voltado exclusivamente para profissionais. 

Os quatro primeiros módulos são apresentados e oferecidos como especialmente voltados 

para o adulto que tem como objetivo fazer uso do idioma no trabalho ou em viagens, e que deve 

dispor de algum tempo para realizar exercícios escritos e orais de substituição (drills) em casa 

para uma aprendizagem efetiva. Para tal, um DVD, elaborado pelo próprio curso, são inclusos no 

material didático do aluno. 

Uma prova escrita é realizada no meio do período e outra ao final do semestre, e ambas 

englobam aspectos gramaticais, lexicais, interpretação de texto e compreensão auditiva. Ao final 

do período letivo os alunos também realizam uma prova oral, na qual são avaliados com base nos 

itens gramaticais e de vocabulário ensinados naquele módulo, incluindo sua pronúncia.  

A periodicidade da aula consiste em duas aulas semanais com duração de uma hora e 

quarenta minutos cada. As salas de aula são bem iluminadas e refrigeradas, com capacidade para 

até vinte e dois alunos, e as carteiras são organizadas em fileiras paralelas umas de frente para as 

outras, de modo que o professor pode se posicionar de frente (estando atrás da mesa ou do lado 

oposto, ao lado da TV) ou mesmo caminhar entre os alunos. Aproveito a figura abaixo, que 

reproduz a configuração da sala de aula, para demonstrar minha localização enquanto 

observadora participante (para melhor visualização da turma, procurei me sentar sempre nas 

extremidades da sala, alternando entre os cantos a cada dia, conforme demonstrado na cor cinza): 
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Figura 03: Organização da sala de aula investigada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A metodologia seguida pelo curso é baseada no modelo áudio-lingual ou áudio-oral, que 

foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial devido à urgência de se ensinar línguas 

estrangeiras aos soldados americanos em pouco tempo. O método teve como suporte da 

Psicologia o behaviorismo, teoria fundamentada principalmente nos trabalhos de Pavlov, na 

União Soviética, e de Skinner, nos Estados Unidos (cf. Hutchinson e Waters, 1987: 40). De 

acordo com esse modelo, a aprendizagem seria um comportamento observável, produto de 

estímulo e resposta, ou seja, de condicionamento. Em outras palavras, a língua é vista como um 

conjunto de hábitos a serem automatizados. 

O aprendizado envolve controle das estruturas e correção dos erros de pronúncia, 

entonação e acento, a fim de que os alunos atinjam a fluência nativa. Dois dos seus pressupostos 

principais são resumidos por Rivers (1974: 27-30): 

 

• A aprendizagem de línguas estrangeiras é, basicamente, um processo mecânico de 

formação de hábitos; 
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• As aptidões linguísticas são aprendidas mais eficazmente se os itens da língua 

estrangeira forem apresentados primeiro na forma oral, antes da forma escrita. 

 

Em relação aos erros, como o conceito de aprendizagem é baseado no condicionamento, 

acredita-se que devem ser evitados a todo preço, pois a interiorização de estruturas sintáticas ou 

sonoras erradas pode criar hábitos incorretos. Assim, as situações de aprendizagem devem ser 

bem controladas de forma a prevenir os erros e, caso eles ocorram, devem ser sempre corrigidos 

para evitar a fossilização  (cf. Paiva, 2005a: 131). Chaudron (1988: 133) lembra que, no método 

áudio-lingual, os acertos dos aprendizes recebem feedback positivo, que consiste em comentários 

positivos (“Muito bom!”), ou repetição do enunciado correto dos mesmos. Já o feedback 

negativo, fornecido em caso de erro, implica no fornecimento de explicações e do modelo de 

resposta correta, partindo do pressuposto de que o aprendiz conseguirá reconhecer a diferença 

entre seu erro e o enunciado correto. 

Além disso, o uso da língua materna é evitado a todo custo, tanto para explicações como 

para traduções. Uma variante desse método, de acordo com Paiva (2001: 130), é o modelo áudio-

visual, cujo material inclui o uso de textos, slides e fitas gravadas, de forma a expor os aprendizes 

à fala dos nativos. Esse é o modelo seguido pela escola em que esta pesquisa se realizou, sendo 

que, após um longo período de utilização de slides e gravadores, o avanço dos recursos 

tecnológicos permitiu a substituição dos mesmos por aparelhos de TV e DVD. 

Felizmente, a equipe de coordenadoras da escola, composta por duas experientes 

professoras com título de Mestre em Linguística Aplicada ao Ensino e Aprendizagem da Língua 

Inglesa, mostra-se receptiva a inovações que tenham como objetivo de enriquecer a qualidade do 

trabalho em sala de aula. Isto não significa que todos os professores tenham liberdade para 

utilizar o método que desejem, mas que, dentro dos limites do mesmo, possam realizar 

adaptações e utilizar outros recursos (recursos visuais, filmes, canções, atividades que envolvam 

o uso da internet, e outros) objetivando melhorar suas aulas e facilitar o ensino. 

 

6.2.1 Alunos participantes 

 

A turma investigada foi composta por nove alunos no segundo módulo do curso. Desses 

nove, sete se tornaram participantes desta pesquisa. A seleção dos alunos obedeceu a um critério 
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básico: a questão prática, que dependeu da disponibilidade dos alunos para a realização das 

entrevistas. Como suas aulas aconteciam no horário noturno, às terças e quintas, das 19h30min às 

21h10min, considerei pouco conveniente que eles permanecessem na escola até mais tarde. 

Assim, aqueles alunos que pudessem chegar pelo menos quinze minutos antes da aula foram 

entrevistados, e cada um foi agendado para o dia que julgasse melhor. 

A opção pelo segundo nível e não pelo primeiro – já que tive como foco alunos iniciantes 

– foi devido a minha preferência por aprendizes que já tivessem tido alguma experiência em ter 

seus erros corrigidos, supostamente adquirida no módulo anterior. Tive em mente que assim 

poderia obter deles um melhor posicionamento nas questões referentes aos seus sentimentos para 

com a correção de seus erros orais, supondo que seus relatos poderiam ser influenciados por 

experiências anteriores. Estive ciente, porém, da possibilidade de a turma possuir também alunos 

novos, matriculados na turma através de testes de nivelamento.  

Cabe ressaltar que a participação na pesquisa foi de caráter voluntário, e os alunos 

assinaram um consentimento ao início da pesquisa (em anexo). Todos se mostraram interessados 

em colaborar, embora tivessem sido informados apenas de que a pesquisa envolvia questões 

relacionadas ao ensino e aprendizagem da língua inglesa. O respaldo para minha decisão de não 

fazer nenhuma menção ao erro ou correção em um primeiro momento é oferecido por Allwight e 

Bailey (1991: 71). Segundo os autores, informar aos participantes sobre o foco da pesquisa pode 

fazê-los moldar seu comportamento de acordo com o que eles acreditam ser o desejado pelo 

pesquisador. Por outro lado, os mesmos afirmam que, ao manter o objetivo da pesquisa em 

segredo, o pesquisador pode ter dificuldades em fazer com que os participantes não se sintam 

ameaçados.  

A fim de solucionar esse dilema, que Schachter e Gass (1996: 53) denominam de 

paradoxo do observador, Allwight e Bailey (1991: 71) sugerem que o pesquisador se 

comprometa a revelar o propósito da pesquisa logo que possível. Além disso, Celani (2005b: 

111) é categórica ao afirmar que “os participantes não podem ser excluídos da etapa final de 

apresentação dos resultados da pesquisa”, e assim foi feito: no dia 4 de dezembro de 2008, 

quando já havia encerrado o processo de observações de aula e entrevistas, divulguei o propósito 

da investigação para os alunos. Isto aconteceu após os alunos terem realizado a prova oral, 

quando o horário de aula terminou mais cedo.  
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Reconheço que embora esse grupo não represente uma amostra significativa da população 

de adultos iniciantes em cursos de inglês, suponho que suas experiências possam se assemelhar às 

de outros grupos com características semelhantes. Assim, os dados obtidos neste estudo podem 

servir de base ou gerar encaminhamentos para o exame de outros. Antes de apresentar o perfil 

dos participantes, ressalvo que, conforme a orientação de Celani (2005b: 112) sobre a conduta 

ética esperada de um pesquisador, seus nomes foram modificados, para preservação de suas 

identidades. 

 

1- Antônio: 47 anos, militar aposentado. Estudou inglês quinze anos atrás, durante um ano, 

mas interrompeu o curso por ter considerado cansativo, já que era após seu horário de 

trabalho. 

2- Gabriele: 26 anos, professora de educação física de uma escola municipal. Estudou 

inglês no ano anterior em uma escola que seguia a abordagem comunicativa, porém se 

transferiu para o curso em foco. Segundo a aluna, a não aprovação em um processo 

seletivo para trabalhar em um navio fez com que ela se sentisse desapontada e descrente 

em relação ao curso anterior. 

3- Joana: 25 anos, secretária. Estudou inglês durante um semestre aos 18 anos, mas 

interrompeu por ter ingressado na faculdade e ter sido difícil conciliar ambas as 

atividades. 

4- Júlia: 20 anos, desempregada. Estudou inglês nessa mesma escola dois anos atrás, 

durante um ano, mas teve de interromper por motivos financeiros. 

5- Karine: 34 anos, bancária.  Chegou a estudar inglês durante seis meses quando era 

adolescente, mas na época não se sentiu interessada o suficiente, e seus pais desistiram de 

mantê-la no curso. 

6- Lucas: 19 anos, cursa faculdade de Controle de Qualidade em uma instituição particular, 

e faz curso de espanhol no horário anterior à aula de inglês, faltando apenas 2 módulos 

para a conclusão, além de fazer um curso de Eletrônica aos sábados. É a terceira vez que 

inicia um curso de inglês, pois considera essa língua “muito chata”. 

7- Marcos: 35 anos, formado em direito, funcionário do TRE. Chegou a iniciar um curso de 

inglês durante a adolescência, mas não se sentiu motivado a dar continuidade. 
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As informações acima foram obtidas no primeiro dia de aula (5 de agosto de 2008). 

Quando o professor regente, doravante Túlio, me informou que pretendia solicitar uma breve 

apresentação dos alunos em língua portuguesa, lhe pedi que perguntasse aos mesmos sobre sua 

experiência anterior e objetivos para com a língua. Com isso, tive a intenção de ganhar tempo nas 

entrevistas para então fazer perguntas mais direcionadas ao perfil de cada um.  

 

6.2.2 O professor regente 

 

Túlio tem 24 anos e leciona inglês em instituições particulares há seis anos, para 

adolescentes e adultos em níveis iniciante, intermediário e avançado. Aprendeu a língua na 

mesma escola onde hoje lecionamos, e já atuou em um curso que adota a abordagem 

comunicativa. Está no último período do curso de graduação em Letras (Português - Inglês) em 

uma instituição particular.  

Devido a nossa relação de companheirismo na área profissional, pedi sua permissão para 

atuar em um de seus grupos como observadora participante, pois concluí que ele sentiria menor 

desconforto com a presença de uma professora-pesquisadora observando suas aulas, se 

comparado a outro professor com que eu tivesse menos proximidade. Também com a finalidade 

de gerar menos desconforto, o informei sobre o objetivo da minha pesquisa, deixando claro que 

não era minha intenção obter registros relativos às ações do professor, e sim, das reações dos 

alunos perante aos seus erros e sua correção. 

Em sala, Túlio se mostra uma pessoa muito bem humorada e dinâmica. Suas aulas são 

ministradas predominantemente na língua-alvo, e ele requisita que os alunos também se 

expressem somente em inglês, mesmo que eles sintam que lhe faltem vocabulário ou estruturas 

para expressar exatamente o que desejam.  

Ele se mostra muito rigoroso quando se trata do fornecimento da tradução do vocabulário 

para os alunos, por acreditar que isso irá acostumá-los a sempre querer associar as estruturas com 

a língua materna, dificultando todo o processo. Durante as observações, percebi seu desagrado 

quando os alunos se comunicavam na língua portuguesa ou lhe solicitavam a tradução dos 

conteúdos. 
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Conforme será pormenorizado na seção 6.3.4, não havia cogitado a participação das ex-

professoras dos alunos participantes nesta pesquisa, pois isso aconteceu de forma casual durante 

o processo. Assim, o perfil das duas será fornecido na seção a seguir. 

 

6.2.3 As ex-professoras 

 

Beatriz tem 27 anos e leciona há 5 em instituições particulares. É graduada em Letras 

(Português-Inglês) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e cursa especialização em 

Linguística Aplicada ao Ensino e Aprendizagem de Inglês como Língua Estrangeira pela 

Universidade Federal Fluminense. Na instituição onde a pesquisa foi realizada, ela trabalha com 

grupos de crianças, adolescentes e adultos, principalmente em níveis iniciantes. Dos 

participantes, Antônio, Joana, Karina, Luana e Marcos foram seus alunos no período anterior. 

Valéria tem 25 anos e leciona há 4 em instituições particulares. É graduada em Letras 

(Português-Inglês) pela Universidade Cândido Mendes. Tal como Beatriz, ela leciona inglês para 

crianças, adolescentes e adultos na mesma instituição, principalmente em níveis iniciantes. Dos 

participantes, apenas Júlia havia sido sua aluna no ano anterior. 

 

6.2.4 A pesquisadora 

 

Tenho 29 anos e leciono inglês para crianças, adolescentes e adultos em níveis iniciante, 

intermediário e avançado em cursos particulares de idiomas há nove anos, e assim como Túlio, 

realizei o curso de inglês na mesma instituição onde hoje trabalho. Sou graduada em Letras 

(Português-Inglês) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especializada em Linguística 

Aplicada ao Ensino e Aprendizagem de Inglês como Língua Estrangeira pela Universidade 

Federal Fluminense e, no momento, sou aluna do curso de Mestrado do Programa Interdisciplinar 

de Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Sempre considerei, ao longo do meu trabalho como professora, a relevância da afetividade 

no desenvolvimento e processamento da informação humana, e desde 2003 venho pesquisando as 

questões cognitivas e afetivas envolvidas na aprendizagem da língua inglesa, atualmente 

prosseguindo com esses estudos no curso de mestrado.  
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6.3 Instrumentos de geração de dados. 

 

Van Lier (1988: 56) aponta que as duas maiores fontes de dados em um estudo de 

natureza etnográfica são a observação, participante ou não, e o questionamento, que inclui 

entrevistas e questionários.  

Sendo a afetividade o cerne desta pesquisa, a dificuldade na investigação das variáveis 

que a compõem é salientada por Chaudron (1988: 134), Bailey (1983/1995: 163) e Brown (2000: 

176). Esse lembra que, durante anos, os testes que mediam variáveis afetivas e comportamentais 

como a personalidade, por exemplo, eram baseados na escala Likert, em que as pessoas 

assinalavam questões em que manifestavam concordar ou discordar de afirmações tais como 

“Meus amigos não confiam em mim183”, e “Sou geralmente muito paciente com as pessoas184”. O 

autor cita pelo menos três problemas gerados por esse tipo de teste: 

 

1) A questão da validade, já que muitos testes são realizados pelo próprio indivíduo, que 

se auto-avalia, o que torna a precisão desse tipo de teste questionável. Brown (2000: 

176) comenta que as verdadeiras avaliações geralmente envolvem o uso de 

entrevistas, observações e outros métodos indiretos.  

2) O caráter tendencioso que as respostas a esses testes podem assumir, pois o indivíduo 

pode assinalar respostas correspondentes à maneira que ele julga serem “certas”, ou da 

forma como ele “gostaria” de se ver. Mesmo que o indivíduo seja informado de que 

não existem respostas “certas” ou “erradas”, a percepção do seu “eu” pode ser 

influenciada pelo seu ideal de personalidade. 

3) Finalmente, Brown (2000: 176) adverte que testes que envolvem variáveis como auto-

estima ou motivação podem ser interpretados de maneira diferente, de acordo com a 

cultura de cada um. O autor cita que em um teste de extroversão, que pergunte se o 

indivíduo gosta de “ficar até tarde185” em festas, ou “ir para casa cedo186”, a palavra 

“festa” pode carregar conotações que podem ser mal interpretadas pelo mesmo.  

 

                                                 
183 “My friends have no confidence in me” 
184 “I am generally very patient with people” 
185 “stay late” 
186 “go home early” 
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Resumindo, Oller (1979: 9) e Ellis (1986: 116) concluem que a verificação de variáveis 

afetivas deve se realizar de forma inferencial e indireta. Os dados devem ser baseados em como a 

pessoa se sente, pensa, ou se comportaria em certas situações. Cabe lembrar que tal 

posicionamento se assemelha ao de Savignon (1983: 112), apontado no capítulo 3, em relação à 

investigação de aspectos relacionados à ansiedade e atitudes, e ao 4, em referência à 

investigações sobre as crenças.  

Inclusive, com a finalidade de obter um melhor entendimento do papel da ansiedade no 

aprendizado de língua estrangeira, Yan e Horwitz (2008: 153) propõem que os aprendizes sejam 

entrevistados a respeito de seus sentimentos em relação a esse processo, mas reconhecem que 

esse é um procedimento raramente adotado. Até então, os estudos eram baseados na 

interpretação, por parte do examinador, dos questionários respondidos pelos participantes. 

Para a realização desta pesquisa procurei também ter em mente que não obteria verdades 

absolutas, mas interpretações. Para oferecer suporte às mesmas, quatro fontes de dados foram 

utilizadas: observação participante, notas de campo, gravações em áudio das aulas; e entrevistas 

semi-estruturadas. Nas próximas subseções, comentarei a importância de cada um para a presente 

investigação.  

 

6.3.1 Observação participante  

 

Vieira Abrahão (2006: 225) afirma que a observação de aulas possibilita que os 

pesquisadores documentem sistematicamente os eventos que considerem relevantes para seus 

tópicos de investigação. A autora aponta que existem dois tipos de observação, caracterizados 

pelo papel assumido pelo observador: observação participante e não-participante. 

Na observação participante o pesquisador torna-se membro do contexto pesquisado, 

participando de sua cultura e atividades. A observação não participante, em contrapartida, é 

aquela em que o pesquisador observa e grava o que ocorre em sala de aula sem se envolver 

pessoalmente com o contexto pesquisado (cf. Vieira Abrahão, 2006: 225).  

No contexto investigado atuei como observadora participante, tendo minha entrada em 

campo como pesquisadora facilitada e incentivada pela direção da escola. O respaldo para minha 
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opção é fornecido por Lakatos (2003: 194), que destaca a importância da observação 

participante, segundo Mann (1970: 96)187:  
A observação participante é uma tentativa de colocar o observador e o observado do mesmo lado, 
tornando-se o observador um membro do grupo de molde a vivenciar o que eles vivenciam e 
trabalhar dentro do sistema de referência deles. 

 

As observações iniciaram no dia 4 de agosto de 2008 e terminaram no dia 11 de 

novembro de 2008, e, através da minha inserção naquele contexto, vislumbrei a possibilidade de 

descrever e buscar conhecer mais profundamente os fatos ali ocorridos. 

 Estive presente em vinte das trinta e quatro aulas do semestre letivo da turma investigada. 

Tendo consciência de que a entrada de um investigador em uma sala de aula observando, 

registrando e analisando os fatos pode deixar os participantes numa posição defensiva (cf. 

Allwright e Bailey, 1991: 70), esperei algumas semanas, após perceber que os alunos já estavam 

mais acostumados com minha presença, para iniciar as entrevistas.  

Alguns fatos, porém, favoreceram minha aproximação com os alunos. Em uma das aulas, 

ao demonstrar o procedimento de uma atividade em pares, Túlio e eu, a seu pedido, atuamos 

como “modelo”. Como não julguei apropriado recusar contribuir para a aula, terminei por atuar 

como professora nessa ocasião. Em situações esporádicas, contribuí com exemplos para suas 

explicações. Apesar de raras, creio que essas ocorrências contribuíram para uma descontração do 

ambiente, na medida em que romperam com um possível distanciamento que poderia haver entre 

os alunos e eu, em um primeiro momento. 

Por outro lado, em referência ao paradoxo do observador, Tarallo (2007: 14) alerta que 

“a participação direta do pesquisador na interação com os participantes pode prejudicar a 

naturalidade do evento”. Felizmente, na presente pesquisa esse não pareceu ser o caso, mas 

veremos no próximo capítulo que os papéis de “professora” e “pesquisadora” em certos 

momentos se intercalaram, fato que pode ter sido favorecido por essas “pequenas” intervenções 

em sala de aula. Ainda, vale lembrar que também sou professora naquela instituição e colega de 

trabalho do professor vigente, aspectos esses que favorecem a consolidação da minha “dupla 

identidade” naquele contexto.  

 

 

                                                 
187 MANN, P. H. (1970). Métodos de investigação sociológica. Rio de Janneiro: Zahar. 
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6.3.2 Gravações em áudio e notas de campo 

 

Na pesquisa etnográfica, gravações são fundamentais na reconstituição do fenômeno 

observado, já que a complexidade do mesmo “é tão grande que o pesquisador não pode 

compreendê-lo em sua totalidade em uma observação, dadas as limitações humanas de 

processamento de informação” (Erickson, 1988: 1087). 

 Com o objetivo de facilitar a transcrição das gravações em áudio, fiz uso de notas de 

campo. Segundo Erickson (1984: 1988), a importância desse instrumento de pesquisa é vital, na 

medida em que possibilitam ao pesquisador registrar suas observações e reflexões no decorrer da 

aula, não sendo necessariamente objeto de discussão e reflexão naquele instante, ou seja, podem 

ser deixadas para um momento posterior. Além disso, Vieira Abrahão (2006: 226) afirma que “ao 

escrever uma nota de campo, o pesquisador já estará realizando uma primeira análise”, que será 

mais refinada ao longo do processo de pesquisa. 

No presente estudo, as notas de campo incluíram o registro de convenções de 

contextualização, conceito elaborado por Gumperz (1982)188, que consistem em:  
pistas linguísticas (por exemplo, alternância de código, de dialeto ou de estilo), pistas 
paralinguísticas (por exemplo, o valor das pausas, o tempo de fala, as hesitações) e/ou pistas 
prosódicas (por exemplo, a entoação, o acento, o tom), constituídas de vários (sub)sistemas de 
sinais culturalmente estabelecidos (cf. Ribeiro e Garcez, 1998: 98). 

 

Ainda segundo Ribeiro e Garcez (1998: 98), as convenções de contextualização também 

incluem pistas não-vocais, tais como o direcionamento do olhar, o distanciamento entre os 

interlocutores e suas posturas, a presença de gestos, etc.  

Igualmente importante na atribuição de significados aos eventos descritos no próximo 

capítulo, é a análise das pistas de contextualização. Essas consistem em “traços linguísticos que 

contribuem para a sinalização de pressupostos contextuais” (Ribeiro e Garcez, 1998: 100). Ainda 

segundo os autores, tais pistas podem aparecer sob diversas manifestações linguísticas, que 

incluem mudanças de código, dialeto e estilo, certos fenômenos prosódicos, além de escolhas 

lexicais, aberturas e fechamentos conversacionais, estratégias de sequenciamento, enfim, 

elementos que têm como função a contextualização. 

Vale ressaltar que o processo de atribuição de significados das pistas é baseado em 

pressuposições, ao contrário de verdades absolutas, pois se trata da interpretação do ouvinte 

                                                 
188 GUMPERZ, J. J. (1982) Discourse Strategies. Cambridge: University Press. 
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daquilo que o falante deseja comunicar. Porém, como veremos no próximo capítulo, a análise de 

tais convenções é de vital importância no que tange à visibilidade de certos aspectos das 

interações que, sob a ótica apenas da verbalização, passam despercebidos.  

Ainda, destaco que, neste trabalho, o registro das pistas paralinguísticas não ocorreu de 

maneira sistemática, e sim, ocorreu em função das mesmas terem relação direta com o fenômeno 

por mim observado e registrado. 

 

6.3.3 Entrevistas semi-estruturadas com os alunos 

 

Sendo a pesquisa etnográfica realizada em seu próprio contexto, segundo o ponto de vista 

dos atores ali envolvidos, as entrevistas constituem um momento favorável para que os diferentes 

olhares se tornem explícitos. A vantagem da entrevista é apontada por Gil (1987: 113), com base 

em Selltiz et al. (1967: 273)189: 
Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante adequada para a obtenção de 
informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem 
fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas 
precedentes.  

 

Nunan (1992: 149) caracteriza as entrevistas pelo seu grau de formalidade, subdividindo-

as em não-estruturada, estruturada e semi-estruturada. O primeiro tipo se desenvolve a partir 

das respostas do entrevistado, ao invés de um repertório de perguntas pré-determinado pelo 

entrevistador. Já o extremo oposto, a entrevista estruturada, consiste no entrevistador seguir 

uma lista de perguntas onde até mesmo a ordem é pré-estabelecida pelo entrevistador. Na 

entrevista semi-estruturada, o entrevistador possui uma idéia a respeito de que perguntas fazer, 

mas outras podem ser acrescentadas ao longo da entrevista. Devido ao seu grau de flexibilidade, 

esse tipo de entrevista é o mais utilizado nas pesquisas interpretativistas (inclusive neste 

trabalho), conforme apontado por Nunan (ibid.). 

Com a finalidade de obter relatos dos alunos a respeito de sua visão acerca do erro e de 

sua correção, procurei realizar as entrevistas, em língua portuguesa, com cada aluno. Estas 

ocorreram minutos antes da aula imediatamente posterior à que tivesse havido uma situação por 

mim observada e registrada, em que o aluno tivesse cometido um erro e sofrido a intervenção do 

professor. A idéia de confrontar o aluno com um evento relacionado ao meu objeto de pesquisa 

                                                 
189 SELLTIZ, C. et al. (1967). Métodos de pesquisa nas relações sociais. São Paulo, Cortez. 
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foi inspirada em um procedimento de geração de dados frequentemente utilizado em pesquisas 

de natureza introspectiva, conhecido como stimulated recall (doravante “lembrança 

estimulada”190). Nunan (1992: 94) explica que, nessa técnica, o pesquisador grava e transcreve 

um momento de uma lição, e depois solicita ao professor (e se possível, os alunos) que comente 

a respeito do que estava acontecendo naquele momento.  

Celani (2005b: 111) estabelece que uma das dificuldades que se apresentam na 

caracterização de uma postura ética na pesquisa educacional qualitativa em Linguística Aplicada, 

é que “parece haver um conflito entre a liberdade de pesquisar e, ao mesmo tempo, a necessidade 

de manter procedimentos considerados apropriados”. No caso deste estudo, preferi não confrontar 

o aluno com a gravação de seu erro, porque achei que fazê-lo reviver o momento do erro poderia 

ser constrangedor e, por conseguinte, poderia bloqueá-lo em sala de aula por saber que novos 

erros poderiam ser observados e registrados por mim. 

Gass (2001: 227) lembra que, ao realizar a lembrança estimulada, o pesquisador obtém 

o relato do informante através da gravação ou transcrição do evento selecionado. Na presente 

pesquisa, apenas mencionei o momento do erro junto ao aluno, com o cuidado de fazê-lo na aula 

posterior ao mesmo, com a esperança de que o evento ainda estivesse recente em sua memória.  

Como as entrevistas foram semi-estruturadas, havia um número de perguntas a serem 

feitas a todos os participantes. Estas foram baseadas em afirmações que constam na escala de 

ansiedade de língua estrangeira elaborada por Horwitz et al. (1986/1991: 32-33). 

Desta forma, com o intuito de responder as minhas perguntas de pesquisa, formulei as 

seguintes questões: 

 

1) No momento do seu erro você se sentiu pressionado a acertar? 

2) Você ficou com vergonha dos outros colegas, de eles terem visto que você errou? 

3) Como você se sentiu quando o professor corrigiu seu erro? 

4) (Caso o aluno não tenha afirmado ter se sentido constrangido) Por que algumas pessoas 

ficam envergonhadas quando são corrigidas em sala de aula?  

5) Como o professor pode deixá-lo (ou a essas pessoas) mais à vontade no momento da 

correção? 

 

                                                 
190 Tradução minha para o termo “stimulated recall”. 
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Cabe ressaltar que a pergunta de número 3 teve como objetivo resgatar a maior quantidade 

possível de informações de que o aluno dispunha sobre o assunto, caso ele não tivesse tido o que 

relatar sobre si próprio. Ao falar de outra pessoa, ele poderia também vir a lembrar de algo e até 

se incluir no relato que estivesse fazendo. Outras perguntas de caráter individual, que partiram 

dos eventos registrados nas observações, e dos relatos de cada aluno, foram acrescentadas ao 

longo de cada entrevista, e o leitor poderá tomar conhecimento das mesmas no próximo capítulo. 

A vantagem da utilização da entrevista semi-estruturada foi a flexibilidade quanto ao surgimento 

de questões e idéias não especificamente relacionados às perguntas predeterminadas, mas de 

alguma forma complementares ao tema de pesquisa de um modo geral. 

Cumpre também lembrar que, como tive a preocupação de não informar aos participantes o 

objetivo da pesquisa em um primeiro momento, sob o risco de modificarem seu comportamento 

em sala de aula, as perguntas realizadas nas entrevistas foram precedidas por outras, de caráter 

geral, pois julguei que isto contribuiria para “camuflar” o assunto sobre o qual desejava obter 

informações.  Como exemplos de tais perguntas, temos, entre outras: 

 

1) Por que você escolheu estudar nesse curso? 

2) Você já fez ou faz uso da língua inglesa no seu trabalho? 

3) Você pretende estudar outra língua futuramente? 

4) A língua inglesa é difícil para você? 

 

Conforme já foi mencionado, as entrevistas duraram em média quinze minutos, mas a 

maioria foi continuada na aula seguinte, totalizando aproximadamente trinta minutos de duração 

com cada aluno. Permaneci com a observação participante ao longo de todo o processo de 

geração de dados, com a intenção de registrar eventos que evidenciavam ou que fossem de 

encontro às informações obtidas através dos outros instrumentos. 

 

6.3.4 Entrevistas semi-estruturadas com o professor regente e com as ex-professoras 

 

As entrevistas com Túlio foram realizadas ao término de cada aula, em português, e 

tiveram como objetivo coletar sua percepção acerca dos mesmos eventos sobre os quais cada 
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aluno havia sido questionado. Em outras palavras, a visão do professor regente teve como 

objetivo oferecer suporte para a minha interpretação do evento registrado. 

Desta vez, tive a liberdade de utilizar as gravações para reviver os eventos. Cada 

entrevista durou cerca de quinze minutos, e em cada ocasião procurei fazer perguntas sobre um 

único aluno, sempre de maneira concomitante ao que estivesse sendo por mim entrevistado 

naquela mesma semana. No entanto, conforme será visto no próximo capítulo, Túlio fez uso de 

comparações entre um aluno e outro em algumas situações, talvez com o objetivo de 

fundamentar ou tornar mais claros os seus comentários. Cabe ressaltar que, ao longo de seus 

depoimentos, outras perguntas surgiram, tal como aconteceu nas entrevistas com os alunos, mas 

sempre com base na seguinte pergunta inicial: 

 

1) Naquela hora (em que o aluno X cometeu um erro e você o corrigiu), você percebeu 

se ele sentiu algum desconforto? 

 

Ao pensar nos instrumentos da pesquisa, não havia imaginado a possibilidade de contar 

com a participação das ex-professoras dos alunos participantes. Isto aconteceu casualmente, no 

dia 9 de setembro de 2008 quando, após o encerramento de uma das entrevistas, Túlio e eu nos 

dirigíamos para a sala dos professores enquanto continuávamos falando a respeito de uma das 

alunas. Soube apenas que a professora Beatriz havia lecionado para esta turma anteriormente 

quando ela reconheceu que falávamos de uma de suas ex-alunas, e nos indagou: “Vocês estão 

falando da Karina?”. Então, permanecemos conversando sobre os outros alunos daquela turma e 

percebi que seus comentários ora corroboravam, ora acrescentavam informações a fatos que já 

tinha observado e registrado. A partir de então, solicitei a participação de Beatriz e Valéria, a ex-

professora da aluna Júlia, em entrevistas semi-estruturadas, a fim de ter acesso a outras visões 

que pudessem também contribuir para a interpretação dos dados. Com o propósito de não tornar 

essa geração de dados tendenciosa, optei por iniciar as entrevistas com perguntas um pouco mais 

abertas, até restringir-me ao assunto pesquisado, mas três perguntas foram essencialmente feitas: 

 

1) Você lembra como o aluno X era em sala? 

2) Você se lembra se ele era mais tímido, ou desinibido? 

3) Você já percebeu se ele ficava incomodado na hora em que errava e você o corrigia? 
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Após encerrado o processo de observação das aulas e entrevistas com todos os alunos e 

ex-professoras, realizei uma última entrevista com Túlio, com o objetivo de verificar se havia 

observado no comportamento dos alunos algo que desse suporte ou que fosse de encontro à sua 

visão inicial, ou mesmo algo que complementasse as informações fornecidas anteriormente. 

Então, apenas refiz as perguntas da primeira entrevista. 
 

6.4 Procedimentos de análise de dados 

 

Conforme observado na seção 6.1.1, a utilização de vários instrumentos de geração de 

dados é comum na pesquisa etnográfica, a fim de possibilitar a triangulação dos mesmos com 

base em pelo menos três interpretações sobre o que ocorreu na sala de aula (cf. Moita Lopes, 

1994: 334). Allwright e Bailey (1991: 73) ressalvam que o uso de diversos instrumentos de 

geração de dados não é garantia de precisão, mas que pelo menos eles se contrabalanceiam e 

dificultam a crença na verdade absoluta de dados obtidos sob um único prisma. 

Nunan (1992: 55) lembra que, na etnografia, insights e generalizações surgem através do 

contato com os dados. No caso da presente pesquisa, esse contato foi realizado através da 

transcrição e leitura das gravações em áudio, anotação das minhas impressões e busca de 

conexões “com outras partes, temas e características percebidas nos segmentos anteriores”, 

conforme sugerido por Telles (2001: 103). Desta forma, a análise dos dados foi baseada nas 

minhas interpretações dos eventos registrados e nos relatos expostos pelos participantes 

envolvidos.  

A partir dos dados gerados, procurei transcrever os momentos mais pertinentes ao tema da 

pesquisa e categorizá-los em tópicos, para melhor organização. O quadro abaixo reproduz um 

esquema que utilizei ao longo do processo de geração de dados. Foram criadas sete destas, de 

forma que cada uma foi preenchida com dados individuais dos alunos participantes, e as colunas 

eram completas à medida que cada instrumento era utilizado e, novos dados, gerados. Este 

quadro facilitou a categorização e visualização de contrastes e semelhanças entre os dados 

gerados a partir dos respectivos instrumentos. 
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Registro oral/visual 
do momento do 

erro e sua 
correção191 

Minha primeira 
interpretação do 

evento 

Entrevista 
com o aluno 

Entrevista 
com o 

professor 

Entrevista 
com a ex-
professora  

Entrevista 
final com o 
professor 

Minha 
interpretação 

final 
 

       

Quadro 03: Instrumentos de geração de dados. 

 

Sobre a análise dos dados em si, Lüdke e André (1986: 49) lembram que:  
A categorização, por si mesma, não esgota a análise. É preciso que o pesquisador vá além, 
ultrapasse a mera descrição, buscando realmente acrescentar algo à discussão já existente sobre o 
assunto focalizado. Para isso ele terá que fazer um esforço de abstração, ultrapassando os dados, 
tentando estabelecer conexões e relações que possibilitem a proposição de novas explicações e 
interpretações.  

 

Assim, no próximo capítulo, apresentarei as conclusões obtidas entre o “diálogo” entre os 

conceitos teóricos que fundamentam esta pesquisa, e os dados gerados através dos instrumentos 

utilizados.  

                                                 
191 Obtido através da observação participante, gravação em áudio e notas de campo. 
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7 Análise de Dados 

 

Este capítulo é uma tentativa de atribuir significado aos dados gerados durante o 

desenvolvimento da pesquisa, à luz dos conceitos teóricos e dos resultados de pesquisas 

apresentados nos capítulos anteriores.  

A análise dos dados foi baseda nas minhas interpretações e nas opiniões expostas pelos 

participantes envolvidos, pois segundo Telles (2001: 101), “interpretar os dados significa 

construir significados a partir dos elementos informativos que o pesquisador coleta junto aos 

participantes”. 

A partir dos dados gerados, procurei transcrever apenas os momentos mais pertinentes ao 

tema da pesquisa e categorizá-los em tópicos, para melhor organização. Além disso, para elucidar 

cada tópico, fragmentos das entrevistas e observações serão utilizados para ilustrar a análise dos 

dados ao longo deste capítulo.  
Ressalvo que não é meu objetivo nesse trabalho criticar as ações do professor regente, 

tampouco as estratégias de aprendizagem e crenças dos alunos participantes. Portanto, as 

próximas seções serão limitadas à descrição e interpretação dos eventos com base nos 

instrumentos de pesquisa e na literatura sobre o assunto. 

 Com o propósito de auxiliar na contextualização de certas informações, procurei agrupar 

dados dos alunos participantes, que fossem relativos a um mesmo tópico, em subdivisões, 

totalizando cinco. Na primeira, mostro como os objetivos dos mesmos em aprender a língua 

inglesa parecem estar inseridos no panorama atual do mundo globalizado, exposto no capítulo 5. 

Na segunda, exponho relatos de alguns dos alunos que demonstram ser indicativos de suas 

atidudes em relação à língua inglesa. Na terceira seção, apresento um tema frequente durante as 

entrevistas: a vivência dos alunos participantes durante as primeiras semanas de aprendizado, 

assunto que foi revelador de suas crenças em relação à aprendizagem de uma língua estrangeira 

na idade adulta. Na quarta, apresento a análise dos dados mais diretamente relacionados ao tema 

desta pesquisa, ou seja, as visões dos alunos participantes acerca dos erros orais e sua correção. 

Finalmente, na quinta seção, faço uma síntese dos dados analizados, organizando os temas 

recorrentes em subitens e agrupando–os em quadros. 
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7.1 O domínio da língua inglesa e a busca por qualificação profissional 

 

Ao decidir estudar um idioma estrangeiro, o aprendiz, geralmente, tem um objetivo 

específico, seja ele pessoal ou profissional. O conhecimento dos objetivos de cada aluno pode 

fornecer indícios, entre outras coisas, de suas atitudes para com os erros e sua correção. As 

informações abaixo foram coletadas no primeiro dia de aula (5 de agosto de 2008), quando os 

alunos e o professor tiveram uma conversa informal para se conhecerem melhor.  

A partir dos trechos abaixo, que contêm a transcrição dos relatos de cada aluno, quando 

questionados sobre os motivos que os levaram a estudar inglês, poderemos perceber que eles 

estão atualizados em relação ao panorama da sociedade atual, apresentado no capítulo 5. Diante 

da necessidade do domínio de uma língua estrangeira, fato inclusive veiculado nos meios de 

comunicação constantemente, o principal objetivo de se aprender uma língua é mesmo de caráter 

profissional. Talvez por ser aposentado, Antônio seja o único que deseje aprender inglês com 

intenção apenas de usar o idioma em viagens ao exterior.  

 
Antônio: Um dia eu quero dar uma passeada na América e não quero ficar sem entendimento nenhum. Eu cobro de 
mim mesmo, há necessidade de um pouco de conhecimento. Eu quero ter conhecimento pra chegar em qualquer 
lugar do mundo que fale inglês. 
 
Gabriele: pra concurso público, que exige muito o inglês. 
 
Joana: pro trabalho, por que às vezes têm ligação internacional. 
 
Júlia: Como a aluna não estava presente no primeiro dia de aula, as informações a seguir foram obtidas durante a 
entrevista, no dia 16 de setembro de 2008 (era de meu conhecimento apenas que Júlia já havia iniciado o curso 
anteriormente, tendo interrompido por algum tempo): 
 
Pesquisadora: Ju, porque que você parou o curso? 
Júlia: Por causa disso aqui (esfrega os dedos polegar e indicador, se referindo a dinheiro). 
Pesquisadora: Mas ainda bem que você voltou, porque geralmente quem  pára não volta mais. 
Júlia: Que nada, foi por livre e espontânea pressão. 
Pesquisadora: De quem? 
Júlia: Do meu namorado.  
Pesquisadora: Ele estuda aqui também? 
Júlia: Nada, ele nem gosta dessas coisas de inglês, mas quer que eu faça o curso. 
Pesquisadora: Mas você tem objetivo de usar inglês no seu trabalho? 
Júlia: Ah, sim, na minha área pede muito. 
Pesquisadora: E qual é? 
Júlia: Agora eu tô desempregada, mas é de secretária. 

 
Karine: pra concurso público, que pede inglês. 
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Lucas: O meu objetivo tá focado no mercado de trabalho. Quando eu comecei a faculdade eu vi que tinha que 
estudar outras línguas, por causa do petróleo. Pra ser sincero eu não gosto muito de inglês, mas numa plataforma o 
inglês é a língua que todo mundo fala, se não é inglês, é espanhol. 
 
Marcos: Enriquecimento cultural. Eu gosto de informática e sei que muitos manuais são em inglês. Quem sabe até 
eu estudo Letras no futuro? 
 

É possível constatar que na idade adulta a obrigatoriedade da aprendizagem de línguas 

deixa de partir de instituições como família e escola e passa a existir por motivação externa não 

raramente ligada ao mercado de trabalho. Tal fato não implica na impossibilidade de haver 

motivações de cunho interno, mas, no caso desse grupo, o tipo de motivação encontrado foi 

predominantemente externa. Assim, dos sete alunos participantes, seis manifestaram interesse 

profissional, pois Marcos, que além de haver citado ter como objetivo obter enriquecimento 

cultural, também demonstrou estar em busca de mais qualificação para o mercado de trabalho 

durante sua entrevista, cujo trecho está transcrito abaixo: 

 
Pesquisadora: Quer dizer que você vai estudar Letras? 
Marcos: Pode ser, eu gosto de línguas. 
Pesquisadora: Mas você tem algum objetivo de usar o inglês no seu trabalho? 
Marcos: Eu acho que o mundo hoje tá muito competitivo. Eu sinto necessidade de uma segunda língua, seja inglês 
ou espanhol. As empresas hoje são muito exigentes, então o cara que não estuda uma segunda língua fica menos 
profissional. Não é porque eu sou funcionário público que eu não vou me preparar, no dia de amanhã eu posso 
mudar.  
(28 de agosto de 2008) 
 

No excerto acima, as palavras sublinhadas demonstram que Marcos é um dos alunos que 

se mostra mais consciente da competitividade no mercado de trabalho atual, acreditando que o 

conhecimento de uma língua estrangeira torna um indivíduo mais qualificado. Conforme 

destacado no capítulo 5, e reiterado por Bernat e Gvozdenko (2005: 10-11), apoiando-se em 

Horwitz (1999)192 e Dias (2000)193, “as forças sociais, políticas e econômicas também podem 

exercer influência nas crenças dos aprendizes194”.  

No mesmo trecho, também é possível constatar que, sendo funcionário público, ele tem 

ciência da crença dominante em nossa sociedade a respeito desse tipo de profissional, de que, por 

ter uma vida por muitos considerada “estável”, é como se já tivesse cumprido sua meta 

                                                 
192 HORWITZ, E. K. (1999). Cultural and Situational Influences on Foreign Language Learners' Beliefs about 
Language Learning: A Review of BALLI Studies [Special Issue]. System, 27, pp. 557-576. 
193 DIAS, R. L. (2000). Lebanese Students' Beliefs about Learning English and French: A Study of University 
Students in a Multilingual Context. Dissertation Abstracts International, 62 (02), 497A (UMI No. 3004253). 
194 “social, political, and economic forces can also influence learner beliefs”. 
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profissional, não sendo necessário buscar tanta qualificação quanto um trabalhador do setor 

privado. Como não deseja ser mais um a corroborar com essa crença, Marcos se mostra disposto 

a mudar de carreira caso sinta vontade de buscar novos horizontes, e, para isso, deseja estar 

preparado desde já.   

 

7.2 Atitudes em relação à língua inglesa 

 

Segundo Horwitz (1987: 123), “os julgamentos que os aprendizes fazem acerca da 

dificuldade do aprendizado de uma língua são cruciais para o desenvolvimento de suas 

expectativas e compromisso com o aprendizado”195. Também no primeiro dia de aula, alguns 

alunos teceram comentários que fornecem indícios de suas atitudes a respeito da língua inglesa. 

Dois deles, em momentos distintos, foram feitos por Antônio: 
 
Antônio: Mas Túlio, eles falam rápido daquele jeito mesmo? 
 
Antônio: Entender eu até entendo, mas pra falar é uma rapidez que pelo amor de Deus! 
 

O discurso desse aluno demonstra que ele se sente apreensivo diante do ritmo natural da 

fala corrente de estrangeiros, comumente percebida como rápida especialmente por aprendizes 

iniciantes. Observando os termos sublinhados, notamos sua percepção da “suposta” rapidez como 

um aspecto dificultador da compreensão. Isto pode estar relacionado ao fato de que os adultos, 

em geral, estão provavelmente mais envolvidos em contextos naturais e espontâneos de fala, ou 

seja, não pedagógicos, se comparados com as crianças.  

O relato de Lucas também é sugestivo de como se sente em relação à estruturação dos 

enunciados na língua inglesa: 
 
Lucas: A minha dificuldade não é entender a frase, mas formar a frase. Não adianta você traduzir, tem que entender 
a frase. 
(05 de agosto de 2008) 

 

O comentário desse aluno nos remete ao fato de que, como os adultos estão 

frequentemente envolvidos em situações que exigem um uso muito mais complexo da língua, 

podem se sentir embaraçados por sua falta de proficiência, como visto no capítulo 5. Na mesma 
                                                 
195 “Students’ judgments about the difficulty of language learning are critical to the development of students’ 
expectations for and commitment to language learning”. 
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ocasião, Lucas também relatou um episódio em que se sentiu intimidado diante da possibilidade 

de dialogar com um estrangeiro:  

 
Lucas: Teve uma vez que eu tava numa feira, aí uma amiga minha falou: “Aqui, Lucas, cê que tá fazendo curso, 
conversa aqui com o americano!”. Aí o americano veio e falou: “Hello!”, eu falei “Hi (pausa), bye-bye!” Aí a 
minha amiga disse: “Pôxa, a gente trouxe o americano e você não vai praticar?”, aí eu voltei. O americano falou 
rapidão: ‘[hauri'u:]’. Eu pensei: “o quê que é ‘[hauri'u:]’?” Só na quarta vez que eu consegui entender que ele 
tava perguntando “How are you?”. 
(5 de agosto de 2008) 
 

7.3 Alunos adultos em níveis iniciantes 

 

Segundo Nunan (1992: 57), durante o curso de uma pesquisa etnográfica, o pesquisador 

pode obter dados que não ofereçam suporte às suas perguntas ou hipóteses originais, mas que 

sirvam de base para outras. Desta forma, ele pode acabar respondendo outras perguntas, 

diferentes das iniciais. Exemplificando, embora não tivesse sido meu objetivo observar os 

aspectos emocionais do aluno iniciante em suas primeiras semanas de aprendizado – daí minha 

opção pelo segundo nível – durante as entrevistas, alguns alunos fizeram comentários 

interessantes a respeito de como se sentiram logo que iniciaram o curso, e de como, em sua 

opinião, a idade faz a diferença nesse processo. Considero tais informações relevantes para este 

estudo. 

Assim, esta seção se subdivide em duas: a primeira, contemplará os relatos dos alunos 

acerca de sua vivência nas primeiras semanas de aprendizado, e a segunda, as crenças 

manifestadas por alguns deles a respeito da questão etária. Antes, porém, cumpre destacar a 

proposição de Horwitz (1999), citada por Figueiredo e Silva (2006: 115), de que “o estudo de 

crenças não tem por objetivo dizer se elas estão certas ou erradas, mas sim, discutir seu impacto 

nas expectativas e nas estratégias de aprendizagem dos estudantes”. 

 

7.3.1 Recordações das primeiras semanas de aprendizado 

 
 Inicio esta seção com o comentário de Santos (2006: 40):  

 
O processo de aprender uma nova língua enquanto adulto, particularmente nos estágios iniciais 
(sic) é frequentemente caracterizado por expressões favoráveis de afeto e não menos por 
manifestações negativas de desânimo, decepção e abandono dos planos. 
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Conforme apontado no capítulo 5, muitos adultos, ao voltarem para a sala de aula, se 

sentem apreensivos em relação a questões como idade, capacidade de aprender, e desempenho. 

Vejamos os depoimentos de alguns deles a esse respeito, obtidos durante as entrevistas: 

 
Antônio: No início eu pensei em desistir. A gente não vê inglês há muito tempo, aí vem o professor falando inglês o 
tempo todo, a gente pensa que não vai conseguir. Mas aí foi desenvolvendo (...). Mas eu acho que o jovem pega com 
mais facilidade, o HD tá com menos informação. 
(19 de agosto de 2008) 
 
Karina: Quando eu cheguei aqui no nível 1 na primeira aula e vi a Beatriz só falando inglês me deu um desespero, 
uma vontade de chorar! É sério, eu queria chorar mesmo! No intervalo eu falei com ela “Olha, eu não tô me 
sentindo bem, eu acho que eu vou sair”. Aí eu conversei com outros alunos, eles também falaram que estavam 
sentindo a mesma coisa, aí eu pensei “Bom, não é só eu”. 
Pesquisadora: E quando é que isso começou a passar? 
Karina: Ah, lá pra terceira aula. 
(10 de setembro de 2008) 
 
 

Os trechos sublinhados acima representam aspectos comuns aos dois relatos: a sensação 

de “desespero” e a consequente vontade de desistir, vivenciada por esses alunos nas primeiras 

semanas de aula. A apreensão manifestada nesses comentários esteve relacionada à dificuldade 

de compreender a fala da ex-professora durante as primeiras semanas de aprendizado. Abaixo, o 

relato de Marcos demonstra que a intenção de se comunicar diante dos colegas e do professor em 

um idioma do qual não se tem domínio também representa grande vulnerabilidade:  
 

Marcos: Logo no começo do nível 1 eu fiquei meio travado, demorou um tempo até eu acostumar. 

(28 de agosto de 2008) 

 

7.3.2 Crenças relacionadas à questão etária 

 

Vejamos o fragmento abaixo, registrado no primeiro dia de aula: 

 
Antônio: Mas hoje em dia as dificuldades com certeza são maiores. Eu comparo o cérebro ao HD, quando você é 
novo, pode armazenar muito mais informação, só que o HD mais velho tá mais usado. 
(5 de agosto de 2008) 

 

Agora revisemos este trecho, obtido durante a entrevista:  
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Antônio: No início eu pensei em desistir. A gente não vê inglês há muito tempo, aí vem o professor falando inglês o 
tempo todo, a gente pensa que não vai conseguir. Mas aí foi desenvolvendo...  Mas eu acho que o jovem pega com 
mais facilidade, o HD tá com menos informação. 
(19 de agosto de 2008) 

 

A metáfora do “HD”, sempre presente no discurso de Antônio, demonstra sua crença de 

que os mais jovens aprendem uma língua com mais facilidade. Conforme comentado no capítulo 

5, os alunos mais velhos comumente se sentem inferiorizados diante dos mais jovens, situação 

que tende a se agravar em contextos cujo ritmo de aprendizagem é mais acelerado. No caso de 

Antônio, o fato de ser um dos alunos que apresenta mais dificuldade no uso da língua em sala de 

aula pode corroborar para sua crença. 

 

7.4 Visões acerca do erro e sua correção 

 Esta seção é destinada à análise dos dados diretamente relacionados ao tema desta 

pesquisa. Trechos das entrevistas dos alunos, do professor regente e das ex-professoras serão 

utilizados para dar suporte as minhas interpretações dos eventos transcritos. Para melhor 

estruturação do capítulo, os excertos estão numerados. 

7.4.1 Antônio 

Littlewood (1988: 58) lembra uma situação típica de aulas de língua estrangeira: o 

aprendiz é solicitado a se expressar em uma língua que ainda não domina, na frente dos colegas. 

Quando isto não ocorre de maneira adequada, o professor intervém de uma forma que pode não 

ser clara o suficiente, e o aluno, por sua vez, ainda não possui as ferramentas linguísticas 

adequadas para expressar suas idéias.  

Observaremos uma situação semelhante no excerto a seguir, registrado em um momento 

da aula no qual o professor faz perguntas de assuntos gerais a cada aluno com o objetivo de 

revisar o conteúdo ensinado, antes de introduzir uma nova lição. A ausência de emprego da 

estrututura gramatical desejada na resposta do aluno gera a intervenção do professor, que solicita 

uma resposta mais completa:  
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[1] Túlio: Antônio, do you live in São Gonçalo? 
Antônio: Yes. 
Professor: Can you complete your answer? 
Antônio: I live… 
(O professor vai ao quadro e escreve “Do you...?”, enquanto o aluno observa atentamente). 
Professor: If I ask you this question, how do you answer? 
(Antônio não responde prontamente, apenas permanece olhando para o professor com semblante pensativo, 
até que este decide solicitar a resposta completa a outros alunos). 
Professor: Come on, people. 
Marcos: Yes, I do. 
(O professor retorna para Antônio): 
Professsor: Do you like chocolate? 
Antônio: Yes, I do. 
(14 de agosto de 2008) 

 

Primeiramente, não notei sinais de inibição por parte de Antônio enquanto alvo da 

intervenção do professor. Interpretei seu silêncio como uma tentativa de acompanhar a explicação 

e processar o conteúdo, apesar de não ter sido possível constatar se ele realmente assimilou a 

correção, ou se a resposta correta, ao final da interação (“Yes, I do”), foi dada apenas por ele ter 

percebido, por meio da resposta de outro aluno, que era aquele o enunciado que o professor 

desejava. Porém, levando-se em consideração os relatos do aluno a respeito das dificuldades dos 

mais velhos nas seções 6.3.1 e 6.3.2, lembro da proposição de Schleppegrell (2000), de que, 

quando estes se sentem inferiorizados diante dos mais jovens, podem apresentar resistência para 

aprender, tal como se sentindo “bloqueados”. 

Túlio também não notou embaraço na reação de Antônio, mas percebi que ele foi reticente 

ao comentar sobre o silêncio do aluno, até mesmo pelo pouco tempo de convivência: 

  

[2] Eu: Você percebeu se ele ficou inibido naquela hora? 
Túlio: Eu acho que o Antônio fica muito atento à correção. Ele quer tirar o máximo proveito.  
Eu: Mas você já percebeu se ele ficou inibido alguma vez? 
Túlio: Inibido não, eu percebo que ele fica focado, prestando bastante atenção. 
(14 de agosto de 2008) 

 

A seguir, na visão do próprio aluno sobre como se sentiu nesse momento, veremos que, 

mais uma vez, Antônio faz referência a questões etárias, demonstradas pelos termos sublinhados. 

Ao dizer que se sentir pressionado é uma reação típica do “adolescente”, ele manifesta seu 

distanciamento desse grupo não somente no aspecto etário, mas também psicológico, como se 

não se permitisse sentir, tampouco admitir, que se sente vulnerável.  
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[3] Pesquisadora: Naquela hora você se sentiu pressionado a acertar? 
Antônio: Não, já passei dessa idade. Eu acho que isso é mais do adolescente. 
Pesquisadora: E quando você ainda tava pensando e o outro colega respondeu na sua frente? 
Antônio: Aí eu dei Graças a Deus. 
Pesquisadora: Mas e quando acontece de o professor devolver a pergunta que você não conseguiu 
responder, pra turma? 
Antônio: Aí eu penso “Tem alguém mais bem preparado que eu”. 
Eu: E como você reage quando você tem dúvida? 
Antônio: Eu sou do tipo que digo: “Não sei”. Então quando eu não entendo, eu pergunto logo. 
(19 de agosto de 2008) 

 

Uma possível interpretação para sua confissão de que se sente “aliviado” quando um 

colega fornece a resposta em seu lugar, pode ser o fato de não desejar se sentir exposto em 

momentos de dúvida, ainda que relute em admiti-lo. A constatação de que há alguém “mais 

preparado” do que ele pode significar seu desejo de acompanhar o ritmo da turma, tal como se 

tivesse conhecimento de que suas dificuldades exigem um período maior de processamento do 

insumo, ou que o ritmo da aula é demasiadamente rápido para ele. Nesse sentido, seu silêncio, 

um pouco mais prolongado no excerto 1, significaria seu esforço em acompanhar esse ritmo e 

fornecer a resposta correta. Apesar de Antônio ter afirmado que, nos momentos de dúvida, 

“pergunta logo”, no relato de sua ex-professora, veremos que isso nem sempre ocorre: 

 

[4] Pesquisadora: Você já percebeu se ele ficou inibido em alguma situação de erro ou de correção? 
Beatriz: Não, inibido não. Ele tirava dúvida, perguntava, mas tinha muita dificuldade.  
Pesquisadora: Ele já falou pra você a metáfora do HD, que ele acha que o dele tá mais usado que o do 
jovem? 
Beatriz: Sem ele ter falado isso eu já percebia que como ele tem dificuldade, ele acha que é porque é mais 
velho. Eu acho que ele tem a auto-estima um pouco baixa, porque às vezes eu percebia que ele não tava 
entendendo, mas ele só ficava olhando, calado, não perguntava. Eu acho que ele tinha vergonha de achar 
que tava incomodando. 
(30 de setembro de 2008) 

 

Schleppegrell (2000) lembra que os alunos mais velhos podem se sentir na obrigação de 

agradar ao professor com mais intensidade que os mais jovens. Nesse caso, o relato de Beatriz 

sugere que Antônio é um aluno que tira dúvidas; porém, quando essas persistem, ele tende a se 

fechar, talvez por medo de se sentir exposto diante dos colegas e do professor, ou mesmo de 

comprometer o ritmo da aula. Minha interpretação final para sua metáfora do “HD” é de que ela 

funciona como uma justificativa para suas dificuldades. 

Durante o processo de observação das aulas, percebi que Antônio desejava 

constantemente a tradução do vocabulário ensinado, tendendo a fazer uso da língua materna em 
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sala, a contragosto de Túlio, que preferia explicar os termos através de analogias e uso em seu 

contexto, como no excerto abaixo: 

 

[5] Professor: What do you do when you have a headache, Joana? 
Joana: I take a pill. 
Antônio: Ô Túlio, headache significa o quê mesmo? 
Professor: A pain in the head (fazendo expressão facial indicando dor, e colocando as mãos na cabeça).   
(21 de outubro de 2008) 

 

Situações como essa que, sob a ótica das pistas de contextualização, podem ser 

interpretadas como falta de sintonia entre Antônio e Túlio, eram corriqueiras em sala de aula. 

Diante da constante relutância do professor e da dificuldade do aluno, notei que ele foi se 

tornando menos participativo em aula, possivelmente por entender a reação do professor como 

uma rejeição à sua cultura de aprender. Essa situação foi intensificada especialmente após a prova 

de meio-período, na qual ele obteve nota 60 (média). A fim de verificar o porquê de sua mudança 

de comportamento, questionei-o sobre isso em uma conversa informal, minutos antes de uma das 

aulas: 

 

[6] Pesquisadora: E aí, tá participando bastante? 
Antônio: Vamo indo. 
Pesquisadora: Mas você continua participando bastante, do jeito que você sempre faz, né? 
Antônio: “So-so” (e gesticula com as mãos) 
Pesquisadora: Mais pra mais ou pra menos? 
Antônio: Eu acho que pra mais. Eu pergunto quando eu tenho dúvida. Mas o nível 3 é bem mais difícil que 
o 2? 
(14 de outubro de 2008) 

 
Nesse diálogo, percebi que Antônio já não foi tão eloquente como nas ocasiões anteriores. 

Sua mudança de assunto no final da conversa pode ter sido sugestiva de: a) uma espécie de 

constrangimento ao ter de falar sobre seu desempenho em sala, como se representasse uma 

ameaça ao seu ego, ou; b) receio de que o nível de dificuldade do próximo nível seja 

demasiadamente alto e que suas dificuldades, consequentemente, aumentem. 

Em sala, notei que a participação espontânea de Antônio passou a ser menos frequente. 

Isto também foi notado por Túlio, em nossa entrevista final: 

 

[7] Túlio: Ele tá mais inibido agora. Não sei se foi depois da nota da prova, ele tirou 60 cravado. Ele agora tá 
como ouvinte, anota tudo, não sei se é para não perder o foco. 
Pesquisadora: Então ele tá participando menos? 
Túlio: Ele tá recluso, não tá falando. Ele pergunta ainda, mas tá menos participativo, ele tá naquela de “eu 



 
 

132

vou me recolher aqui, pra estudar”. 
(21 de novembro de 2008) 

 
 

7.4.2 Gabriele 

Os episódios a seguir foram registrados durante momentos de conversação em dias 

distintos, em que o professor fazia perguntas a todos os alunos com o objetivo de revisar o 

conteúdo ensinado naquela lição, antes de passar para a fase escrita:  

[8] Túlio: What do we use a key for? 
Gabriele: Use? In the car. 
Túlio: Why do we use it?  
(O professor faz gestos com a mão, de trancar e destrancar, e outros alunos intervêm em coro): 
Alunos: Open, close. 
Túlio: Do you use the key to lock or close doors? 
Gabriele: Lock. 
(16 de setembro de 2008) 

 

[9] (O professor aponta para a figura de dois rapazes andando em uma rua, na tela da TV, e pergunta:) 
Professor: Look at these guys here. Are they at the shopping mall or on the street? 
Gabriele: Shopping mall. 
Professor: No, street. 
(18 de setembro de 2008) 

 

Com base na metodologia adotada pelo curso, e no conteúdo cobrado nas provas escrita e 

oral, seria esperado que o professor solicitasse respostas mais completas, acompanhadas da 

devida estrutura gramatical. Em nenhuma dessas ocasiões, porém, Túlio cobrou que a aluna 

completasse seus enunciados. Sua maior tolerância pode ser explicada pelo fato de Gabriele se 

mostrar naturalmente mais falante e participativa durante as aulas. Logo, podemos concluir que a 

decisão do professor de corrigir um “erro” varia, também, de acordo com o nível de participação 

de cada aluno. O comentário do professor fornece suporte à minha interpretação: 
 
[10] Túlio: A Gabriele fala mesmo, ela não quer nem saber se tá certo, se tá errado. Mas na parte escrita ela 

vacila, até agora não entregou nenhuma lição. 
(18 de setembro de 2008) 

 

Conforme observado no capítulo 4, os alunos trazem consigo sua experiência de vida e 

aprendizado. Durante a entrevista, notei que as crenças identificadas no discurso de Gabriele são 

reforçadas pelo fato de ela ser professora. Por exemplo, ela está ciente da visão acerca dos erros 

que predomina nos dias de hoje, e adotada neste trabalho: de que eles fazem parte do 
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aprendizado. Também demonstrou saber da importância da consideração de aspectos afetivos 

nesse processo, comentando que possui a preocupação com tais fatores ao interagir com seus 

alunos. Para ela, a chave da relação entre professor e alunos está no estabelecimento de uma 

parceria mútua, e, por isso, ela espera que seu professor de inglês compartilhe dessa visão sobre a 

importância da afetividade na sala de aula.   

 

[11] Pesquisadora: Em sala, quando você erra, você fica preocupada “Ai, tá todo o mundo olhando pra mim”? 
Gabriele: Não, lá na sala não. Isso é aprender. A pessoa tem que errar pra aprender, faz parte. 
Pesquisadora: E por que é que alguns alunos ficam inibidos quando erram? 
Gabriele: Por que tem gente que é mais tímida, se cobra muito. 
Pesquisadora: E como é que o professor pode ajudar essas pessoas? 
Gabriele: Nossa, lá na escola tem menina que não consegue alongar até o pé, tem gente que alonga o braço 
só 90 graus, tem que respeitar, cada um tem seu ritmo, hoje não conseguiu, mas amanhã tenta mais um 
pouco. 
Pesquisadora: Você falou como o professor pode ajudar na sua área. E com a língua, como é que o 
professor pode deixar à vontade aquele aluno mais envergonhado? 
Gabriele: Chamando pra conversar. 
Pesquisadora: Conversar como assim? 
Gabriele: Individualmente, porque o cara que tá com dificuldade não vai querer perguntar na frente de 
todo o mundo, então tem que ser: “Você tá com dificuldade nisso, assim, tá acontecendo alguma coisa? 
Como é que eu posso te ajudar?” O aluno vem pro curso mas não é só pra aprender, ele vê no professor um 
amigo, um psicólogo... 
Pesquisadora: É uma terapia, né? 
Gabriele: Olha, o professor tem que ser amigo. Se o cara antes de tudo for amigo ele consegue o que quiser 
do aluno. Pra ser professor tem que gostar de lidar com gente. Graças a Deus acabou o militarismo, cê 
pode sorrir, pode tratar com carinho, ou chamar o aluno numa boa e dizer que o que ele tá fazendo não tá 
legal. 
(23 de setembro de 2008) 

 
 

Somente nesta ocasião tomei conhecimento do motivo que levou Gabriele a transferir-se 

para o curso atual: a não aprovação em um processo seletivo para trabalhar como professora de 

educação física em um navio a desestimulou a permanecer no curso anterior. A esse respeito, 

Allwright e Bailey (1991: 164) alertam que uma das principais causas de evasão das aulas de 

língua estrangeira está no descompasso entre as expectativas iniciais do aluno em tornar-se 

proficiente muito rapidamente, e a realidade do grande esforço necessário para uma 

aprendizagem lenta e gradual. 

Em seu depoimento, Gabriele afirmou querer desenvolver sua oralidade, mas que essas 

expectativas também não estão sendo atendidas no curso atual. Isto talvez explique seu pouco 

empenho na parte escrita e a consequente falta de pontualidade na entrega das lições. 
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[12] Gabriele: Eu caí aqui de pára-quedas. Na verdade eu estudo no “American Style”196. 
Pesquisadora: Como assim? 
Gabriele: Eu tenho uma bolsa lá de um ano. É porque na área que eu quero, pra trabalhar em navio, fazer 
recreação, exercício, coisa assim da minha área. Eu fiz todas as entrevistas, me dei bem em todas, com esse 
meu jeito assim de falar mesmo. Mas no dia que eu fui falar em inglês com o Filipino aí eu não entendi 
nada. Perdi um emprego que eu ia ganhar 8.000 reais. Eu não preciso aprender gramática, é mais pra eu 
me comunicar mesmo. Mas a minha nota na prova me chateou mesmo. Eu não tô acostumada a tirar média, 
no outro curso era só 80, 90, e não sou só eu, 90% da turma tá tendo dificuldade. Eu acho que o que 
segurou o meu 59,5 foi o que eu aprendi no livro 1 lá no outro curso. Eu sei que eu também não estudei, 
atrasei algumas lições (...) Eu acho que pro aluno adulto, que não tem tempo de estudar, tá tudo muito 
rápido. Eu ainda consigo pegar porque eu ainda estudo, tô terminando uma pós-graduação, mas eu fico 
imaginando os mais idosos. Pra mim tá sendo um tempo perdido esse curso. Aqui é muito diferente. Sabe 
aquela diferença, aluno de colégio público quando chega no particular? 
Pesquisadora: Mas quando você assistiu às primeiras aulas e viu que o curso era desse jeito porque você 
quis continuar? 
Gabriele: Na verdade, quando eu perdi na entrevista pro navio eu fiquei chateada, coloquei a culpa no 
curso, achei que não tava me ajudando em nada, a diretora me deu uma bolsa de um ano, a minha matrícula 
ainda tá lá. 
(23 de setembro de 2008) 
 

Por outro lado, o conflito entre as expectativas da aluna e o conteúdo oferecido por ambos 

os cursos remete à importância de o aprendiz realizar uma pesquisa prévia, a fim de procurar o 

curso mais apropriado para seus objetivos.  

7.4.3 Joana 

 Essa aluna demonstra muita facilidade na assimilação dos conteúdos. Seus erros mais 

parecem enganos, pois ela prontamente se auto-corrige após Túlio fornecer informações 

metalinguísticas, como nos trechos abaixo. O primeiro segmento foi registrado durante um 

momento de repetição do enunciando em áudio, e o segundo, quando o professor fazia perguntas 

de assuntos gerais a cada aluno, com o objetivo de revisar o conteúdo ensinado, antes de 

introduzir uma nova lição: 

[13] (Após tocar o enunciado “Before a trip” no áudio, Túlio solicita que Joana repita) 
Joana: Before trip. 
Túlio: And the article, Joana? 
Joana: Ah, Before a trip. 
(4 de setembro de 2008) 

                                                 
196 Nome fictício dado ao curso, que segue a abordagem comunicativa. 

[14] Túlio: What time do you go to work? 
Joana: Seven o’ clock. 
Túlio: And the preposition? 
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Na visão de Túlio, Joana possui potencial para estar mais adiantada; ela não precisava ter 

cursado o preparatório para o nível 1, nem o nível 1.  

[15] Túlio: A Joana é acima da média, excelente. Não tem problema nenhum com correção. Ela podia fazer um 
nivelamento tranquilamente, pena que não quer. 
(9 de setembro de 2008) 

Em sala de aula, não percebi a aluna inibida em relação aos lapsos cometidos nesses 

momentos, mesmo porque permaneceu participando de forma espontânea durante as aulas. Ela 

parece confiar na sua capacidade de aprender e tolera seus próprios erros talvez por saber que é 

capaz de repará-los rapidamente, e isto é evidenciado em seu discurso. Como Joana afirmou não 

se sentir inibida ao ter seus erros corrigidos, resolvi indagá-la sobre o porquê disso acontecer com 

certas pessoas.  Então, ela se lembrou de uma ex-colega de turma que teve dificuldade, 

supostamente por considerar o ritmo das aulas acelerado. Aproveitei sua percepção dos outros 

para saber sua visão a respeito dos colegas da turma atual, e a aluna se mostrou muito 

observadora, tecendo comentários sobre a forma como Júlia encara seus estudos e como outro 

colega, Gustavo, poderia se desenvolver mais. 

[16] Pesquisadora: Você fica envergonhada na hora em que você erra? 
Joana: Ah, eu não tenho isso não. Eu acho que tá todo o mundo aqui pra aprender. Como diz a outra, “Tô 
pagando!197”  
Pesquisadora: Olha, se todo o mundo pensasse igual a você, mas tem gente que fica mais inibido e na 
hora da correção pensa “Ai, tá todo o mundo olhando pra mim!” 
Joana: Só sei que eu não tenho isso não, mas eu acho que uma menina que fez o pré nivel 1 e o nível 1 
comigo saiu por que ela teve dificuldade. 
Pesquisadora: Sério? 
Joana: É, eu desconfio, eu acho que foi isso porque a Beatriz tinha um jeito bem acelerado, e ela não 
acompanhava. Eu nem sei se ela passou, mas ela também reclamava do preço do curso. Já pensou você 
repetir e ter que pagar tudo de novo? 
Pesquisadora: E tem alguém lá na sala que você acha que tem dificuldade? 
Joana: A Júlia eu acho que tem um pouco de dificuldade. Assim, quem sou eu pra julgar alguém, mas eu 
acho que ela não trabalha, não estuda, só faz o curso, podia se esforçar mais. 
Pesquisadora: Mas você acha que ela fica envergonhada quando erra? 
Joana: Não, ela tem aquele jeito de brincar, de rir, não leva a sério não. Lá na sala eu acho que não tem 
ninguém assim não. Já aquele menino novinho, 
Pesquisadora: Gustavo? 
Joana: É, Gustavo, ele é muito tímido, porque quando ele fala é tudo certinho, mas eu acho que esse 
menino tinha que ser trabalhado. 
Pesquisadora: E como é que o professor poderia ajudar aquele aluno que fica mais envergonhado? 

                                                 
197 Bordão utilizado por uma personagem de um programa humorístico. 

Joana: At seven o’ clock. 
(9 de setembro de 2008) 
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Joana: Eu acho que o jeito que o Túlio faz é legal, deixa o aluno à vontade. Assim, numa coisa simples, se 
o aluno não consegue repetir ele vai, coloca a frase de outro jeito, faz o aluno falar, ele não fica preso só 
em um jeito. 
(11 de setembro de 2008) 
 

A partir desse trecho, notei uma situação que se repetiu em outras ocasiões, referente ao 

paradoxo do observador, comentado o capítulo anterior. No comentário “se todo o mundo 

pensasse igual a você”, acabei por expressar uma expectativa daquilo que considero “ideal” como 

atitude do aprendiz diante de seus erros: de que eles constituem parte do aprendizado. Esse tipo 

de intervenção, ainda que não intencional, pode ter interferido no discurso de Joana, de modo que 

devemos considerar a possibilidade de suas idéias posteriores a esse comentário constituírem sua 

reação ao mesmo. 

Em relação à autoconfiança de Joana, suponho que esta pode ter sido reafirmada ao longo 

dos níveis anteriores, quando sempre esteve acima da média da turma. Supus que sua recusa em 

realizar o teste de nivelamento para um nível mais adiantado representasse uma espécie de 

conforto em estar em uma turma em que sabe mais do que os outros alunos. Todavia, a aluna 

explicou os motivos, de caráter pessoal, de não ter realizado o teste: 

 

[17] Pesquisadora: Joana, cê já pensou em fazer nivelamento? Pela nota que cê teve na prova, que foi a mais 
alta da turma, você de repente teria condições de pular de livro. 
Joana: Não sei, eu fico com medo de perder coisa que eu não sei. 
Pesquisadora: Você já viu verbo no passado, comparativo, por exemplo, “Lucas é mais magro que Túlio”? 
Joana: Não, não vi isso ainda não. Se eu soubesse que o preparatório para o nível 1 era tão fácil eu teria 
pulado esse. Eu fui indicada pra fazer nivelamento no nível 1, mas aí eu não quis. 
Pesquisadora: Por quê? 
Joana: Por que faltavam duas semanas pra eu casar, aí eu não ia conseguir estudar e ia ter que voltar no 
meio da viagem pra fazer a prova. 
(11 de setembro de 2008) 

 

7.4.4 Júlia 

 

Já estávamos no meio do semestre e ainda não havia conseguido obter registros de 

momentos em que Júlia tivesse cometido “erros” propriamente ditos. Após ouvir as gravações e 

observar a aluna mais atentamente, percebi que ela não se arriscava em sala, preferindo se 

expressar na língua materna, embora Túlio manifestasse sua insatisfação. Vejamos a situações 

abaixo, registrada em um momento de revisão do conteúdo ensinado em lições anteriores: 

 



 
 

137

[18] Túlio:  How do you celebrate New Year’s Eve? 
Júlia: Repeat please. 
Túlio: How do you celebrate New Year’s Eve? 
Júlia: New Year? (A aluna balança a cabeça e as mãos sinalizando não ter entendido a expressão). 
(O professor escreve no quadro “Dec. 31st”).  
Túlio: New Year, December 31 st. How do you celebrate this day? 
Júlia: Celebrate é celebrar? 
Túlio: Yes. (rangendo os dentes) 
Júlia: Repeat. 
Túlio: How do you celebrate New Year’s Eve? 
Júlia: Não peguei ainda. 
Túlio: How do you celebrate the New Year, on December 31 st? 
Júlia: Não foi. 
Túlio: Do you celebrate with special food, drinks? 
Júlia: Eu não… Como é que eu falo “Eu não bebo”? 
Joana: I don’t drink. 
Túlio: Look at her 
Joana: I don’t drink. 
Júlia: I don’t drink. I... food. 
Túlio: I eat 
Júlia: Ah, I eat. 
(16 de setembro de 2008) 
 

Podemos notar que, ao longo de toda a interação acima, Júlia se expressou 

predominantemente em português. Isto pode ser atribuível à sua expectativa em relação à 

resposta que deseja obter do professor, também na língua materna. Túlio, por sua vez, é resistente 

em manter sintonia com a aluna, chegando a sinalizá-lo através de um ranger de dentes, ainda que 

em tom de brincadeira. O fato de que Júlia permaneceu se expressando em língua portuguesa é 

sugestivo: a) de que ela não percebeu a reação de desagrado do professor; ou b) de que, se 

percebeu, não demonstra interesse em estar em sintonia com o mesmo.   

O excerto abaixo, registrado durante a revisão do conteúdo ensinado naquela aula, 

apresenta mais um episódio da falta de sintonia entre ambos. Após Júlia se expressar mais uma 

vez em português, o trocadilho entre os termos “navy” e “nem vi”, acompanhados de um tom de 

voz irônico, sugerem irritação por parte do professor: 

 

[19] (O professor aponta para a figura na tela da TV) 
Túlio:  What color is it? 
Turma: Black. 
Túlio: Is it black? 
Joana: Navy. 
Júlia: É navy? (com tom de surpresa). 
Túlio: É navy (com expressão facial e tom de voz irônicos) 
(Os alunos riram) 
Túlio: É navy. Nem vi. 
(23 de setembro de 2008) 
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Em ambas as situações, minha primeira interpretação para a relutância de Júlia em se 

expressar utilizando o conhecimento que já possui foi como um desinteresse em querer se 

desenvolver, preferindo optar pelo caminho mais fácil, que era obter do professor a tradução para 

o inglês daquilo que ela desejava expressar. Isto poderia ser atribuído ao fato de que, sem 

emprego no momento, a aluna estivesse sem perspectivas de fazer uso da língua em seu 

cotidiano, já que, de acordo com Littlewood (1988: 53), “um indivíduo se sente mais atraído para 

aprender uma segunda língua quando ele percebe nisso uma necessidade claramente 

comunicativa”198.  

Lightbown e Spada (1999: 56) afirmam que, quando a única razão para o aprendizado de 

uma segunda língua advier de pressões externas, a motivação interna do aprendiz será mínima, e 

sua atitude perante o aprendizado pode vir a ser negativa. Se voltarmos à seção 3.3.8, podemos 

verificar que esse parece ser o caso de Júlia, que está estudando inglês por “livre e espontânea 

pressão” do namorado, ou seja, parece lhe faltar um objetivo “concreto”, fato que parece resultar 

em pouco comprometimento com sua aprendizagem e desenvolvimento. Túlio parece 

compartilhar da mesma visão: 

 

[20] Pesquisadora: Você percebeu se ela fica inibida quando você corrige? 
Túlio: Não, eu não vejo ela envergonhada não. Ela só tem muita dificuldade, mas parece que não se 
esforça. Pô, nem pra pedir pra repetir ela pede em inglês. 
Pesquisadora: Será que é porque ela não tem nenhuma motivação pra falar inglês fora daqui? 
Túlio: Pode ser, porque o Lucas nem quer saber se tá certo, se tá errado, ele sai falando. Ele vê o inglês 
como instrumento de trabalho, já a Júlia pensa no inglês aqui, só pra se virar aqui em sala. 
(16 de setembro de 2008) 

  

Na entrevista, Júlia foi convicta ao dizer que não se sente pressionada ou inibida quando 

erra, e que está ali para isso: 

 

[21] Pesquisadora: Na hora que você erra e o professor te corrige você se sente pressionada? 
Júlia: Eu não me sinto pressionada não, eu acho que tá todo mundo ali pra aprender, não tem ninguém 
melhor do que ninguém, senão não precisava vim pro curso ou já tava em um nível mais adiantado.  
(25 de setembro de 2008) 

 

Uma interpretação alternativa para a insistência de Júlia em se comunicar 

predominantemente em português seria uma forma indireta de chamar a atenção de seu professor, 
                                                 
198 “A person is therefore most likely to be drawn towards learning a second language if he perceives a clear 
communicative need for it”.  
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como que para solicitar sua ajuda. Com o objetivo de saber como ela se sentia em relação ao 

mesmo, parti para esse assunto. 

 

[22] Pesquisadora: Você se sente pressionada pelo professor quando você erra? 
Júlia: Não, pressionada não, mas eu tô sentindo dificuldade com o Túlio. A Valéria era mais paciente, batia 
mais em cima da matéria, já o Túlio é mais acelerado, usa pouco o quadr, mas cada professor tem o seu 
ritmo. Eu tô sentindo mais dificuldade, mas eu não sei também se é porque eu parei um tempo, voltei agora. 
Pesquisadora: Isso aí com certeza ajuda, porque fica muita coisa enferrujada. Mas você não fica 
envergonhada na hora que você erra, pensando “Ai, tá todo mundo olhando pra mim?” 
Júlia: Não, eu não tenho isso não. 
Pesquisadora: E quando você ainda tá pensando e outro colega fala na sua frente? 
Júlia: Imagina, eu fico aliviada! 
(25 de setembro de 2008) 
 

Conforme observado na seção 3.3.2, e reforçado por Davidoff (1983: 698), “as pessoas 

muitas vezes se comportam de forma contrária àquilo que pensam”. No que tange à vivência de 

Júlia no momento do erro, o único indício que obtive de que sua atitude diverge de seu discurso 

foi quando ela afirmou se sentir “aliviada” quando um colega fornece a resposta em seu lugar, 

mesma opinião manifestada por Antônio no excerto 3. 

Abaixo, o relato de Valéria (ex-professora de Júlia), a respeito da contradição entre a 

aluna “não ter vergonha de perguntar, mas não gostar de errar”, forneceu outros indícios para o 

que me parece ser sua real atitude: 

 

[23] Pesquisadora: Você já percebeu se ela ficou inibida em alguma situação de erro ou de correção? 
Valéria: Inibida não, mas parece uma coisa meio contraditória, tipo, ela não tem vergonha de perguntar, 
mas não gosta de errar. Ela até vai, pergunta, tira dúvida, tenta (com ênfase), mas não consegue. 
Pesquisadora: Mas será que ela quer? 
Valéria: Ela tem muita dificuldade. 
Pesquisadora: Ela falava muito em português? 
Valéria: O tempo todo, e gesticula muito (imita o gesto, sacudindo as mãos). 
(7 de outubro de 2008) 
 

Após essa entrevista e, ao retomar novamente os dados relativos a Júlia, percebo que, nos 

trechos 18 e 19, a aluna faz uso da estratégia de “evitar erros”, mencionada no capítulo 1. Ao se 

expressar em português, ela automaticamente obtém do professor a tradução em inglês daquilo 

que deseja comunicar, criando uma espécie de barreira para que o erro surja. Percebe-se que, por 

desejar apenas repetir a forma correta, Júlia impede o surgimento de um possível erro, pois, 

mesmo quando isso está prestes a ocorrer, a aluna muda de língua para preveni-lo, e isso acabava 

chamando, mais ainda, a atenção do professor. 
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Assim, podemos então observar um conflito entre abordagem de ensinar e cultura de 

aprender. O que Júlia chama de “usar o quadro” pode ser a necessidade de que o professor faça 

uso de “referentes concretos”, que lhe auxiliem na visualização daquilo que está sendo ensinado 

(cf. seção 5.6 no capítulo 5 deste trabalho). Essa falta de identificação com a prática do professor 

pode contribuir para seu pouco empenho e participação em sala de aula, e a conseqüente sensação 

de dificuldade no aprendizado. 

Após obter as visões do professor e da ex-professora, e de fazer minhas interpretações a 

respeito da relutância de Júlia em se expressar na língua inglesa, percebi que, até então, não havia 

obtido o relato da própria aluna sobre o assunto. Para obter mais esclarecimentos, decidi realizar 

uma segunda entrevista com ela, a fim de saber se a mesma poderia explicar o porquê de sua 

atitude.  

 

[24] Júlia: Eu acho que agora eu tô mais solta, tô participando mais. 
Pesquisadora: Menina, mas em português você é tão falante, por que que em inglês você fica mais quieta? 
Júlia: Ah, não sei, eu falo muito em português mas é muita bobeira, só futilidade. (Risos) Pergunta só a 
Gabriele, que fica do meu lado, só ela escuta minhas bobeiras. Aí eu não sei falar em inglês, falo em 
português mesmo!  
Pesquisadora: Mas porque você não arrisca mais? 
Júlia: Mas como é que eu vou arriscar o que eu não sei? Sei lá, parece que me dá um branco (gesticula 
sacudindo as mãos). A palavra não vem, aí eu falo em português pra ele me dizer como é que é em inglês. 
Não é medo de errar, tá todo o mundo ali pra aprender, senão já tava mais adiantado. Parece até aqueles 
programas que na pessoa que tá lá, dá branco, mas quem tá em casa sabe a resposta. 
Pesquisadora: Mas não tem jeito, se não falar em sala aí mesmo é que não desenvolve nada.  
Júlia: É, eu sei que a gente aprende com o erro, eu acho que se eu tivesse alguém pra praticar em casa pelo 
menos. Até na aula passada teve uma pergunta, eu não me recordo agora qual era, que eu respondi em 
inglês, aí eu achei que tava faltando alguma coisa, falei em português, aí o Túlio falou: “Não precisa, Júlia, 
eu entendi!”. Eu faço igual ao português só que não é, é diferente. (...) A Joana fala bem pra caramba, ela é 
solta, eu acho que ela fala no trabalho dela, a própria Gabriele também, é super falante na sala. 
(30 de outubro de 2008) 
 

Ao decidir questioná-la mais diretamente sobre sua participação, tive como objetivo obter 

uma confirmação para as hipóteses que até então havia gerado por meio dos outros instrumentos 

utilizados. No entanto, percebo que em certo momento da entrevista, ao afirmar “Mas não tem 

jeito, se não falar em sala aí mesmo é que não desenvolve nada”, posicionei-me como professora, 

ao invés de apenas pesquisadora. 

Quando declarou que “fala em português para que o professor lhe diga como é em inglês”, 

Júlia confirma minha interpretação de que se sente apreensiva em se comunicar oralmente e 

acaba evitando fazê-lo pelo fato de isso não acontecer da maneira como ela idealiza. Além disso, 
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receber do professor a tradução em inglês para aquilo que ela deseja comunicar parece ser uma de 

suas expectativas. 

Seu depoimento foi também revelador de outras de suas crenças, a começar pela 

afirmação de que só diz “bobeira”, não sendo válido expressá-las em inglês, como se a 

comunicação nessa língua fosse destinada apenas a assuntos considerados importantes. Apesar de 

não ter concluído sua idéia, Júlia manifestou seu desejo de utilizar a língua com uma finalidade 

comunicativa ao dizer “eu acho que se eu tivesse alguém pra praticar em casa pelo menos”. 

A comparação do momento de se expressar em inglês em sala com programas de televisão 

envolvendo perguntas e respostas, é ilustrativo da maneira como ela deve se sentir nesse 

momento: um erro será decisivo para o sucesso ou fracasso da comunicação. 

Apesar de ter reafirmado que todos estão em sala de aula para aprender, do contrário 

estariam em níveis mais avançados, percebo que o discurso de Júlia é mais sugestivo daquilo que 

ela gostaria de pensar, ao contrário do que ela realmente sente em relação ao erro.   

Através da afirmação da aluna, de que ao se comunicar faz “igual ao português”, nota-se 

que a tendência de enxergar o aprendizado da língua como decodificação de palavras do 

português para o inglês é parte da sua cultura de aprender. Conforme observado no capítulo 5, 

aprender uma língua exige flexibilidade e abertura para novas normas linguísticas (cf. Stern, 

1983: 380), mas esse ainda não parece ser o caso de Júlia, apesar de ser praticamente improvável 

que ela nunca tenha sido alertada sobre isso. 

O comentário sobre o desempenho de Joana e Gabriele pode contribuir para reforçar sua 

idéia de que ainda não fala bem o suficiente para se expressar em sala. Lembremos que, 

conforme observado no capítulo 4, crenças como a de Júlia, que acredita não ter as mesmas 

habilidades orais de suas colegas, podem constituir fontes geradoras de ansiedade. De fato, se 

tomarmos como base o papel da ansiedade no aprendizado, segundo MacIntyre (1995), e 

apresentado no capítulo 3 desta dissertação, podemos inferir que a percepção de que não possui 

as mesmas habilidades orais de suas colegas, faz com que sua atenção em aula fique dividida. Em 

outras palavras, a ansiedade desloca parte de sua atenção, que deveria estar, em maior proporção, 

voltada para os processos cognitivos envolvidos em seu desempenho oral, para as implicações 

sociais do mesmo. 

Lembremos também que um traço típico da apreensão de comunicação, componente da 

ansiedade de língua estrangeira, exposto na seção 3.3.1.1 deste trabalho, que é evidenciado 
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quando o aprendiz evita se comunicar por não se considerar suficientemente preparado e por 

temer não ser compreendido. Ao retomarmos o trecho a seguir, veremos que esse parece ser o 

caso de Júlia:  
 

[25] Júlia: Até na aula passada teve uma pergunta, eu não me recordo agora qual era, que eu respondi em 
inglês, aí eu achei que tava faltando alguma coisa, falei em português, aí o Túlio falou: “Não precisa, Júlia, 
eu entendi!”. Eu faço igual ao português só que não é, é diferente. 
(30 de outubro de 2008) 
 

Além do círculo vicioso descrito acima, lembremos que a apreensão de comunicação 

inclui também o comprometimento da compreensão auditiva, segundo Horwitz et al. (1986/1991: 

30). Na medida em que o aprendiz possui uma idéia pré-concebida de que terá dificuldade em 

compreender o que os outros falam e de se fazer entender, tenderá a optar por ficar em silêncio 

durante a aula, e esse parece ser um conflito vivenciado por Júlia. 

Nesse ponto, parece-me também possível apontar a questão da identidade no aprendizado 

de uma nova língua. Conforme apontam Williams e Burden (1997: 115) e Arnold (2000)199, a 

língua constitui parte da identidade do ser humano. Apesar de questões de natureza identitária 

não serem o foco deste trabalho, devendo ser tratadas por meio do devido aparato teórico200, 

cumpre mencionar que Júlia é a única negra do grupo, a única que não trabalha ou estuda, e esses 

fatores podem contribuir para uma possível auto-imagem inferiorizada, que faz com que ela se 

compare às colegas mais “soltas”. Uma auto-imagem diminuída, seja qual for sua origem, pode 

comprometer a aprendizagem (cf. Draves,1984: 20). 

 

7.4.5 Karina 

 

Como essa aluna está aprendendo inglês com a intenção de se preparar para concursos 

públicos, mas também manifestou gosto por assistir filmes e perceber as palavras que já conhece, 

podemos concluir que seu nível de motivação interna lhe possibilita ter uma atitude positiva em 

relação à língua inglesa. Vejamos sua reação quando, ao ter de fazer a repetição do grupo de 

                                                 
199 Texto sem paginação. 
200 Cf. PALMEIRA, M. C. A. (2005). Eu sou café-com-leite: a construção discursiva da identidade da raça em 
contexto de letramento escolar. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 MOITA LOPES, L. P. (2002). Identidades fragmentadas – a construção discursiva de raça, gênero e 
sexualidade em sala de aula. Campinas: Mercado de Letras, 2002. 
 



 
 

143

palavras “Do you have anything for less than a thousand?”, a pronúncia do fonema sublinhado 

não foi conforme o professor desejava: 

 

[26] Karina:  Do you have any[f]ing for less than a thousand? 
Túlio: Come on, Karina. (ele produz a fricativa interdental surda [Ɵ]). 
Karina: Do you have any[Ɵ]ing for less than a thousand? 
Túlio: Ok, much better now. 
(21 de agosto de 2008) 
 

Apesar de ter conseguido melhorar a pronúncia daquele fonema quando alertada por 

Túlio, Karina voltou a ter problemas com esse som durante a leitura do texto, na mesma aula: 

 

[27] Karina: “… sorry, we don’t have any[f]ing for less than one thousand”. 
Túlio: Karina, remember the sound “[Ɵ]opinha de ma[Ɵ]inha”? 
Karina: Ih, vou ter que treinar isso em casa! (com tom de voz impaciente) 
(21 de agosto de 2008) 

  

Minha interpretação para seu comentário de que teria de “treinar mais em casa”, 

acompanhado de certa irritação no tom de voz, foi como uma forma de sinalizar ao professor que 

ele não deveria insistir em chamar sua atenção para a pronúncia adequada, pois ela já estava 

consciente de sua dificuldade e, na pressão do momento, poderia se sentir bloqueada.  

Túlio não notou sinais de inibição na reação de Karina ao erro, mas chamou minha 

atenção para certos comportamentos, como o excesso de monitoramento, interpretados por ele 

como insegurança: 

 
[28] Túlio: Eu não acho que ela tem problema com a correção não, mas você já reparou que ela sempre pede 

pra eu tocar mais uma vez quando tá na vez dela repetir? 
Pesquisadora: Não, como assim? 
Túlio: Repara só, ela ouve todo mundo repetir, aí quando chega na vez dela ela tem que ouvir mais uma vez 
pra poder falar. Ela tem uma segurança de pegar as coisas, pegar o assunto, mas ela não tem segurança de 
se expressar e aí acaba falando português. Ela é como o Marcos, fala palavra por palavra, só que o Marcos 
é porque o ritmo dele é esse, mas a Karina vai dosando o que ela vai falar. 
(21 de agosto de 2008) 
 

No que tange à apreensão de comunicação como um aspecto comprometedor da 

compreensão auditiva, enquanto Júlia demonstra apreensão nesse sentido, Karina parece insegura 

no que tange à compreensão auditiva, seja em relação a enunciados verbalizados pelo professor, 

ou ao material de áudio do curso. 
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Uma possível interpretação para o fato de Karina querer sempre escutar mais uma vez 

antes de repetir um grupo de palavras ou responder a pergunta do professor, pode significar uma 

necessidade de certificar-se daquilo que realmente escutou, e para “ganhar tempo” de processar a 

resposta que ela julga estar correta. Beatriz, a ex-professora, também fez uso do adjetivo 

“insegura” para descrever a atitude de Karina, e seu depoimento parece confirmar minha 

interpretação: 

 

[29] Beatriz: A Karina é muito insegura, e pior é que ela é boa, eu não sei porque que ela faz isso, é muito 
insegura! Já aconteceu de eu explicar uma coisa e ela pedir pra explicar tudo de novo: “Peraí, Beatriz, tá 
muito rápido!” Mas eu percebi que ela já tinha pego. 
(30 de setembro de 2008) 
 

Ao ser questionada sobre como vivenciou seus erros (nos excertos 26 e 28), Karina se 

mostrou muito exigente consigo mesma, sinalizando ter ciência de que é capaz de aprender e não 

deveria cometer certos erros. Ao confessar sua preocupação em estarem todos olhando para ela, 

podemos perceber outro traço típico da ansiedade de língua estrangeira (cf. Horwitz et al., 

1986/1991): o temor de avaliação negativa. Além disso, como ela expressou não gostar de se 

sentir exposta diante dos colegas, sua preferência recai por formas de correção não explícitas: 

 

[30] Eu: Naquela hora de pronunciar o “anything” você se sentiu pressionada? 
Karina: Não por ele, mas por mim. 
Eu: E como é que você se sentiu? 
Karina: Ai, horrível, horrível.  
Eu: Como assim? 
Karina: Eu sempre fico pensando; “Como é que eu fui errar isso?”, e parece que tá todo mundo olhando 
pra mim. 
Eu: E como que o professor pode te ajudar a se sentir mais à vontade nessa hora? 
Karina: Eu acho que o que o Túlio faz é muito bom. Ele passa pra outro aluno, aí tira o foco de cima da 
pessoa. 
 (26 de agosto de 2008) 

 

No excerto acima, pode-se concluir que Karina possui um nível de expectativa em relação 

a si mesma muito alto, o que faz com que seu nível de cobrança em relação ao seu desempenho 

seja igualmente elevado. Também notei que ela ressente o fato de que não concluiu o curso 

quando mais jovem, querendo tirar o máximo proveito de todos os conteúdos ensinados nesta 

nova oportunidade, principalmente após o seguinte comentário feito no primeiro dia de aula: 
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[31] Karina: Quando eu era mais nova eu quis parar o curso que eu tava fazendo, aí meu pai me tirou. Eu não 
dei valor na época, agora to aqui. 
(5 de agosto de 2008) 
 

Ao longo das observações em sala de aula, percebi que ela fazia uso constante de 

anotações, registrando qualquer termo novo utilizado pelo professor, mesmo que não pertencente 

ao conteúdo daquele módulo. 

Outro fato que ilustra essa interpretação ocorreu após sua entrevista, quando já nos 

dirigíamos para a sala de aula e ela pediu minha opinião sobre vários aspectos, todos relacionados 

à sua aprendizagem, e sobre possíveis formas de como “acelerar” o processo: 

 

[32] Karina: “[O curso] dá certo mesmo?” 

“Queria falar igual a vocês (Eu e Túlio). Será que eu vou conseguir?”  
 
“O que é que cê acha de fazer curso lá fora?” 
(26 de agosto de 2008) 

 

Notemos também que a percepção da aluna em relação a mim, enquanto professora, se 

justapôs à de como pesquisadora, conforme evidenciado pelo termo sublinhado. Considero essa 

uma situação compreensível, pois todo processo de geração de dados foi realizado na mesma 

instituição em que atuo como professora, e, além do fato de ter realizado algumas poucas 

contribuições em algumas aulas, os alunos estiveram cientes de minha familiaridade com a escola 

e seu método de ensino. Tais aspectos contribuíram para que os papéis de professora e 

pesquisadora se confundissem em certas ocasiões. 

 

7.4.6 Lucas 

 

Esse aluno se mostra falante, não apenas quando solicitado, como também durante as 

aulas em geral, participando de forma espontânea. Como seu maior objetivo é de caráter 

profissional, ele parece consciente de que deve aproveitar as oportunidades para se desenvolver. 

Vejamos o fragmento abaixo, registrado em um momento em que o professor fazia perguntas aos 

alunos a fim de revisar conteúdos anteriores e prepara-los para a próxima lição: 

 

[33] Túlio:  Lucas, when is your birthday? 
Lucas: What? 
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Túlio: Your birthday, the day you came to the world. 
Lucas: Ah, sixteen May. 
Túlio: Ok, remember that in English we invert (sinalizando a inversão com as mãos) 
Lucas: May sixteen 
Túlio: Ok, and the ordinal number? 
Lucas:  Sixteenth. No,fifteenth? 
Túlio: He doesn’t know when his birthday is! (Voltando-se para a turma) 
Lucas: Eu confundi 15 com 16. 
 (14 de outubro de 2008) 
 

Esse trecho foi selecionado por conter um episódio em que o professor fez intervenções 

sucessivas no discurso de Lucas, mas inicialmente não percebi embaraço ou constrangimento.  

No trecho abaixo, é possível deduzir que, enquanto a falta de motivação interna de Júlia, 

aliada a pouca motivação externa, agem como limitadores de sua participação em sala, o fato de 

Túlio sentir que Lucas percebe a língua inglesa como “ferramenta de trabalho” torna esses dois 

alunos alvo de sua comparação. Ao afirmar que Lucas e Gabriele “meio que sabem sem saber”, 

Túlio expressa sua satisfação com o fato de esses serem os alunos que mais se comunicam em 

língua estrangeira durante a aula, não aparentando se sentirem limitados em relação à falta de 

precisão gramatical. 

 

[34] Pesquisadora: Você percebeu se ele ficou envergonhado naquela hora? 
Túlio: Não, ele é bom, pega rápido pra caramba. 
Pesquisadora: Eu acho que é até o contrário, ele não tá nem aí pra correção. 
Túlio: Ele meio que sabe sem saber, é igual a Gabriele, sei lá, tem algumas coisas que ele pega de cara, 
não sei, assim, se é traduzindo ou se é na mente dele. Ele é muito fácil de pegar, às vezes eu nem acabei de 
explicar e ele já tá se auto-corrigindo. 
Pesquisadora: Será que ele não fica tenso porque como ele já tá no nível 6 do espanhol ele já deve ter uma 
noção de que certos erros não comprometem a comunicação? 
Túlio: Pode ser, só sei que ele consegue pensar o inglês como ferramenta de trabalho, já a Júlia pensa só 
aqui, pra se virar em sala. 
 (14 de outubro de 2008) 

Durante a entrevista com Lucas, senti-me surpresa com sua afirmação de que sente “medo 

de ter falado besteira” quando erra: 

[35] Pesquisadora: E quando você dá aquele tropeço com é que é? 
Lucas: Ah, dá um medo, parece que fica todo o mundo olhando pra você, mas aí tem que voltar tudo e 
começar de novo, senão tropeça mais. 
Pesquisadora: Mas como que é o medo, é do professor ficar ali corrigindo você?  
Lucas: Não, é que todo o mundo fica olhando e você pensa: “ih, falei besteira” (passa as mãos na cabeça). 
É aquela sensação assim, “Meu Deus, como é que eu fui errar isso?”. Hoje mesmo lá na aula de espanhol 
a menina falou um negócio errado que ficou engraçado pra caramba, aí ficou todo mundo zoando ela. 
Caraca, quando chegou a minha vez não é que eu errei também? Fui zoar a garota!                          
 (16 de outubro de 2008) 
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Interpreto a sensação descrita pelo aluno, acompanhada do passar de mãos na cabeça, 

como um receio de se sentir tolo ou até mesmo alvo de chacota dos colegas, e isto é indicativo de 

receio de ser avaliado negativamente, componente da ansiedade de língua estrangeira. Já na 

aula de espanhol o ambiente parece ser mais descontraído, e isto torna a comparação inevitável 

por parte do aluno:  

[36] Lucas: Lá no espanhol é a maior zoação, lá na sala não, lá é todo mundo assim (assume uma postura 
corporal estática e voltada para o quadro). 
Pesquisadora: O pessoal lá é mais novo? 
Lucas: Ah, depois de mim só tem uma menina lá de 23 anos. 
(16 de outubro de 2008) 

Com esse comentário, percebi que a preferência de Lucas, pelo menos em relação à 

atmosfera em sala de aula, recai sobre a aula de espanhol, em que os alunos parecem vivenciar 

seus erros de uma maneira descontraída e bem-humorada. Logo, podemos concluir que para ele, a 

maneira como se sente diante dos colegas, ou mais do que isso, o grau de afinidade existente 

entre eles, influencia em seu aspecto emocional no momento do erro e da correção. O trecho a 

seguir, no qual ele afirma inclusive desejar que colegas, mesmo com nível de proficiência 

supostamente muito acima do dele, o corrijam, respalda minha interpretação: 

[37] Lucas: Eu tenho dois amigos que já terminaram o curso, aí a gente às vezes fica conversando em inglês, 
eu peço pra eles me corrigirem porque aí eu vou aprender coisas que eu errar. 
Pesquisadora: E com quem você tem mais afinidade lá na sala? 
Lucas: Com ninguém, eu chego, falo “Oi” com todo o mundo. 
 (16 de outubro de 2008) 

Porém, Lucas nem sempre foi tão participativo. Segundo seu relato, até a 5ª série do 

ensino fundamental ele era extremamente calado em sala, mas resolveu mudar de atitude ao se 

ver em situações em que perdeu oportunidades de esclarecer suas dúvidas.  

[38] Lucas: É porque eu sou meio tímido, cê vê que eu falo com o Túlio mais baixo, porque se tiver errado aí 
ninguém escuta. 
Pesquisadora: E se tiver certo também não, né? 
Lucas: Eu era muito pior, até a 5ª série eu era mudo em sala, não falava nada. Depois da 5ª é que eu 
comecei a perguntar, falar mais na sala. 
Pesquisadora: Mas o que que aconteceu? 
Lucas: Eu comecei a participar, falar as coisas. 
Pesquisadora: Sim, mas o que é que te fez mudar? 
Lucas: Sei lá, é que eu vi que eu tava perdendo muita coisa ficando calado, tava aprendendo menos, 
tirando nota baixa, ficando com dúvida, aí eu resolvi que eu tinha que mudar.  
(16 de outubro de 2008) 
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Ao longo das observações em sala de aula, notei que Lucas aparentava sempre assimilar a 

correção do professor prontamente. A partir de seu relato procurei observar essa reação mais 

atentamente, pois passei a questionar até que ponto ele realmente parecia assimilar o conteúdo, 

ou demonstrava fazê-lo a fim de não ficar exposto diante da turma por um tempo mais 

prolongado.  

Algumas aulas adiante, em um momento da repetição do grupo de palavras “Can you get 

me those files under that red plastic folder?”, Lucas repetiu todo o grupo, porém sem a 

entonação característica de perguntas. Ao ser corrigido por Túlio, mais uma vez sinalizou 

compreensão, mas, ao ser surpreendido pela solicitação do mesmo para que repetisse a forma 

correta, “afundou” na cadeira e, ruborizado, disse “No, teacher!”.  

 

[39] Lucas: Can you get me those files under that red plastic folder. (com entonação de frase afirmativa) 
Túlio: Don’t forget that it’s a question, ok? (reproduz o modelo desejado: under that red plastic folder?) 
Lucas: Ok. 
(Túlio toca o modelo do enunciado no áudio) 
Túlio: Now, Lucas! 
Lucas: No, teacher! 
 (4 de outubro de 2008) 

Essa pista paralingüística foi decisiva para minha percepção de que Lucas, ao invés de 

indiferença, se sente constrangido quando erra e é corrigido pelo professor, desejando escapar da 

situação o mais rápido possível. A despeito desse fato, entretanto, ele demonstrou ter suas 

expectativas atendidas ao apreciar a forma como o professor aborda os erros dos alunos: 

[40] Lucas: Eu acho legal essa maneira que o Túlio faz, ele explica em inglês, dá exemplo, tenta de todas as 
maneiras, só se não der mesmo é que ele fala em português. 
 (16 de outubro de 2008) 

 

7.4.7 Marcos 

 

 Logo no primeiro dia de aula, o comentário de Marcos a respeito de si próprio e de sua 

reação na prova oral do nível anterior chamou minha atenção: 

 

[41] Marcos: Sou tímido, sou tenso, às vezes eu fico nervoso diante de certas situações, é só perguntar ao 
professor Ronaldo201 como é que eu tava no dia da prova oral, mas no final deu tudo certo. 
(5 de agosto de 2008). 

                                                 
201 Professor que aplicou a prova oral no período anterior. 
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Diante dessa confissão, tomei o excerto abaixo, durante a repetição do grupo de palavras 

“I always suffer from jet lag after long flights”, como base para questioná-lo a respeito de sua 

reação nesse momento: 

[42] Marcos: I always suffer jet lag  
(Túlio faz sinal de espera com as mãos, sinalizando que Marcos deve ouvir o enunciado mais uma vez) 
Marcos: I always jet long  
Túlio: Relax, listen to a friend. 
Lucas: I always suffer jet lag 
(Como o colega também não consegue repetir o modelo corretamente, o professor toca mais uma vez o 
enunciado e retorna para Marcos) 
Marcos: I always jet long 
Túlio: Man, the flight is long, but the problem is (Escreve “jet lag” no quadro, e toca o modelo mais uma 
vez). 
Marcos: I always suffer from jet lag 
(o professor completa) 
Túlio: after long flights. 
 (26 de agosto de 2008) 
 

Ao longo das repetições dos outros alunos, percebi que todos tiveram dificuldade com o 

enunciado, porém Marcos foi o que mais demorou a compreender a mensagem do mesmo, e nem 

por isso pareceu inibido diante de tantas tentativas. Ao contrário, ele se mostrou disposto a repetir 

quantas vezes fosse necessário, algo que não costuma ser típico de pessoas “tensas e tímidas”. 

 Em seu relato, porém, o aluno declarou não ter se sentido inibido naquele momento, 

caracterizando-se como “turrão e persistente”, e demonstrando encarar as dificuldades como 

desafios: 

 

[43] Pesquisadora: Naquela hora você se sentiu pressionado a acertar? 
Marcos: Olha, a maior fonte de pressão sou eu mesmo. Eu sou um cara turrão, persistente, enquanto eu 
não acerto eu não desisto.  
 (28 de agosto de 2008) 

 

Em seguida, ele manifestou a crença de que “errar faz parte de aprender”, também 

fazendo uma referência à idade para justificar seu ponto de vista: 

 

[44] Pesquisadora: Mas você não ficou com vergonha, tipo, “Ai, tá todo mundo olhando pra mim”? 
Marcos: Eu acho que a gente chega numa certa idade que tem que se dispor a aprender e não pode ter 
medo de errar, isso faz parte de aprender.  
 (28 de agosto de 2008) 

  
 



 
 

150

Ao comentar a respeito da reação de outras pessoas, Marcos demonstrou sensibilidade e 

ciência de que os seres humanos possuem diferenças individuais, sendo alguns mais tímidos ou 

extrovertidos do que outros. Além disso, ele reforçou sua atitude positiva perante seus erros ao 

reafirmar que fazem parte do aprendizado. Partindo do pressuposto de que os professores podem 

auxiliar os alunos no desenvolvimento de atitudes positivas, podemos concluir que seu professor 

de Direito Tributário tenha contribuído para sua atitude positiva diante dos erros, ao mostrar que 

eles são obstáculos a serem superados, conforme exposto no trecho abaixo. 
 

[45] Pesquisadora: Então por que que certas pessoas ficam envergonhadas na hora em que erram?  
Marcos: Eu acho que a humanidade tá muito carente. Você tem pessoas que são hipersensíveis. Você fala 
uma coisa, a pessoa já fica mais retraída, mais sensível. Tem gente que é mais tímida, ou mais extrovertida, 
mais séria, cada um tem uma psique. No meu caso, eu não tenho vergonha de errar, eu acho que faz parte. 
Eu tinha um professor de Direito Tributário que falava pra gente: “Aqui vocês podem errar tudo o que 
quiserem. Lá fora é que não pode”.  
(28 de agosto de 2008) 
 

Todavia, no decorrer das observações das aulas percebi que todos os enunciados de 

Marcos, inclusive nos momentos de conversação, aconteciam em um ritmo muito pausado, 

palavra por palavra, o que terminava por comprometer a entonação de seus enunciados. Isso era 

constantemente apontado por Túlio como um aspecto para o qual o aluno deveria ficar mais 

atento, como na situação abaixo, em que ele solicitou que Marcos fizesse uma pergunta ao 

colega: 

 

[46] Túlio: Marcos, ask Antônio what time he wakes up.  
Marcos: What time do you wake up. (Com a entonação de uma frase afirmativa) 
Túlio: Come on, this is a question, where’s the intonation, man? 
Marcos: What time do you wake up. (o aluno apenas repetiu as palavras com mais ênfase, e Túlio acaba 
fornecendo o modelo desejado para que o aluno repetisse). 
Túlio: Repeat after me: What time do you wake up?  
Marcos: What time do you wake up? 
Túlio: Ok, much better now.  
 (19 de agosto de 2008) 

 

Na visão de Túlio, Marcos fala de maneira pausada por ser detalhista e por querer acertar 

sempre, mas não por receio de cometer erros e ser corrigido. Ao mesmo, tempo, desde a primeira 

entrevista com Marcos, percebi que ele também fala de forma lenta na língua portuguesa. 
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[47] Túlio: Não, eu não vejo nele grandes problemas com correção, só que ele fala devagarzinho, pra acertar 
palavra por palavra. Ele é detalhista, mas não percebo que ele fica tímido na hora da correção não. 
Pesquisadora: Mas você já conversou com ele em português? Ele fala devagarzinho também. 
 (28 de agosto de 2008) 

A visão de Beatriz é muito semelhante. Seu comentário me fez identificar características 

de um indivíduo autoconfiante e com auto-estima elevada. 

[48] Pesquisadora: Você já percebeu se ele ficou inibido em alguma situação de erro ou de correção? 
Beatriz: Não, eu nunca percebi nada assim não, eu acho que ele se acha tão capaz quanto os outros. Ele só 
fala palavra por palavra, e é por isso que ele pronuncia tudo certinho, mas eu acho que ele não tem 
insegurança. Ele assim, era o primeiro a entregar o exercício, fazia tudo certinho, você via que ele fazia com 
a maior atenção.  
Pesquisadora: Pois é, eu achei que por ele falar palavra por palavra ele tinha medo de errar, mas não é, por 
que até batendo papo em português ele fala assim, é o jeito dele. 
Beatriz: Mas eu acho que ele não tem insegurança. 
 (30 de agosto de 2008) 
 

Retomando as características definidoras de auto-estima elevada apresentadas no capítulo 

3, mencionarei abaixo apenas aquelas que julgo terem sido identificadas em Marcos:  

• Flexibilidade: ao afirmar que após uma certa idade é preciso se libertar de certos medos e 

se dispor a aprender (excerto 44), Marcos mostra não se sentir preso a velhos paradigmas. 

• Disponibilidade para admitir e corrigir erros: no excerto 42, o aluno preferiu admitir e 

corrigir o erro, ao invés de agir como se ele não tivesse sido cometido. 

• Persistência e determinação: conforme observado nos excertos 42 e 43, Marcos tem 

ciência de que para alcançar seus objetivos, é necessário perseverança. 

Outra crença manifestada por Marcos diz respeito ao papel do professor, que em sua visão 

é corrigir os alunos. Logo, podemos concluir que ser corrigido pelo professor é uma de suas 

expectativas. Outras expectativas vieram à tona ao comentar sobre como o professor pode 

contribuir para que alunos mais inibidos durante a correção fiquem mais à vontade. Marcos 

demonstrou conhecer a importância de um bom relacionamento entre professor e alunos, sendo a 

chave disso, um entendimento do aluno como ser humano, que tem problemas e pressões 

externas à sala de aula: 

 

[49] Pesquisadora: Mas você não fica nem um pouquinho envergonhado quando o professor te corrige? 
Marcos: Eu acho que esse é o papel de vocês, vocês tão aqui pra isso. Tem que corrigir a gente mesmo, eu 
não tenho problema com isso não, esse é o papel de vocês e o meu é aprender. 
pesquiadora: E como é que professor pode ajudar esse aluno que fica mais inibido? 
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Marcos: Olha, tem que saber lidar com cada aluno, tem que entender cada um porque cada aluno chega na 
sala de um jeito, você tem problemas lá fora, pressão, não tá num dia muito bom. O professor tem que 
entender muito bem cada um, imagina uma sala com 40 alunos, você tem que lidar com cada um de um jeito. 
 (30 de agosto de 2008) 
 

Observemos que, mais uma vez, a percepção de um participante em relação a mim como 

professora, se justapôs à de como pesquisadora, Quando Marcos afirmou “Vocês estão aqui para 

isso”, incluindo-me em sua referência ao papel do professor.  

Na entrevista final, Túlio apontou outro traço característico de auto-estima elevada 

segundo Branden (2000a), no comportamento de Marcos: a independência. O professor comentou 

que o aluno vinha fazendo uso de estruturas que só serão ensinadas em níveis posteriores, o que 

indica que ele está assumindo responsabilidade pela realização de seus objetivos.  

 
[50] Pesquisadora: Você percebeu se ele realmente não tem problema com a correção? 

Túlio: O Marcos tá solto, até “did” ele já usa esporadicamente. Ele tá vendo a língua como instrumento 
de comunicação. Ele se comunica bem, fala bem, mas devagar. Ele fala o inglês correto, que é tido como 
correto, “standard”, ele não erra “do”, “did”, nada.  
 (21 de novembro de 2008) 
 

 
7.5 Comentários gerais  
 

Para uma análise das visões dos alunos perante a correção de seus erros orais, fez-se 

necessário abordar vários aspectos individuais dos alunos, entre eles a motivação para aprender a 

língua, o relacionamento com os colegas e professor, a ansiedade, a auto-estima e a auto-imagem. 

Esses aspectos parecem interagir e contribuir para a percepção do aprendiz acerca dos erros e sua 

correção. 

Ao serem questionados sobre sua reação perante os mesmos, os alunos manifestaram seus 

pontos de vista, que só puderam ser reafirmados, ou não, com a observação de seus 

comportamentos, opinião dos professores, e em alguns casos, novas indagações aos próprios 

alunos. 

Nesta seção, resumirei minhas interpretações dos dados gerados. Certos aspectos 

recorrentes identificados através dos instrumentos de geração de dados serão organizados em 

subitens e agrupados em quadros.  



 
 

153

Julgo pertinente reiterar que os dados foram analisados segundo interpretações, não se 

tratando, portanto, de verdades absolutas, e sim, maneiras de atribuir significados aos eventos 

apresentados à luz do aporte teórico utilizado.  

 

7.5.1 Algumas crenças identificadas nos alunos e suas origens 

 

Pudemos observar que os alunos adentram a sala de aula com suas próprias atitudes, 

crenças e expectativas. No que tange às crenças, foi possível identificar que algumas delas são 

influenciadas por fatores202 tais como:  

 

• Experiências; 

• Forças sócio-econômicas; 

• Colegas de classe; 

• Personalidade; 

• Noção do que funciona melhor na prática; 

• Pressupostos e idéias baseados na experiência educacional anterior. 

Quadro 04: Origem das crenças dos alunos participantes 

 

A partir dos dados gerados, é possível verificar que as crenças condicionam as atitudes e 

condutas dos alunos perante a tarefa de aprender, ora facilitando, ora dificultando o processo. 

Conforme especificado no capítulo 4, crenças negativas podem diminuir a motivação e levar o 

aprendiz ao caminho da frustração e ansiedade. Como exemplos daquelas que podem tornar a 

aprendizagem mais árdua as seguintes crenças, identificadas nos discursos de alguns dos alunos: 

 

• Alunos mais velhos apresentam mais dificuldade para aprender; 

• Nada deve ser dito na língua estrangeira até que esteja correto; 

• O professor deve fornecer a tradução dos conteúdos; 

• Errar é “dizer besteira”. 

Quadro 05: Crenças que podem influenciar negativamente no aprendizado 

 
                                                 
202 Com base nas categorias propostas por Richards e Lockhart (1994: 30-31). 
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A crença de que “é papel do professor corrigir o aluno” pode atuar de maneira positiva ou 

negativa, de acordo com a interpretação de cada aprendiz. No primeiro caso, ele pode se tornar 

receptivo às correções do professor, mas por outro lado, pode apresentar uma tendência a 

acomodar-se e não se mostrar predisposto a se auto-corrigir, conforme demonstrado no capítulo 

2, ou até mesmo atribuir menos valor à correção realizada pelos colegas, mas esse não pareceu 

ser o caso do contexto investigado. 

Embora crenças positivas não sejam garantia automática de sucesso, vale lembrar que elas 

podem auxiliar na sustentação da motivação e superação de problemas, na medida em que o 

aprendiz adquire maior conhecimento acerca de suas habilidades e estratégias de aprendizagem 

que lhe favorecem. Como benéficas ao processo de aprendizagem, foram identificadas em alguns 

alunos as crenças de que: 

 

• São pessoas capazes de aprender a língua estrangeira; 

• Devem se expressar na língua estrangeira, ainda que não possuam total domínio das 

estruturas; 

• Os erros fazem parte do processo de aprendizagem. 

Quadro 06: Crenças favoráveis ao processo de aprendizagem. 

  

Porém, mais importante do que possuir crenças e atitudes favoráveis à aprendizagem 

parece ser vivenciá-las. No caso da aluna Júlia, vimos que o fato de ter afirmado que “todos estão 

em sala para aprender, ou estariam cursando níveis mais avançados” corrobora para minha 

percepção de que a aluna tem consciência da natureza inevitável do erro no processo de 

aprendizagem. No entanto, ela não demonstrou vivenciar esse momento de maneira tão natural 

quanto gostaria, uma vez que suas ações sugerem a existência de apreensão de se comunicar em 

língua inglesa. 

 

7.5.2 Como o medo de errar e ser corrigido se manifesta 
 

Embora Figueiredo e Silva (2006: 132) lembrem que “as crenças não são unânimes dentro 

de um mesmo grupo”, todos os alunos participantes mostraram concordância em relação à idéia 

de que os erros são fazem parte do processo de aprendizagem.  
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Vimos que alguns deles possuem expectativas de terem seus erros corrigidos pelo 

professor, sendo este o responsável por sustentar sua autoconfiança e por sinalizar em que 

aspectos eles devem melhorar. Entretanto, alguns demonstraram receio de errar e ser corrigido, 

manifestado através dos seguintes comportamentos: 

 

• Evitar se expressar na língua estrangeira; 

• Evitar tirar as dúvidas; 

• Sinalização para o professor que estudará mais em casa. 

Quadro 07: Como o medo de errar e ser corrigido se manifesta 

 

Esses comportamentos também estão associados a dois componentes da ansiedade de 

língua estrangeira: apreensão de comunicação e medo de avaliação negativa. Não foi 

objetivo deste trabalho contemplar a ansiedade de testes, tampouco esse componente foi trazido à 

tona nos relatos dos alunos.  

Como o medo de errar está relacionado ao temor de ser avaliado negativamente, vejamos 

como certos alunos manifestaram esse aspecto: 

 

• Achando que não deveriam ter cometido determinado tipo de erro; 

• Sentindo que todos estavam olhando e percebendo que o aluno havia cometido aquele 

erro; 

• Desconforto ao ser corrigido pelo professor, sentindo-se no foco das atenções. 

Quadro 08: Características do medo de avaliação negativa. 

 

Da mesma forma, alguns alunos demonstraram apreensão de comunicação por meio da 

seguinte conduta: 

 

• Comparação entre seu desempenho oral e o dos colegas; 

• Desejo de não cometer erros, falar “perfeitamente”; 

• Não se julgar suficientemente preparado para participar oralmente; 

• Idéia pré-concebida de que terá dificuldade em compreender o que os outros falam, e de 
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se fazer entender. 

Quadro 09: Características da apreensão de comunicação. 

 

7.5.3 Melhores formas de correção 

 

 Com a finalidade de minimizar os efeitos mencionados na seção anterior, os alunos foram 

convidados a apontar a melhor forma de terem seus erros corrigidos. De acordo com seus relatos, 

pode-se deduzir que não há uma fórmula ideal para o tratamento de erros, nem ao menos um 

método mais adequado. Ao ser corrigido, cada aluno reage de acordo com sua percepção e 

acredita que a melhor forma de correção é aquela que favorece seu estilo de aprendizagem. Os 

participantes demonstraram preferências distintas em relação à melhor forma de terem seus erros 

corrigidos, afirmando que, em momentos de dúvida, se sentem mais à vontade quando o 

professor adota os seguintes procedimentos: 

 

• Varia a maneira de explicar; 

• Sinaliza ao aluno sobre seu erro e indica a forma correta no quadro, sem mantê-lo no 

foco por um tempo muito prolongado; 

• Evita correções explícitas na frente dos outros colegas; 

• Conversa com o aluno em particular a respeito de suas dificuldades, e o que o mesmo 

poderia fazer para amenizá-las. 

Quadro 10: Melhores formas de correção segundo os alunos participantes. 

 
Quando indagados a respeito de como o professor poderia auxiliar alunos mais inibidos, 

os próprios participantes forneceram alguns indicativos daquilo que esperam do professor, ou 

seja, suas expectativas para um ambiente propício à aprendizagem: 

 

• Respeito e paciência para com as dificuldades dos alunos; 

• Atenção à individualidade dos mesmos; 

• Compreensão quando os problemas enfrentados por eles forem externos à sala de aula. 

Quadro 11: Expectativas dos participantes em relação a um ambiente propício à aprendizagem. 
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Assim, o que parece ser ideal na correção de erros é que o professor procure conhecer as 

preferências de seus alunos, embora saibamos que nem sempre o método que um aluno julga 

mais eficiente o será em todas as situações. Porém, ambos devem ter em mente que, apesar de 

nem sempre se obter sucesso, deve-se sempre buscá-lo.  

Outros fatores que parecem colaborar para uma atmosfera receptiva à correção não se 

relacionam especificamente a esse procedimento em si, mas ao ambiente de sala de aula, que 

parece influir diretamente no estado emocional do aluno no momento de sua correção. São eles:  

 

• Afinidade com os colegas; 

• Relacionamento com o professor; 

• Satisfação com o método e conteúdo do curso. 

Quadro 12: Aspectos de sala de aula que influenciam no estado emocional do aluno no momento 
da correção. 
 

Certos conflitos recorrentes de desencontros entre crenças e expectativas de professores e 

alunos foram identificados na turma investigada. Tais conflitos não estiveram relacionados ao 

erro e sua correção em si, mas às crenças e expectativas de certos alunos em relação a práticas 

pedagógicas, que iam de encontro às do professor. Mesmo assim, observei que tais 

incompatibilidades terminaram atuando como aspectos influenciadores indiretos das atitudes dos 

alunos para com o momento da correção de seus erros, sendo ligados aos seguintes desencontros: 

 

                   Expectativa do aluno              Prática do professor 

Que o professor fornecesse a tradução do 

vocabulário explicado. 

Explicação do vocabulário através de 

exemplos e analogias. 

Que o professor utilizasse mais o quadro para 

demonstrar os conteúdos. 

Demonstração dos conteúdos na forma, em 

sua maioria, verbal. 

Quadro 13: Desencontros entre expectativas dos alunos e prática do professor. 
 
 

No próximo capítulo, apresento as considerações finais a respeito desta investigação. 

Retomarei as perguntas de pesquisa e procurarei responde-las à luz dos dados analisados. 

Destacarei também as limitações da pesquisa e farei sugestões para futuros estudos na mesma 

área.



 
 

158

8 Considerações Finais 

 
 

Neste capítulo, apresento minhas reflexões finais sobre esta investigação, retomando as 

perguntas de pesquisa e procurando respondê-las, em síntese, com base nos dados analisados. 

Além disso, pretendo mencionar algumas das dificuldades encontradas e sugestões de futuros 

estudos. 

Os conceitos que fundamentaram esta pesquisa, além de relacionados ao processo de 

ensino e aprendizagem de um modo geral, foram essenciais para a interpretação dos dados 

gerados, bem como para a identificação e compreensão das visões dos aprendizes em relação aos 

seus erros e sua correção. 

A presente investigação exigiu minha inserção como observadora participante no contexto 

estudado, de modo a obter uma melhor compreensão dos processos que ali ocorreram. Diante da 

questão e do contexto que me propus a investigar, optei por uma pesquisa de caráter qualitativo e 

base etnográfica. O emprego de instrumentos tais como a observação participante e entrevistas 

trouxe enormes ganhos: uma grande riqueza de dados, a possibilidade de esclarecer dúvidas e 

confirmar interpretações com os próprios alunos e professores, além de um conhecimento mais 

aprofundado da relação estabelecida entre ambos. 

 

Como o aluno adulto em nível iniciante se sente quando tem seus erros orais corrigidos? 

 

Todos os participantes reconheceram que a correção, assim como os próprios erros, faz 

parte do processo de aprendizagem de qualquer atividade. Os dados obtidos confirmaram os 

resultados verificados na pesquisa realizada por Deus (2007), de que os alunos adultos gostam de 

se corrigidos, porém, não gostam de se sentir expostos. No caso do presente estudo, a sensação de 

exposição não pareceu decorrer do procedimento corretivo adotado pelo professor em si, mas 

pelos seguintes aspectos: a) exigência de alguns alunos consigo próprios; b) pouca afinidade com 

os colegas de turma, que termina por reduzir o nível de descontração entre os alunos; e c) crença 

por parte de um aluno de que seu conhecimento é inferior ao dos demais.  

Alguns alunos revelaram sentir preocupação em relação aos colegas, temendo que 

reparassem que haviam cometido um erro considerado tolo. Isto também foi evidenciado por 

meio de comportamentos tais como: comunicação oral em um tom de voz mais baixo; e, 
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sinalização de compreensão da correção do professor prontamente, para que o foco seja logo 

direcionado para outros aprendizes. 

Outros alunos não manifestaram inibição ou constrangimento em relação aos seus erros e 

à correção. Seus relatos mostraram que variáveis como autoconfiança e auto-estima elevada 

exercem um papel fundamental para o desenvolvimento de atitudes positivas perante o 

aprendizado em geral.  Para um participante em específico, o papel do professor se revelou vital 

no desenvolvimento desta autoconfiança e redução da ansiedade em sala de aula, no sentido de 

indicar que os erros fazem parte do aprendizado, proporcionando oportunidades de crescimento. 

Um descompasso entre discurso e atitudes foi observado em dois participantes. No caso 

de um dos alunos, embora tivesse declarado que possui idade suficiente para não se sentir 

constrangido em relação aos seus erros, o fato de não tirar todas as suas dúvidas em sala, ou 

mesmo com o professor em particular, foi indicativo de seu desconforto em relação à falta de 

domínio do conteúdo. Essa dificuldade, por sua vez, era também justificada pelo próprio aluno 

com base na questão etária. Já no caso de uma das alunas, embora tivesse afirmado com 

veemência que não se sentia constrangida em relação aos erros ou à sua correção, percebeu-se 

que o ato de quase nunca se expressar na língua estrangeira decorria de seu receio de cometer 

erros, e esse comportamento atuava como uma espécie de barreira para que os mesmos não 

ocorressem. 

Assim, pode-se concluir que os aprendizes vivenciam os erros de maneiras variadas, com 

base em suas crenças em relação ao que o erro representa para eles próprios. Essas crenças, por 

sua vez, são reveladoras de suas atitudes, da maneira como eles se sentem perante os colegas e de 

seu nível de tolerância para com os próprios erros. 

 

Sob a perspectiva do aluno, qual é a melhor forma de correção?  

 

 Na fase anterior à realização da pesquisa, ainda na elaboração do projeto, acreditava que 

descobriria “a” maneira mais apropriada de tratar os erros dos aprendizes em níveis iniciantes, tal 

como se fosse possível obter uma “receita” para propiciar um ambiente de sala de aula receptivo 

à correção de erros e ao aprendizado como um todo. A ausência de homogeneidade nas 

expectativas dos alunos, entretanto, chamou-me a atenção para a importância da consideração dos 

alunos como indivíduos únicos, constituídos por diferentes experiências. Por exemplo, enquanto 
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um aluno não manifestou restrições quanto à correção explícita, outra afirmou preferir ser 

chamada individualmente para conversar com o professor sobre suas dificuldades.  

Tais preferências pareceram ser decorrentes da bagagem que cada aluno trazia consigo e 

de suas crenças a respeito do que funcionaria melhor de acordo com sua personalidade e estilo de 

aprendizagem. Não foi o propósito deste trabalho julgar se as mesmas são verdadeiras ou não, 

mas foi possível verificar que, quando há um desencontro entre as crenças e expectativas do 

professor e dos alunos, podem surgir conflitos, que, por sua vez, podem dar origem a resistências 

e atitudes negativas, impedindo o desenvolvimento do aluno no seu processo de aprendizagem. 

Por isso, é possível concluir que os alunos preferem ter seus limites e diferenças 

respeitadas acima de tudo. Embora ainda não consigam expressar pensamentos complexos na 

nova língua, os adultos são pessoas inteligentes com cognição madura e emoções adultas. 

Através da interpretação dos dados, pôde-se observar, na prática, que nem sempre as 

crenças de professores e alunos a respeito das estratégias de ensino e aprendizagem são 

convergentes. Isto nos remete à importância do respeito às diferenças, o que exige uma alta dose 

de flexibilidade por parte do professor, que deve revisar seus conceitos e até mesmo preconceitos, 

a fim proporcionar ao adulto um ambiente favorável ao aprendizado.  

Outro fato que chamou minha atenção é referente à questão da consideração dos aspectos 

de natureza afetivo-emocionais em sala de aula, inclusive no momento da correção. Alguns 

alunos demonstraram estar conscientes da importância dessas variáveis, afirmando que se sentem 

bem ao saber que o professor se preocupa com o seu desenvolvimento, suas dúvidas, enfim, se 

interessa pelo seu processo de aprendizagem. 

Embora se saiba que sentimentos como baixa auto-estima, insegurança, ansiedade e 

inibição tendem a vir à tona quando o aluno comete erros e é corrigido, faz-se necessário que os 

professores não só estejam atentos, como também preparados para identificar e entender as 

diferenças, fraquezas e limitações de cada aluno, para que de alguma forma possam ajudá-los a 

superá-las.  

Com os resultados deste estudo, pretendo aprimorar minha prática de sala de aula de 

forma contínua, visado estar sempre flexível em relação às características e necessidades dos 

alunos. Creio que o estudo de questões referentes ao comportamento humano pode contribuir 

para o meu crescimento profissional e, sobretudo, pessoal. 
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8.1 Limitações da pesquisa  

 

Neste estudo, procurei dar continuidade ao trabalho realizado por Garrido (2006), que 

teve como limitação a utilização de questionários e transcrição de aulas como fonte de dados. A 

autora sugeriu para pesquisas futuras, a utilização de entrevistas. 

Por isso, procurei aqui, empregar um número maior de instrumentos de pesquisa, 

incluindo as entrevistas, porém uma das limitações foi o não confronto dos alunos com a 

gravação em áudio de seus erros. Acredito que as perguntas das entrevistas, bem como as 

respostas dos alunos, teriam sido mais precisas se tivessem sido baseadas em trechos específicos 

das gravações. Por outro lado, reviver os erros poderia ter gerado constrangimento entre os 

alunos, fazendo com que eles optassem por silenciar em sala receando que novos erros 

estivessem sendo registrados por mim, o que teria comprometido todo o processo de pesquisa. 

Assim, optei por não correr esse risco. 

A dubiedade dos papéis de professora e pesquisadora exercidos por mim na instituição em 

que os dados foram gerados favoreceu a sobreposição destas identidades em determinadas 

ocasiões. Em alguns momentos das entrevistas, percebi que, acidentalmente, terminei atuando 

como professora ao realizar comentários que demonstraram minhas preferências a respeito de 

comportamentos dos alunos considerados “ideais”. 

 Após ter analisado os dados e obtidos os resultados, percebo que uma pergunta, se tivesse 

sido feita aos alunos durante a entrevista, poderia ter fornecido dados ainda mais específicos: 

“Que tipo de correção você considera menos apropriada?”. Creio que as respostas a essa pergunta 

poderiam ter sido reveladoras até mesmo de situações ocorridas com os alunos ou terceiros. 

 

8.2 Sugestões para estudos futuros 

 

Esta investigação foi norteada pelo paradigma qualitativo, tendo foco, portanto, no 

particular em detrimento ao geral. Ainda assim, é possível que as vozes dos alunos participantes 

encontrem eco nas de outros alunos em nível iniciante no aprendizado de uma língua estrangeira, 

contribuindo para nossa compreensão das percepções dos alunos em relação à correção de seus 

erros. 
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A pesquisa se centrou em um momento específico do cotidiano de sala de aula: a correção 

de erros orais, especificamente de pronúncia e sintaxe. Apesar da intenção inicial de me restringir 

à identificação das atitudes, crenças e expectativas dos alunos, vimos que a observação desses 

componentes é perpassada pelas diversas variáveis apresentadas nos capítulos 3 e 4.  

Houve apenas duas perguntas de pesquisa, porém os resultados foram altamente 

complexos, sendo sugestivos inclusive de que a metodologia seguida pela escola e a prática 

docente também constituem fatores influenciadores da percepção do aprendiz do erro e sua 

correção.  

Foi verificado que os alunos possuem diferentes atitudes em relação à correção de seus 

erros, e estas são influenciadas por características individuais, tais como crenças e expectativas. 

Uma noção das origens das mesmas pode ser muito importante para os professores, que podem 

conhecer melhor seus alunos. 

Outro aspecto trazido à tona nesta investigação foi a vivência dos alunos iniciantes 

especificamente nas primeiras semanas de aprendizado. Um olhar mais aprofundado para esse 

momento na vida do aprendiz é de grande valia, a fim de se observar especificamente que 

aspectos podem motivá-lo ao sucesso, ou frustrá-lo definitivamente. Um melhor entendimento de 

seus interesses e expectativas pode levar a uma prática pedagógica voltada para a criação de um 

ambiente de sala de aula receptivo ao aprendizado e, consequentemente, proporcionar a mais 

pessoas a possibilidade de alcançar a meta de comunicar-se numa língua estrangeira na presente e 

nas próximas gerações. 
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