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O processo de conferência mudou minha maneira de escrever porque 
desde que comecei a conversar com a professora sobre os meus textos, eu 
me senti mais segura. Tive um professor no primeiro semestre que me disse 
que a minha escrita era pobre, e todo mundo na sala ouviu. Aí eu passei a 
carregar um fardo enorme, parecia estar estampado em minha cara: escrita 
pobre, inglês pobre.  
Hoje, vejo que isso foi só um detalhe. Há várias maneiras de um professor 
fazer com que os alunos produzam. A diferença é o resultado. Um aluno 
que é inferiorizado na frente de toda classe dificilmente vai ter uma reação 
positiva a isso, muito menos produzir um texto rico. 
Seria muito bom, independente da disciplina, que qualquer professor 
destinasse algum tempo nesse processo de conferência. Seriam gastos 
alguns momentos que seriam recuperados depois e recompensados com 
boas produções. O bom da conferência é que ela mostra seus erros, suas 
fraquezas, mas oferece ao aluno caminhos para melhorar e alcançar a 
riqueza de um trabalho bem feito. 
 

Júlia (resposta ao Questionário Final – 18/12/2013)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Nesta pesquisa me propus a investigar o processo de correção dialogada entre 

professor e aluno (BRENDER,1998; FIGUEIREDO, 2005; WALKER, 1992), e 

verificar como essa ferramenta colaborativa, amparada pela teoria sociocultural, 

pode contribuir para a melhoria da escrita de textos em inglês pelos aprendizes 

(ALLWRIGHT; BAILEY, 1991; BRUFEE, 1999; FIGUEIREDO, 2006a, 2009; 

FIGUEIREDO; LIMA, 2013). A correção dialogada auxilia o aluno a diminuir sua 

ansiedade em relação ao erro e, ao mesmo tempo, contribui para que o aprendiz 

solucione suas dúvidas diretamente com o professor. Trata-se de um estudo de caso 

(BIALYSTOK; SWAIN, 1978; JOHNSON, 1992) quali-quantitativo de natureza 

etnográfica colaborativa (BORTONI-RICARDO; PEREIRA, 2006), cujos dados foram 

coletados no segundo semestre de 2013 em uma IES pública em Goiânia e contou 

com a participação de uma professora e seus onze alunos, que cursaram a 

disciplina Prática Escrita de Inglês II. Todas as aulas e momentos de correção 

dialogada foram gravadas em vídeo, questionários foram aplicados à professora e 

aos alunos, e entrevistas após os momentos de correção dialogada foram realizadas 

com os participantes. A análise dos dados confirma a importância da correção 

dialogada para a interação professor/aluno e aos poucos revela que esse processo 

pode conduzir o aprendiz por caminhos que o tornam mais autônomo, conforme 

advogam Benson e Voller (1997) e Pennycook (1997), entre outros.  

 

Palavras-chave: Colaboração. Processo. Texto. Autonomia. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In this study, I aimed to investigate the process of dialogic error correction between a 

teacher and her students (BRENDER, 1998; FIGUEIREDO, 2005; WALKER, 1992), 

and see how this collaborative tool supported by the sociocultural theory, can 

contribute to the learners‘ ability to write texts in English (ALLWRIGHT; BAILEY, 

1991; BRUFEE, 1999; FIGUEIREDO, 2006a, 2009; FIGUEIREDO; LIMA, 2013). The 

dialogic correction or conference helps students to lower their anxiety over their 

errors and, at the same time, learners can solve their doubts directly with the teacher. 

This is a quali-quantitative case study (BIALYSTOK; SWAIN 1978, Johnson 1992) 

based on collaborative ethnography principles (BORTONI-RICARDO; PEREIRA, 

2006), whose data were collected in the second term of 2013, in a public education 

institution in Goiânia. The study counted with the participation of the teacher and her 

eleven students, who attended the course of Prática Escrita de Inglês II. To collect 

the data, all classes and conferencing moments were videotaped and transcribed 

later, questionnaires were applied to the teacher and her students, and interviews 

were performed with all participants after conferencing moments. Data analysis 

confirms the importance of dialogic conferencing for teacher/student interaction and 

reveals that the dialogic process of correction can lead the learner in ways that make 

him/her more autonomous as is advocated by Benson and Voller (1997), and 

Pennycook (1997), among others. 

 

Keywords: Collaboration. Process. Text. Autonomy. 
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E AS CORTINAS SE ABREM: REVELANDO O CENÁRIO DA TESE 

 

 

Nothing … can be said to be not a text.  
(DERRIDA, 1981, p. 14)

1
. 

 

 

 Desde o início de minha trajetória como professora de inglês como Língua 

Estrangeira (LE) tenho me deparado com questões intrigantes sobre avaliação, 

correção, participação dos alunos em sala de aula, e tenho buscado respostas para 

essas inquietações em autores como Castanho (2000), Chaui (1997), Esteban 

(2003), Eres Fernández (2003), Figueiredo (2001, 2002, 2003, 2005, 2006a, 2009), 

Hoffmann (1991), Lantolf (1996, 2006), Leffa (2009), Libâneo (2001), Mello e 

Dalacorte (2005), Miccoli (2010), entre muitos outros estudiosos, tanto brasileiros 

como estrangeiros. O processo avaliativo, a formação de professores, o ensinar e o 

aprender, a escrita de textos, o papel do professor e o do aluno são alguns dos 

assuntos que se relacionam com o ambiente de sala de aula e que têm me movido 

no sentido de buscar respostas em pesquisas aplicadas ao ensino de línguas (seja 

ela materna ou estrangeira). 

 Durante os estudos do mestrado, dediquei-me a observar mais de perto o 

processo avaliativo e seus instrumentos, mais especificamente um deles: a prova 

escrita. Acompanhei, durante um semestre letivo, uma turma de Letras Inglês (em 

uma Instituição de Ensino Superior2 pública) e me propus a observar os momentos 

de elaboração de duas provas de inglês, sua aplicação e as aulas quando a 

professora devolvia as provas e oferecia aos alunos um feedback sobre seus 

                                                        
1
 DERRIDA, J. Dissemination. Chicago: University of Chicago Press, 1981. 

2
 Doravante utilizarei a sigla IES para designar o termo ‗Instituição de Ensino Superior‘. 
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desempenhos. Foi igualmente gratificante, durante a realização da pesquisa, 

verificar a coerência entre o que a professora relatava (durante os momentos de 

elaboração das provas), sua atitude em sala de aula (em relação ao conteúdo 

ministrado e, sobretudo, no que se referia à distribuição da pontuação entre as 

provas e as demais atividades avaliativas) e a visão dos alunos sobre todo o 

processo avaliativo face a elementos tão bem estruturados, concatenados e 

conduzidos. 

Neste momento, os estudos para o doutoramento me conduzem novamente à 

sala de aula, terreno fértil para pesquisas e local propício para se refletir sobre os 

processos de ensinar e de aprender, uma vez que pesquisar o ensino e a 

aprendizagem de inglês como língua estrangeira 3 constitui-se uma tarefa que 

apresenta um leque de possibilidades. E mais uma vez, o tema avaliação está 

presente em mais uma pesquisa realizada. Agora, uma forma alternativa de 

avaliação, a correção dialogada, passa a ser considerada o meu objeto de pesquisa 

e os envolvidos nesse processo serão observados mais de perto. Destaco, então, o 

cenário sobre o qual pesquiso, a sala de aula, bem como aqueles que nela atuam, 

professora e alunos, que contribuíram para a pesquisa que aqui se apresenta e 

durante a qual busco refletir sobre a aprendizagem de inglês por meio de textos 

escritos por alunos que cursaram a disciplina Prática Escrita de Inglês II em uma IES 

pública na cidade de Goiânia – Goiás. Assim, volto-me para os alunos, ao tentar 

compreender suas dúvidas e inquietações relacionadas ao que deles se espera em 

relação à escrita de textos em inglês e, também, para a professora, ao observar sua 

atuação durante a execução do planejamento proposto e o feedback, por ela 

oferecido, ao comentar a respeito dos textos escritos pelos alunos como atividades 

de sala de aula, atividades realizadas em casa, ou os textos escritos para as provas. 

É durante o feedback que professor e alunos, em parceria, constroem relações entre 

o processo de ensinar e o de aprender.  

Nesse sentido, torna-se relevante repensar esses processos, pois, muitas 

vezes, eles são percebidos como inseparáveis, isto é, o ensinar consequentemente 

conduz ao aprender ou como dependendo exclusivamente daqueles que participam 

do momento: ensinar é tarefa do professor e aprender é tarefa do aluno. Outras 

vezes, tais processos são entendidos como uma coconstrução de conhecimento 

                                                        
3
 Doravante usarei a sigla LE para me referir à Língua Estrangeira e a sigla L2 para me referir à 

Segunda Língua. Quando o contexto for aplicável tanto à L2 como à LE, utilizarei a sigla L2/LE. 
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partilhada entre professor e alunos. Esta última colocação é a que defendo nesta 

tese, pois acredito que o professor precisa se reconstruir a cada aula, repensar sua 

atuação após as dúvidas compartilhadas por seus alunos e mostrar ao aprendiz que 

o conhecimento partilhado é coconstruído. Desse modo, o aluno é também 

convidado a ter um papel mais ativo em seu processo de aprendizagem e a refletir 

sobre sua atuação como aprendiz. 

 Como meu objetivo, neste estudo, é investigar como professor e alunos 

constroem, de maneira conjunta e interativa, momentos significativos de 

aprendizagem durante as aulas, optei por observar mais atentamente uma forma 

alternativa de correção: a correção dialogada. Baleghizadeh e Zarghami (2012) 

esclarecem que esse tipo de correção representa um momento de interação, de 

diálogo entre o professor e seus alunos, servindo, ao mesmo tempo, como uma 

nova forma de avaliação do desempenho educacional dos aprendizes, cujo foco 

recai sobre as suas necessidades durante o processo de aprendizagem por eles 

vivido e experienciado. 

Para tanto, baseio-me em pesquisas já realizadas a respeito da importância 

do processo colaborativo (ALLWRIGHT; BAILEY, 1991; BASSI, 2006; BRUFEE, 

1999; CARVALHO, 2006; FIGUEIREDO 2006a; FIGUEREDO, 2007; FIGUEIREDO; 

LIMA, 2013, entre outros), em autores que estudam a atividade docente e seu 

desenvolvimento (CRISTOVÃO, 2011; ERES FERNÁNDEZ, 2013; ERES 

FERNÁNDEZ; RINALDI, 2009; LIMA, 2011; MICCOLI, 2010, entre outros), bem 

como em pesquisas que tratam da correção dialogada como processo de interação 

entre professor e aluno(s) (FIGUEIREDO, 2009; GOLDSTEIN; CONRAD, 1990; 

GOLDSTEIN, 2006; HANEDA, 2004; LEE, 2008, 2010, 2014; WALKER, 1992; 

ZAMEL, 1985, entre outros).  

Acreditando ainda na importância das trocas dialógicas para o processo de 

escrita, discutirei acerca da construção de gêneros textuais em um contexto de 

colaboração, que valorize a parceria na construção do conhecimento. Destaco aqui 

o texto escrito, uma vez que ele concede ao leitor algumas possibilidades de 

compreensão do seu autor, como ser social e histórico, e que pode deixar 

transparecer suas mais diversas opiniões e facetas ao longo dos signos 

decodificados. Nesse sentido, encontro eco nas palavras de Freitas (1994, p. 17-18) 

ao afirmar que  



19 

[o] homem, portanto, não pode ser explicado como fenômeno físico, como 
coisa, mas tem que ser compreendido em suas ações. Essas ações, por 
sua vez, não podem ser objeto de compreensão fora de sua experiência 
sígnica. Dessa forma, é o texto que possibilita tal compreensão. Assim, 
onde não há texto, não há objeto de investigação, nem pensamento. 

Acredito que conduzir tanto o professor quanto seus alunos a refletir acerca 

de sua participação no processo de escrita, correção e reescrita de textos em Língua 

Inglesa (LI), se situa aqui como primordial. 

 

 

Justificativa 

 

 Conforme destaca Figueiredo (2006b, p. 24), na aprendizagem colaborativa o 

professor ocupa um papel de ―mediador, de colaborador, de provedor de apoio 

cognitivo e afetivo para os alunos‖. Creio ser esse um papel importante para o 

professor — mediar, prover apoio cognitivo e afetivo aos alunos —, pois, quando 

refletimos acerca da construção da aprendizagem, vemos que professor e alunos 

precisam estar em sintonia para criar conjuntamente um bom ambiente de sala de 

aula e, consequentemente, proporcionar condições para que as relações entre os 

envolvidos sejam significativas e proporcionem momentos de interação e 

aprendizagem. 

No entanto, o autor chama a nossa atenção para algumas fontes de 

resistência quanto ao uso da aprendizagem colaborativa. Alguns autores, como 

Hyde (1993) e Matsuov (1996), por exemplo, creem que a interação pode fazer 

emergir discordâncias ou conflitos cognitivos. Outros, como Prabhu (1987), 

salientam o fato de a L14 emergir nos momentos de interação, o que não é bem visto 

por não ser o foco da aula de L2/LE. Porém, sabemos que tanto os momentos de 

discordância e conflitos quanto o uso da L1 durante as interações geram novas 

oportunidades de negociação na língua-alvo e podem contribuir para a 

aprendizagem dos indivíduos envolvidos, pois possibilitam o compartilhamento de 

ideias, trocas de sugestões e suscitam a elaboração de estratégias de 

aprendizagem (FIGUEIREDO, 2006b; MELLO, 2004; SWAIN, 2000). 

Durante os estudos para o doutoramento, fui apresentada a pesquisas sobre 

o processo de correção dialogada, comumente identificada na literatura como 

                                                        
4
 Doravante utilizaremos L1 para Língua Materna. 
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conferência (conferencing). Com a finalidade de observar a atividade colaborativa e 

o processo de correção dialogada, como objetivo primeiro desta pesquisa, amparei-

me na Teoria Sociocultural de Vygotsky, visto ser esse tipo de correção um processo 

dialógico e, como tal, se apresenta como momento propício para a pesquisa de 

interações tão significativas como naquelas em que os sujeitos constroem o 

conhecimento em parceria. 

 O processo de escrita de um texto pode representar uma tarefa árdua para os 

alunos e, quando se fala em escrever um texto em uma L2/LE, a dificuldade pode 

ser ainda maior, uma vez que, assim como na L1, escrever em uma L2/LE requer 

habilidades que são desenvolvidas através de instrução e de prática. Nesse sentido, 

nota-se que os professores têm procurado escrever comentários com a finalidade de 

facilitar a reescrita de um novo texto. Conforme salienta Brender (1998, p. 1),  

[h]á muito, os professores que trabalham com escrita de textos têm 
reconhecido esses problemas e fornecido feedback individual a seus 
alunos. A forma mais comum de feedback [...] tem sido comentários escritos 
nos rascunhos finais dos alunos, destacando os problemas e fazendo 
sugestões para melhorias dos escritos futuros. Mais recentemente, muitos 
professores têm começado a escrever comentários nos rascunhos iniciais 
de seus alunos, oferecendo sugestões para o desenvolvimento futuro dos 
trabalhos finais. Mesmo assim, muitos alunos de inglês como segunda 
língua ou língua estrangeira acham os comentários escritos problemáticos.

 5
 

Apesar de perceber uma tentativa de auxílio, por parte de alguns professores 

que se preocupam em orientar seus alunos no processo de escrita textual, alguns 

comentários podem ser considerados confusos pelos alunos e, nesse momento, um 

diálogo ‗face a face‘ (entre professor e aluno) é bem-vindo, uma vez que pode 

esclarecer dúvidas e apontar novos caminhos. Vejo, então, que a correção 

dialogada se constitui como uma ferramenta (VYGOTSKY, 2003) que contribui para 

a aprendizagem ao possibilitar uma interação dinâmica entre o professor e os alunos 

e oferecer um feedback adequado ao contribuir para a diminuição da ansiedade dos 

alunos em relação aos erros cometidos durante a escrita. 

Para Brender (1998, p. 2), 

[a] conferência tradicional envolve um encontro de curta duração (10-15 

minutos) entre o aluno e o professor. Outras formas de conferência incluem: 

                                                        
5
 Minha tradução de: Writing teachers have long acknowledged these problems and have provided 

individual feedback to their students. The most common form of feedback in the past has been written 
comments on the student's final draft, pointing out problems and making suggestions for improvement 
of future papers. More recently, many teachers have started making comments on students' initial 
drafts, offering suggestions for the future development of the final drafts. Even so, many ESL/EFL 
students find written comments problematic.  
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a conferência colaborativa, conferência em pequenos grupos, conferência 
em terceira pessoa, diários, e-mail, diários combinados com e-mails.

6 

 Optei, nesta pesquisa, por observar a correção dialogada ou conferência ‗face 

a face‘,7 ou seja, o momento em que a professora dialoga com seu aluno a respeito 

do texto que ele produziu, solucionando dúvidas, orientando-o sobre possíveis erros 

cometidos, e auxiliando-o no processo de reescrita do texto original. Acredito que 

essa opção se constitui como um momento precioso tanto para o professor, que 

pode acompanhar mais diretamente as dificuldades e necessidades de seu aluno, 

como para o aluno, que pode solucionar diretamente com o professor as suas 

dúvidas e diminuir sua ansiedade em relação à produção de textos escritos em uma 

L2/LE. Desse modo, o meu objeto de estudo encontra respaldo nas palavras de 

Brender (1998, p. 3) ao afirmar que 

[d]e muitas formas, a conferência ‗face a face‘, caso aconteça entre aluno-
professor ou uma conferência que envolve uma terceira pessoa, é o método 
mais vantajoso para alunos de Inglês como Segunda Língua. Os alunos que 
podem contar com três ou mais conferências em um semestre não apenas 
desenvolvem sua habilidade na escrita, como também melhoram 
significativamente suas habilidades de ouvir e falar.

 8
 

Minha intenção primeira é discutir e analisar o processo de ensinar e o de 

aprender inglês como LE a partir da construção de textos escritos. Para tanto, o 

processo de correção dialogada é o foco principal, uma vez que ―se baseia na noção 

vygotskiana de que a interação e a colaboração favorecem a aprendizagem‖ 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 96).  

 Ao utilizar esse tipo de correção, o professor propicia ao aluno um momento 

de refletir sobre sua aprendizagem, visto que a correção se torna inócua se os 

alunos não são orientados sobre os erros cometidos e não reescrevem seus textos. 

Nesse sentido, destaco a interação entre professor e alunos ao discutirem sobre a 

reescrita do texto. Para Haneda (2004), no contexto da sala de aula, ao assumir o 

papel daquele que inicia o discurso, o professor pode exercer um papel de 

dominância, uma vez que ele detém as informações críticas e isso pode ser um fator 

                                                        
6
 Minha tradução de: Traditional conferencing involves a short meeting (10-15 minutes) between the 

student and the teacher. Other forms of conferencing include: collaborative conferencing, small group 
conferencing, third person conferencing, journaling, emailing, and journaling cum emailing. 
7
 Ao longo desta pesquisa, faço a opção pelo termo ‗correção dialogada‘ por entender que ele é o que 

melhor descreve a situação corretiva aqui pesquisada. 
8
 Minha tradução de: In many ways, one-on-one conferencing, whether it is student-teacher or third-

party conferencing, is the most advantageous method for ESL students. Students who have three or 
more conferences in a term not only improve their writing ability, but also significantly improve their 
listening and speaking skills. 
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limitador da participação dos alunos. Porém, se o professor conduzir a conferência 

de modo a possibilitar que o aluno consiga sanar suas dúvidas e se sinta convidado 

a participar, o objetivo da correção dialogada, então, será alcançado. 

 Walker (1992) também nos chama a atenção para o tempo de fala do 

professor durante a correção dialogada, ao descrever uma pesquisa realizada por 

ela na Universidade de Stanford e na Universidade Estadual da Califórnia – 

Hayward. O resultado de sua pesquisa revelou, para sua surpresa, que não 

importava quem detivesse o maior tempo de fala (se professor ou aluno) durante a 

conferência. Na verdade, o que importava era se o assunto discutido era significativo 

para o aluno. Vemos, assim, que a pesquisa de Walker (1992) reflete a importância 

das interações significativas para a aprendizagem, o que está em consonância com 

os estudos vygotskianos. 

Ao estudar a questão das relações sociais, ressalto o papel que a linguagem 

desempenha, principalmente em um estudo que trata de aprendizagem e aquisição 

de LE. A necessidade de comunicação surge em momentos de interação, e a função 

da fala, nesses momentos de interação, é de garantir ou estabelecer um contato 

social.  

 Para Vygotsky (2003), historicamente o homem age sobre a natureza 

procurando moldá-la e adaptá-la às suas necessidades. É com esse intuito que o 

homem utiliza ferramentas de acordo com suas necessidades ou propósitos, e elas 

atuam como mediadoras entre o homem e o meio. Dessa forma, Vygotsky (2003) 

estabelece uma relação dialética através da analogia entre as ferramentas (objeto 

concreto e externo) e os signos (ferramenta psicológica e interna). Para ele, as 

ferramentas são criadas e modificadas (adaptadas) pelo ser humano com a 

finalidade de ligá-los ao mundo real, regular seu comportamento e, assim, facilitar 

sua interação com o meio social. Na figura seguinte, busco ilustrar a analogia 

proposta por Vygotsky (2003) entre a ferramenta e o signo: 

Figura 1 – Analogia entre atividade mediada, signo e ferramenta 

Atividade Mediada 

 

 

               Signo           Ferramenta 

 

Fonte: Elaborada pela autora desta tese 
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 Para Fino (2011, p. 276), ―a ferramenta é um meio através do qual a atividade 

humana se orienta no sentido de dominar e triunfar sobre a natureza‖. Vemos, 

assim, que, nesse processo de correção, o diálogo estreito entre professor e aluno 

se constitui como uma ferramenta de mediação entre os envolvidos com a finalidade 

de reorganizar o texto colaborativamente.  

 O papel da colaboração é, então, destacado, uma vez que pesquisas em 

Linguística Aplicada têm apontado para resultados positivos, conforme afirma 

Bruffee (1999). Ao discutir acerca do papel da reaculturação e da influência da 

leitura do livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, Bruffee (1999) chama a 

atenção de seu leitor para a importância de se trabalhar em conjunto, em grupo, e 

esse é um primeiro passo para a reaculturação: ―renegociar nossos laços com uma 

ou mais comunidades às quais pertencemos e, ao mesmo tempo, nos tornarmos 

membros de outra comunidade. Podemos fazê-lo se, e somente se, trabalharmos 

colaborativamente‖9 (BRUFFEE, 1999, p. 8). 

 Bruffee (1999) destaca ainda a importância da assistência em pares (peer 

tutoring) como forma de ampliar a participação dos alunos na solução de problemas 

relacionados aos conteúdos das aulas, mas, para tanto, o autor reafirma a 

necessidade de haver uma mudança de hábitos na forma como o processo de 

reaculturação acontece. Para tanto, os alunos precisam investir autoridade e 

confiança em outros membros de seu próprio grupo, depois precisam expandir essa 

confiança para o grupo como um todo e, finalmente, eles aprendem a confiar em si 

mesmos.  

Diante do exposto, espero poder contribuir para que a discussão a respeito da 

colaboração possa gerar resultados satisfatórios e, como consequência, produzir 

questionamentos que contribuam efetivamente para a prática de professores e, 

também, para que os alunos possam ver, em suas indagações e contribuições, em 

parceria com a professora da turma, uma extensão das aulas e uma nova proposta 

de aprendizagem que prime pela participação de todos os envolvidos no ambiente 

da sala de aula, mais especificamente no que diz respeito ao processo de produção 

textual. 

                                                        
9
 Minha tradução de: renegotiate our ties to one or more of the communities we belong to and at the 

same time gain membership in another community. We can do that if, and it seems in most cases only 
if, we work collaboratively.  
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Assim, ao poder acompanhar, em sala de aula, os momentos de ensino e de 

aprendizagem de uma LE durante a escrita de textos em inglês, permeada pelas 

trocas colaborativas entre a professora e seus alunos (e também entre os alunos), 

os momentos de avaliação dos textos escritos, a correção e, posterior, revisão dos 

textos, acredito que a relevância deste estudo se concretiza ao apresentar a escrita 

de textos em LE como um processo desenvolvido em parceria. Nesse sentido, o que 

se observa é a oportunidade que a professora tem de refletir sobre sua ação para a 

aprendizagem dos alunos, e, também, os momentos durante os quais os alunos 

refletem sobre sua aprendizagem durante a construção dos seus textos, além de 

serem convidados a opinar sobre os textos dos colegas.  

 

 

Objetivos e perguntas de pesquisa 

 

Este estudo tem por objetivo geral observar e compreender o papel da 

colaboração durante o processo de correção dialogada entre uma professora e seus 

alunos, em uma IES pública no estado de Goiás, para a escrita de textos em inglês. 

Para que se possa alcançar o objetivo geral proposto, destaco os seguintes 

objetivos específicos: 

a) observar como se dá a interação entre a professora e seus alunos no que 

se refere à execução de tarefas através da participação colaborativa de 

todos os envolvidos nesse processo; 

b) analisar os textos escritos pelos alunos e verificar se o processo de 

correção dialogada, realizado ao longo de um semestre, de fato contribui 

para uma melhora significativa dos textos dos alunos participantes da 

pesquisa; 

c) investigar se o processo de correção dialogada, amparado por um 

ambiente colaborativo, pode conduzir os alunos no caminho da autonomia. 

Para alcançar os objetivos anteriormente elencados, este estudo será 

norteado pelas seguintes perguntas de pesquisa: 

a) Como se estabelece a interação entre a professora e seus alunos durante 

as aulas? 
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b) Como a escrita de textos, amparada pelo processo de correção dialogada, 

pode colaborar para a autonomia do aprendiz? 

c) Quais são as percepções dos participantes (ao final da pesquisa) no que 

se refere à importância da revisão colaborativa de textos em inglês? 

 

 

Metodologia 

 

 Com o objetivo de investigar o processo de correção dialogada como 

ferramenta auxiliar para o processo de ensino e aprendizagem durante a escrita de 

textos em LE, procurei acompanhar todas as aulas ministradas pela professora da 

turma pesquisada (gravadas em vídeo). Para tanto, a pesquisa foi conduzida em 

uma IES pública, durante o segundo semestre do ano de 2013 e contou com a 

participação da professora da turma e todos os onze alunos que cursaram a 

disciplina Prática Escrita de Inglês 2, a qual faz parte da lista de disciplinas de 

Núcleo Livre10 da IES pesquisada.  

 A pesquisa se configura como um estudo de caso (NUNAN, 1995) de 

natureza quali-quantitativa e encontra respaldo na etnografia colaborativa 

(BORTONI-RICARDO; PEREIRA, 2006), uma vez que esse método possibilita a 

investigação do papel do ‗outro‘ (professor e aluno) enquanto coparticipantes 

reflexivos sobre seu papel em sala de aula. 

 A análise dos dados será realizada à luz de pressupostos teóricos discutidos 

por estudiosos que se debruçam sobre a atividade docente, como, por exemplo, 

Eres Fernández (2003), Lima (2011) e Miccoli (2010), entre outros, além de 

pesquisas realizadas no Brasil e no exterior sobre o processo de correção dialogada, 

tais como os estudos de Brender (1998), Figueiredo (2009) e Walker (1992).  

 

 

 

                                                        
10

 De acordo com o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (Resolução – CEPEC no. 1122, de 
2 de novembro de 2012), o Núcleo Livre é um conjunto de conteúdos que tem por objetivo: 
I – ampliar e diversificar a formação docente; 
II – promover a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; 
III – possibilitar o aprofundamento de estudo em áreas de interesse do estudante; 
IV – viabilizar o intercâmbio entre estudantes de diferentes cursos. 
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Organização deste trabalho 

 

 Este estudo está organizado em quatro partes que serão apresentadas após 

esta introdução. No primeiro capítulo, trato do referencial teórico e trago, em seu 

início, um esboço a respeito do processo de escrita, partindo para as dificuldades da 

escrita e as formas de correção de erros, e mais especificamente, abordo o 

processo de correção dialogada e pesquisas a esse respeito realizadas no Brasil e 

no exterior. Ainda no primeiro capítulo, faço um breve histórico sobre a importância 

da teoria sociocultural e dos construtos teóricos que a embasam, bem como discuto 

sobre o processo de escrita, e de outras duas temáticas que permeiam esta tese: a 

colaboração e a autonomia.   

 No segundo capítulo, explicito a metodologia utilizada para a realização da 

pesquisa, que está dividido em quatro partes. Na primeira, faço algumas 

considerações sobre o estudo de caso e a etnografia colaborativa; na segunda, 

descrevo o contexto da pesquisa detalhando o local, a duração e os participantes; 

na terceira parte, apresento um relato sobre os procedimentos e os instrumentos 

utilizados durante a coleta de dados; e, na quarta parte, discorro sobre os 

procedimentos utilizados durante a análise dos dados. 

 No terceiro capítulo, apresento a análise e a discussão dos dados coletados. 

A princípio, analiso as interações observadas durante as aulas, bem como procuro 

estabelecer uma relação entre a condução das aulas, a participação dos alunos e o 

ambiente colaborativo existente. Na segunda parte, discorro sobre a interação entre 

a professora e os alunos durante os momentos de correção dialogada e faço um 

cotejo entre os textos produzidos pelos alunos antes e após as correções realizadas, 

apresentando um levantamento do número e dos tipos de erros por eles cometidos. 

Ainda, na segunda parte, demonstro a evolução da produção escrita alcançada 

pelos alunos ao final do semestre letivo. Na terceira parte, trato das percepções da 

professora e dos alunos acerca do processo corretivo do qual participaram. 

 Na quarta parte, aponto algumas considerações após a realização do estudo, 

retomo as perguntas que o norteiam, bem como apresento suas implicações, 

limitações e sugestões para pesquisas futuras. 

 Antes de passarmos ao capítulo teórico, destaco que, como a maior parte do 

referencial teórico aqui apresentado se encontra no original em inglês, optei por 
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traduzir as citações para que a leitura se tornasse mais fluida, e acrescentei, em 

notas de rodapé, as citações no original. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

APRESENTANDO OS DRAMATURGOS E SUAS PEÇAS MARAVILHOSAS: 

AS TEORIAS QUE EMBASAM ESTE TRABALHO 

 

 

A língua é o instrumento do pensamento. 
(VYGOTSKY, 2003, p. 70). 

 

 

 Este capítulo objetiva servir como sustentáculo teórico desta pesquisa e 

consta de seis partes. A primeira parte traz um breve histórico sobre a teoria 

sociocultural, seus desdobramentos (teoria do andaime) e a importância da 

aprendizagem colaborativa no processo de escrita em LE. Na segunda, faço 

algumas considerações acerca do processo de escrita e da escrita em língua 

inglesa. Na terceira, analiso a natureza da escrita e a necessidade de se propor um 

modelo de construção textual. Na quarta parte, trato das dificuldades encontradas 

pelos alunos durante o processo de escrita textual, momento quando aprofundo o 

tema revisitando as formas de correção de erros escritos, mais especificamente, o 

processo de correção dialogada, ressaltando sua importância para a escrita textual e 

apresentando um levantamento das pesquisas no Brasil e no exterior a respeito 

desse tipo de correção. Nas duas últimas partes deste capítulo, destaco a 

importância de outras duas temáticas que se entrelaçam e concluem este capítulo 

teórico: a autonomia e a colaboração. 
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1.1 A teoria sociocultural: um breve histórico 

 

As teorias de Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) sobre o pensamento e a 

linguagem chegaram ao Ocidente paulatinamente ao longo do século XX, pela troca 

de conhecimentos entre estudiosos do ocidente e do oriente, por meio de psicólogos 

russos que emigraram da antiga União Soviética e, ainda, resultante das traduções 

de seus trabalhos, que têm motivado estudos na área da psicologia, da educação e 

em outros campos de pesquisas aplicadas (WERTSCH; TULVISTE, 1992), qual seja 

o caso da linguística. 

De acordo com Lantolf (2006), o termo teoria sociocultural era comumente 

utilizado por autores que discutiam questões educacionais e, ainda, pela literatura da 

área da psicologia por volta dos anos de 1980 e que a ela se referiam como teoria 

do desenvolvimento mental, conforme fora formulada por Vygotsky e seus 

colaboradores. 

A partir da teoria sociocultural compreendemos que Vygotsky propõe ―uma 

nova compreensão ontológica dos homens como seres mediados e dessa forma 

soluciona o dualismo Cartesiano mente-corpo que perdurava‖ (LANTOLF, 2006, p. 

69),11 ou seja, seus estudos reconduziram o homem a uma percepção mais global 

de si mesmo e de sua capacidade de linguagem e pensamento ao vincular essa 

capacidade não apenas aos nossos dotes biológicos e genéticos ou ao ambiente 

social e discursivo, mas à interação entre ambos, pois não somos um ou outro, mas, 

sim, um e outro. 

 

1.1.1 A teoria sociocultural: construtos relevantes 

 

Vygotsky acreditava que ―o pensamento tem uma origem social e externa e 

que a língua funciona como uma ferramenta no desenvolvimento da cognição 

individual‖ (FRAWLEY; LANTOLF, 1985, p. 19). 12  Para ele, ―o mecanismo que 

subjaz às funções mentais superiores é uma cópia da interação social. Todas as 

funções mentais superiores são produto de relações sociais internalizadas‖ 

                                                        
11

 Minha tradução de: a new ontological understanding of humans as mediated beings and in this way 
resolved the long-standing Cartesian mind-body dualism. 
12

 Minha tradução de: thought has a social, external origin and that language functions as a tool in the 
development of individual cognition. 
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(VYGOTSKY, 1981, p. 146).13 As funções mentais surgem como consequência de 

um sistema constituído por nossas capacidades mentais e também pelos artefatos 

simbólicos construídos culturalmente (LANTOLF, 2006) a partir das relações que 

estabelecemos com o outro e com o meio em que vivemos e atuamos. Artefatos 

seriam peças, como, livros, por exemplo, ou ainda computadores ou objetos 

relativos à tecnologia. Por extensão, pode-se relacionar artefatos a ferramentas 

simbólicas quando incluiríamos língua, música, arte, entre outras (LANTOLF, 2006) 

e são orientados externamente, no sentido de dominar a natureza. O signo, por sua 

vez, não provoca alteração no objeto da operação psicológica. Ele é orientado 

internamente. Cada indivíduo alcança a consciência através da atividade mediada 

por essas ferramentas, que unem a mente com o mundo real dos objetos e dos 

acontecimentos (FINO, 2011). 

Vinculado aos postulados marxistas, Vygotsky (1978) busca compreender a 

ação humana, suas origens e desenvolvimento, ao se dedicar a pesquisar o homem 

e sua ação transformadora sobre a natureza (por meio do uso de artefatos) através 

do trabalho. Dessa forma, Vygotsky (1978) relaciona as atividades individual e 

coletiva (o ser humano e seu grupo) e, de maneira direta, estabelece as relações 

sociais do homem com o meio e a utilização de ferramentas (físicas ou simbólicas) 

como instrumentos que ampliam as possibilidades de transformação da natureza. A 

função da ferramenta, para Vygotsky (1978, p. 55), é ―servir como o condutor da 

influência humana sobre o objeto da atividade; ela é orientada externamente‖.14 A 

língua é, então, uma ferramenta que possibilita a interação do homem com outro 

homem, consigo mesmo e com o meio. Sendo assim, ele se torna um ser sócio-

histórico cujo processo de aprendizagem possibilita um despertar de outros 

processos (internos e externos) e que promovem o desenvolvimento e a expansão 

de sistemas culturalmente organizados. 

Luria (1998, p. 197) afirma que  

é com base na linguagem que se formam complexos processos de 
regulação das próprias ações do homem [...] embora, no início, a linguagem 
seja uma forma de comunicação entre o adulto e a criança, a linguagem vai, 
assim, gradualmente se transformando em uma forma de organização da 
atividade psicológica humana. 

                                                        
13

 Minha tradução de: the very mechanism underlying higher mental functions is a copy from social 
interaction. All higher mental functions are internalized social relationships. 
14

 Minha tradução de: the tool‘s function is to serve as the conductor of human influence on the object 
of the activity; it is externally oriented. 
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Segundo Wertsch e Tulviste (1992), diferentemente de tradições de estudos 

no campo da psicologia em que se postulava uma orientação individual, a visão de 

Vygotsky (1981) de que a função mental individual tem origem social a partir das 

relações que o indivíduo estabelece com o outro, consigo e com o meio rompe com 

o paradigma individualista e estabelece novas bases para a compreensão da 

cognição e do pensamento. Conforme a socialização acontece, os processos 

mentais que ocorrem em nível interpessoal vão se internalizando e a função 

intramental começa a emergir a partir do domínio e da internalização dos processos 

sociais.  

Luria (1998) e seus colaboradores observaram e analisaram como ocorria a 

internalização de conceitos a partir de uma experiência com indivíduos que, apesar 

de viverem em uma mesma região, possuíam características culturais distintas. 

Durante esse experimento, Luria (1998) aponta as mudanças que ocorrem no 

processo de pensamento provocadas pelo realinhamento cultural e socioeconômico 

pelo qual passava a sociedade russa daquela época (anos após revolução russa). 

Os participantes foram divididos em grupos (mulheres que viviam em vilas remotas e 

analfabetas; camponeses analfabetos; mulheres com nenhuma educação formal, 

mas que haviam participado de cursos rápidos para ensino nos jardins de infância; 

trabalhadores e jovens alfabetizados; e estudantes do sexo feminino). Problemas 

eram propostos e soluções eram solicitadas e os resultados mostraram que o 

processo de raciocínio e dedução daqueles que não tinham educação formal era 

guiado por suas experiências práticas. Constatou-se que ―a função primária da 

linguagem muda à medida que aumenta a experiência educacional da pessoa‖ 

(LURIA, 1998, p. 51) e que 

mudanças nas formas práticas de atividade, e especialmente a 
reorganização da atividade baseada na escolaridade formal, produziram 
alterações qualitativas nos processos de pensamento dos indivíduos 
estudados. Além disso, pudemos estabelecer que mudanças básicas na 
organização do pensamento podiam ocorrer em um tempo relativamente 
curto, quando havia suficientes mudanças agudas nas circunstâncias 
histórico-sociais, tais como as que ocorreram após a Revolução de 1917. 
(LURIA, 1998, p. 58). 

A partir da experiência de Luria (1998) e de seus colaboradores 

compreendemos que é pela linguagem que o homem regula suas ações e é também 

por meio dela que ele estabelece a sua ligação com o meio, consigo mesmo e com 

os outros. Por conseguinte, a palavra mediação toma corpo e se avoluma na teoria 
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sociocultural, uma vez que a noção de mediação instrumental se estende a outras 

ferramentas, as quais, por analogia, Vygotsky aplica às ferramentas psicológicas 

(símbolos, diagramas, esquemas e a linguagem). Todas essas ferramentas 

psicológicas ―servem como mediadores para a atividade mental individual‖ 

(LANTOLF; APPEL, 1996, p. 8) 15  e o homem as utiliza tanto para manipular o 

ambiente quanto para ―direcionar e controlar seu comportamento físico e mental‖ 

(LANTOLF; APPEL, 1996, p. 8).16 Ainda, de acordo com os autores, os signos são 

utilizados como ferramentas mentais e internamente orientados ao sujeito da 

atividade, pois, durante a interação, a intenção do indivíduo é provocar mudanças no 

comportamento do outro ou de si próprio, sendo responsáveis por ―alterar o 

processo e a estrutura das funções mentais necessárias para a realização da 

atividade‖ (LANTOLF; APPEL, 1996, p. 8).17 

Reforça-se, a partir da discussão anterior, a ideia de que o caminho trilhado 

para o desenvolvimento humano acontece a partir da internalização de processos 

interpsicológicos, quando o contato do indivíduo com um determinado ambiente 

cultural favorece e propicia a aprendizagem. Para tanto, não basta que o sujeito seja 

dotado da capacidade de aprendizagem se o meio onde ele esteja não proporcionar 

o seu desenvolvimento, ou seja, se um sujeito analfabeto convive com um grupo 

também analfabeto, de nada adianta sua capacidade para a aprendizagem se um 

indivíduo mais experiente não compartilhar, com o grupo, o seu conhecimento. O 

desenvolvimento é, via de regra, fomentado pelo outro que será o agente da 

informação e que poderá proporcionar e impulsionar a aprendizagem. 

Conforme afirma Oliveira (2000), o processo de desenvolvimento de um 

indivíduo ocorrerá quando houver situações de aprendizagem que o estimulem. Mais 

ainda, a inserção em um grupo social determina o caminho para esse 

desenvolvimento (a aprendizagem vai acontecer ‗de fora para dentro‘). Para a 

autora, sozinho, o indivíduo não possui  

[os] instrumentos endógenos para percorrer [...] o caminho do pleno 
desenvolvimento, o mero contato com objetos de conhecimento não garante 
a aprendizagem, assim como a simples imersão em ambientes 
informadores não promove, necessariamente, o desenvolvimento, balizado 
por metas culturalmente definidas. (OLIVEIRA, 2000, p. 15). 

                                                        
15

 Minha tradução de: all of which serve as mediators for the individual‘s mental activity. 
16

 Minha tradução de: they use psychological tools for directing and controlling their physical and 
mental behavior. 
17

 Minha tradução de: the sign alters the process and the structure of mental functions necessary for 
carrying out the activity. 
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Isso posto, a escola se configura como o lugar que pode conduzir o sujeito à 

aprendizagem, visto ter um papel vital na promoção do ―desenvolvimento psicológico 

dos indivíduos que vivem nas sociedades letradas‖ (OLIVEIRA, 2000, p. 14), sendo 

também um ambiente onde as interações sociais acontecem. Pretende-se que a 

instrução, a assistência, a intervenção do professor, as interações sociais mediadas 

pelos artefatos físicos e simbólicos sistematizados por metas culturalmente definidas 

(pelo grupo de pertença do indivíduo) contribuam para a aprendizagem, sendo 

essenciais ao processo de desenvolvimento do sujeito.  

Face ao exposto, advogo a importância de se compreenderem outros dois 

construtos centrais à Teoria Sociocultural: a noção de regulação e a Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP).  

Para Ahmed (1996), a noção de regulação subjaz ao desenvolvimento 

cognitivo. Assim, a regulação é um processo originado da internalização e 

descontextualização de que o lugar do controle mental migra de um contexto externo 

para o interno (por exemplo, o ato de contar mentalmente os números). A língua é 

vista como uma ferramenta psicológica e como ―o mecanismo mediacional mais 

sofisticado na história sociocultural humana‖ (AHMED, 1996, p. 158), pois enquanto 

as ferramentas físicas podem e são utilizadas para o controle ou domínio do meio 

externo, as ferramentas simbólicas (ou signos linguísticos) servem a um princípio 

maior que não apenas o controle do ―mundo social‖, mas, também, para mediar as 

atividades interpessoais que garantirão o controle e a organização do mundo 

psicológico, bem como agem sobre a mediação da atividade cognitiva entre os 

indivíduos envolvidos no discurso.  

Uma vez que, para Vygotsky (1978), a língua é uma ferramenta simbólica, 

estudar essa ferramenta a partir de uma visão funcional nos leva a compreender 

melhor a relação desenvolvida pelo homem inserido em um meio, ou melhor, em 

uma comunidade de falantes com relações dialógicas assimétricas. Ahmed (1996, p. 

160) enfatiza que,  

[e]m padrões assimétricos de comunicação dialógica, os interlocutores 
entram em relações de poder que variam e seus comportamentos mútuos 
são ou regulados pelo outro ou reguladores do outro. Assim, o foco recai 
sobre a direção do controle entre os dois interlocutores.

18
 

                                                        
18

 Minha tradução de: In asymmetric patterns of dialogic communication, interlocutors enter into 
variable power relationships and their mutual behaviors are other-regulating or other-regulated. Thus, 
focus is on the directionality of control between the two interlocutors. 
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Para adquirir e manter o controle dos processos mentais, a criança precisa 

aprender a agir com determinação e com vontade, ou seja, esse controle acontece e 

se origina fora do indivíduo e é direcionado pelo uso da língua (sistema semiótico). É 

impulsionada pela vontade de realizar a tarefa que a criança, inicialmente, se engaja 

em sua realização, sendo, via de regra, amparada por um adulto (a mãe ou o pai, 

por exemplo) que a instrui sobre o que fazer, o que não fazer e como fazer 

(LANTOLF; APPEL, 1996). A atividade linguística dos pais (como legítimos 

representantes culturais do meio onde a criança está inserida) direciona a ação da 

criança, levando-a a se atentar para os objetos que a circundam e a mantê-la 

engajada na realização da tarefa19 solicitada.  

A ação que é desencadeada pela fala do adulto e finalizada pelo movimento 

(ou ato motor) da criança é mediada por atos de fala que colaboram para o 

desenvolvimento mental da criança. Como resultado, o que se verifica é a distinção 

entre o nível potencial e o nível real de desenvolvimento infantil. Conforme 

salientado anteriormente, ao se deparar com tarefas com as quais ela não consegue 

executar sozinha, a criança passa a solicitar a ajuda de um parceiro mais experiente 

que irá instruí-la sobre o que fazer e como fazer. Essa distância ou diferença entre o 

nível de desenvolvimento real (aquilo que a criança consegue fazer sem auxílio) e o 

nível de desenvolvimento potencial (o que ela pode vir a fazer com a ajuda de outra 

pessoa), configurado pela solução ao problema proposto, se materializa no construto 

denominado Zona de Desenvolvimento Proximal. Essa explicação corrobora as 

palavras de Oliveira (2000) que caracteriza a teoria sociocultural como sendo 

prospectiva, uma vez que o olhar do pesquisador, do professor, do observador deve 

se direcionar para ―além do momento atual, com referência ao que está por 

acontecer na trajetória do indivíduo‖ (OLIVEIRA, 2000, p. 12). Aquilo que está 

embrionariamente presente no sujeito será consolidado à medida que sua trajetória 

percorra caminhos que serão entrecruzados por outros, os quais fomentarão 

                                                        
19

 Em conformidade com o projeto Glossário Eletrônico de Linguística Aplicada (GLOSSALA), 
organizado pelos professores José Carlos Paes de Almeida Filho e John Robert Schmitz, o verbete 
tarefa é, assim, definido: 
Tarefa: Atividade produzida geralmente aos pares ou em pequenos grupos que parte da colocação 
de uma situação problemática a ser "resolvida" através da intensa interação entre os participantes na 
própria língua-alvo. <http://www.glossario.sala.org.br>Acesso em: 13 fev. 2014. 
Para Ferreira (2012), o termo ‗tarefa‘ assume uma definição específica na abordagem baseada em 
tarefas. Segundo o autor, ‗tarefa‘ se refere a ―um exercício que possui um objetivo comunicativo claro 
e visa a alcançar um resultado por meio do uso da língua com foco no significado‖ (FERREIRA, 2012, 
p. 71). 

http://www.glossario.sala.org.br/
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avanços que serão alcançados em parceria, em colaboração e que não 

aconteceriam espontaneamente. 

O desenvolvimento em prospecção reforça a noção de que, para a teoria 

vygotskiana, a cognição (como processo) é mediada pelas interações socioculturais 

de tal forma que os processos psicológicos caminham do nível social para o 

individual. Durante esse processo, a criança passa por três estágios que vão 

caracterizar o seu desenvolvimento cognitivo e que vão demonstrar as fases de 

regulação, passando primeiramente pela regulação pelo objeto (influência do meio), 

em seguida ela passa a ser regulada pelo outro (auxílio para a realização de tarefas) 

e, finalmente, a criança caminha para a autorregulação (desenvolvimento de 

estratégias para realizar tarefas). 

No próximo subitem, discorro com mais detalhes sobre esse construto, bem 

como trato de sua aplicabilidade dentro da teoria sociocultural. 

 

1.1.2 A teoria do andaime (scaffolding) 

 

O termo scaffolding foi cunhado por Wood, Brunner e Ross (1976) e 

representa a assistência que é dada à criança quando da realização de tarefas20 que 

ela não conseguiria desempenhar de maneira independente e sem o auxílio de um 

adulto.  

Para os autores, em um contexto social, o processo de aprendizagem exige 

do aprendiz muito mais do que apenas observar e imitar. O papel do professor é 

fundamental na condução do aprendiz rumo à realização da tarefa proposta. Ele 

garantiria, de certa forma, o andaime ou a assistência que o aprendiz precisa para 

alcançar com sucesso o seu objetivo. Dessa forma, o scaffolding como processo  

pode potencialmente realizar muito mais pelo aprendiz do que a assistência 
para que ele complete a tarefa. Isso pode resultar, eventualmente, no 
desenvolvimento da competência pelo aprendiz em um ritmo que 
ultrapassaria seus esforços (para realizar tarefas) sem auxílio. (WOOD; 
BRUNNER; ROSS, 1976, p. 90).

21
 

                                                        
20

 Doravante, durante a apresentação do aporte teórico que sustenta esta pesquisa ou quando da 
apresentação e análise dos dados, optarei por utilizar o termo ‗tarefa‘, sempre que se tratar de uma 
situação que envolva a parceria professor/aluno ou aluno/aluno engajados em situação de ensino e 
aprendizagem.  
21

 Minha tradução de: can potentially achieve much more for the learner than an assisted completion 
of the task. It may result, eventually, in development of task competence by the learner at a pace that 
would far outstrip his unassisted efforts. 
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Os autores também argumentam que ―a compreensão da solução deve 

preceder a produção‖ 22 (WOOD; BRUNNER; ROSS, 1976, p. 90), ou seja, para que 

o aprendiz se beneficie da assistência recebida e caminhe em direção à autonomia, 

ele precisa compreender o processo que o levou a realizar a atividade com sucesso. 

Agindo conscientemente, o suporte ou andaime pode ser progressivamente retirado, 

o que resultará, no futuro, na realização de novas atividades de maneira 

independente. Acredito que o mesmo se dá quando, em sala de aula, o aprendiz ou 

aluno é conduzido por seu tutor ou professor a percorrer o caminho da 

aprendizagem inicialmente orientado por meio das indicações ou pistas fornecidas 

pelo professor (na escrita, por meio de notas corrigindo o erro, através de conversas 

individuais ou coletivas sobre como realizar determinada tarefa, entre outras)23 de 

modo que ele reconheça o que ele já consegue fazer sem auxílio do outro e, 

também, daquilo que ainda falta ser alcançado.  

Como consequência de se estudar o papel da aprendizagem mediada, Wood, 

Brunner e Ross (1976, p. 98) asseveram que o processo de scaffolding implica em 

alguns passos que partem do momento em que o tutor trabalha para engajar o 

aprendiz no interesse pela solução de problemas, e vai, paulatinamente, orientando-

o de modo a manter o foco do aprendiz na tarefa, controlando sua frustração em 

relação ao erro para que, finalmente, ele (o aprendiz) entenda os caminhos que o 

levaram a solucionar a tarefa recebida. 

Vygotsky (1978) compreende o desenvolvimento cognitivo como resultado de 

atividades sociais estabelecidas entre os indivíduos, as quais conduziam à 

internalização daquilo que era, por eles, adquirido por meio de processos dialógicos 

e dialéticos durante a interação. Como parte desse processo, e observando-o mais 

atentamente nesta pesquisa, quanto mais exposto a situações de interação que 

possam prospectar o potencial de desenvolvimento do indivíduo/aluno, maior será o 

desenvolvimento de sua capacidade para realizar tarefas que não dependam do 

auxílio da mediação externa, ou seja, quanto mais exposto a situações de 

aprendizagem que envolvam o diálogo, a interação, a colaboração com o outro, 

maior será a probabilidade de, no futuro, o aluno conseguir desempenhar tarefas 

sozinho, independente do auxílio do outro, uma vez que o conhecimento terá sido 

absorvido e poderá ser expandido para outras situações. Dessa forma, a 

                                                        
22

 Minha tradução de: comprehension of the solution must precede production. 
23

 Ainda, neste capítulo, discuto sobre o erro e suas variadas formas de correção. 
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transferência do conhecimento adquirido do nível social para o interno ocorre dentro 

da Zona de Desenvolvimento Proximal, e, ao ser exposto a novos momentos de 

interação e aprendizagem, o aluno estabelece novos processos de amadurecimento 

e internalização de conhecimento, diminuindo a distância entre o que ele não sabia e 

o que ele passou a conhecer.   

Verifica-se, então, que essa evolução, esse caminhar para a independência, é 

um processo trilhado em parceria e que parte de relações dialógicas assimétricas 

(pai/filho, professor/aluno e aluno/aluno) 24  nas quais a língua assume um papel 

mediacional simbólico e atua como uma ferramenta psicológica e regulatória de 

instrução (AHMED, 1996), de assistência e de intervenção tanto na sala de aula, 

sendo esse o lugar observado nesta pesquisa, como fora dela. O aprendiz deixa, 

aos poucos, de ser ‗regulado pelo outro‘, passando a ser mais autônomo e autor de 

sua aprendizagem. 

Na sequência, apresento algumas considerações sobre o processo de escrita 

em língua estrangeira. 

 

 

1.2 O processo de escrita 

 

 As pesquisas sobre a escrita em L2 começaram a ser desenvolvidas a partir 

dos anos 1960, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, conforme destacam 

Grabe e Kaplan (1996), com o propósito de acompanhar o progresso escolar de um 

crescente número de estudantes internacionais que passaram a ingressar nas 

instituições educacionais. Porém, a maior parte dos artigos anteriores a 1980 eram 

centrados mais sobre técnicas para o ensino da escrita do que sobre a natureza da 

escrita em seus vários contextos. Para tanto, a Línguística Aplicada tem buscado 

compreender as necessidades dos alunos e, segundo os autores, ela tem 

se debruçado sobre os trabalhos de psicólogos cognitivos e linguistas, por 
um lado, para estudar a organização do discurso e os processos de 
construção textual, e sobre o trabalho de sociolinguistas e 

                                                        
24

 Por relações dialógicas assimétricas, destaco as situações vivenciadas entre pai/filho, 
professor/aluno e aluno/aluno que denotam momentos em que um indivíduo com mais experiência 
pode transmiti-la àquele com menos experiência. Isso se dá em momentos e lugares distintos que 
envolvem troca de experiência e conhecimento. 
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etnometodologistas, por outro lado, para estudar os contextos sociais nos 
quais os alunos aprendem a escrever. (GRABE; KAPLAN, 1996, p. 27).

25
 

 Estudos recentes passaram a incluir a psicologia cognitiva, a linguística 

textual e a análise do discurso com a finalidade de compreender e explorar os 

modos pelos quais os textos em L2/LE são construídos, como diferem de textos 

escritos em L1, e também como e por que os textos escritos por alunos de L2/LE 

diferem entre si (GRABE; KAPLAN, 1996) – evidências da complexidade do 

processo de escrita, uma tarefa árdua que demanda atividades cognitivas 

superiores. 26  Desse modo, os alunos precisam compreender como monitorar 

conscientemente seus comportamentos cognitivos (ideias e pensamentos) a fim de 

desenvolver mais habilmente a capacidade de escrita. Consequentemente, a relação 

professor/aluno deve estar amparada pelo diálogo e por um bom ambiente de sala 

de aula que dê o suporte necessário para trocas dialógicas e discussões não apenas 

sobre como redigir os diferentes textos (gêneros) a serem produzidos, mas, também, 

sobre como lidar com os erros (sejam eles estruturais ou não) e as frustrações 

provenientes da ansiedade em produzir um texto de qualidade. 

 Hillocks (1995, p. 124) afirma que ―escrever é uma arte. Aprender uma arte é 

aprender como, quando e para qual propósito usar os procedimentos que são o 

domínio dessa arte‖.27 Para adquirir esse conhecimento, segundo o autor, é preciso 

se guiar pelos propósitos para a escrita, objetivar um resultado desejado, contar com 

o auxílio de um professor que não apenas encoraje a escrita, mas, que, também, 

proporcione outras formas de se perceber o processo de escrita e aquilo que o 

aprendiz é capaz de realizar a partir de modelos e diretrizes apresentadas. Logo, 

criar um ambiente favorável à escrita precisa ser um dos objetivos do professor ao 

planejar seu curso ou disciplina (voltada para o processo de escrita).  

 Grabe e Kaplan (1996) argumentam que, no caso de alunos em contexto de 

inglês como L2/LE, as habilidades para a escrita podem variar desde a necessidade 

de escrita de um simples parágrafo, habilidades de síntese à habilidade para 

                                                        
25

 Minha tradução de: Applied Linguists have drawn on the work of cognitive psychologists and 
linguists on the one hand to study the organization of discourse and text construction processes, and 
on the work of sociolinguists and ethnomethodologists on the other to study the social contexts in 
which students learn to write.  
26

 Atividades cognitivas superiores são funções mentais que caracterizam o comportamento 
consciente do ser humano, como a atenção voluntária, a percepção, a memória e o pensamento 
(VYGOTSKY, 2003).  
27

 Minha tradução de: Writing is an art. Learning an art is learning how, when, and for what purpose to 
use procedures that are the province of that art. 
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escrever composições (essays) e artigos profissionais, ―dependendo dos níveis 

educacionais dos alunos, especialização acadêmica, e demandas institucionais‖ 

(GRABE; KAPLAN, 1996, p. 25).28 Vemos, então, que as diferentes necessidades 

dos alunos constituem um conjunto de fatores que tornam a teoria e a prática de 

escrita em L2/LE um estudo complexo e faz com que os pesquisadores busquem 

beber em diferentes fontes que variam da etnografia da educação à sociolinguística 

voltada para o letramento. Alunos de origens e formações distintas acessam tarefas 

ou atividades educacionais de maneiras também distintas daqueles cuja L1 é a 

língua corrente e que se constitui como língua-alvo. Nesse sentido, Grabe e Kaplan 

(1996) reafirmam as propostas de Hillocks (1995) e Widdowson (1996) quanto à 

necessidade de desenvolver instruções educacionais para a escrita que considerem 

as práticas de socialização desses alunos e suas origens. Acredito que, quando 

reconhecemos as diferenças individuais de nossos alunos e trazemos esses 

universos individuais e distintos para a sala de aula, conseguimos minimizar 

problemas relacionados à influência da L1 (L1 interference ou language transfer) ou 

outros ligados ao desenvolvimento de uma interlíngua,29 temas centrais para os 

estudos sobre aquisição de uma L2/LE, além de conseguir alcançar níveis 

linguísticos mais altos durante o processo de escrita em uma L2/LE. 

 Na próxima subseção, faço um estudo sobre a escrita em L2/LE e os 

princípios que norteiam essa prática. 

 

1.2.1 A escrita em L2/LE 

 

 Conforme vimos anteriormente, dominar o processo de escrita não é uma 

tarefa simples, e a realidade nos mostra que o domínio dessa habilidade nem 

sempre é encarado com facilidade, conforme apontam Bereiter e Scardamalia 

(1996) e Widdowson (1996). Os primeiros, ao observarem a produção textual de 

crianças em idade escolar, afirmam que tanto a escola quanto a sociedade parecem 

esperar que qualquer indivíduo seja capaz de escrever ou de produzir um texto 
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 Minha tradução de: depending on students‘ educational levels, academic majors, and institutional 
demands. 
29

 O termo ‗interlíngua‘, proposto por Larry Selinker, se refere a um sistema linguístico dinâmico 
desenvolvido por aprendizes, os quais, ao aprenderem uma L2/LE, passam por estágios de 
desenvolvimento na língua compreendidos entre a língua materna e a língua-algo. Figueiredo (2002) 
nos orienta sobre a importância de compreendermos os erros cometidos pelos aprendizes nesse 
estágio desenvolvimental, uma vez que eles podem auxiliar os aprendizes a ―moldar a sua produção 
de modo que ela se aproxime, o máximo possível, da língua-alvo‖ (FIGUEIREDO, 2002, p. 34).   
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coerente sobre um assunto qualquer, mas a complexidade gerada por tal tarefa 

pode ser percebida logo nas primeiras linhas do texto. Widdowson (1996), por sua 

vez, busca compreender o porquê das dificuldades quando do processo de escrita 

textual e faz algumas considerações relevantes no que se refere aos contextos 

linguístico e extralinguístico. Para ele, a escrita é uma atividade comunicativa regida 

por princípios e práticas que subjazem à língua em uso durante a comunicação, ou 

seja, quando emissor e receptor se engajam em uma atividade comunicativa, ambos 

necessitam partilhar regras linguísticas, conhecimento de mundo e convenções 

sociais do grupo ao qual pertencem. Caso algum desses requisitos seja 

comprometido, certamente haverá impedimentos para que a comunicação seja 

efetivada com sucesso apesar de reconhecer que ―uma língua partilhada não é 

condição necessária de interação‖ (WIDDOWSON, 1996, p. 35). 30 Todavia, o autor 

argumenta que 

[u]ma língua comum não é garantia de compreensão mútua. Ela fornece o 
meio através do qual o contexto de conhecimento de mundo partilhado e a 
convenção social podem ser criados. Porém, a criação desse contexto nem 
sempre é fácil de ser alcançada. Se A e B partilham o mesmo conhecimento 
das regras linguísticas, eles têm a possibilidade de estabelecer uma 
estrutura comum de referência, mas precisarão trabalhá-la, e falhas são 
frequentes. (WIDDOWSON, 1996, p. 35).

31
 

 Bereiter e Scardamalia (1996) compartilham da visão de Widdowson (1996) e 

apontam para a necessidade de se considerarem outras relações que podem 

transformar o processo de escrita, qual seja a relação entre o que o autor de um 

texto quer transmitir e o que o leitor vai depreender da leitura desse texto. Percebo e 

compartilho com os autores da mesma preocupação, pois, como professora, preciso 

estar atenta ao processo de produção textual de meus alunos, ao mesmo tempo que 

devo estar ciente das diferentes formações e experiências que os alunos trazem 

consigo para a sala de aula, as quais poderão influenciá-los no processo de escrita. 

Além disso, o professor precisa destacar a importância de um texto claro, objetivo e 

coerente com a proposta solicitada. Tal adequação visa diminuir possíveis desvios 

de compreensão, gerados por diversas razões (uso de figuras de linguagem cuja 

representação seja diferente de uma L1 para uma L2/LE, experiências culturais que 
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 Minha tradução de: a shared language is not a necessary condition of interaction. 
31

 Minha tradução de: A common language by no means guarantees mutual understanding. It 
provides the means whereby a context of shared world knowledge and social convention can be 
created. But such a creation of context is not always easy to accomplish. If A and B share the same 
knowledge of linguistic rules, they have the possibility of establishing a common frame of reference, 
but they will need to work at it and failure is frequent.  
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podem contribuir para uma distorção da compreensão do que foi escrito, entre 

outros). Assim, um texto reconstruído após discussões e leituras entre colegas ou 

entre o professor e o aluno amplia o processo de escrita, tratando-o não apenas 

como uma tarefa comunicativa, mas, também, como momento de promoção de 

interação e de colaboração entre os envolvidos. Nesse momento, as trocas 

dialógicas se constituem como ferramentas para a ampliação do significado, como 

quando o autor do texto incorpora os novos sentidos registrados pelos participantes 

e que poderão se sobressair ao proporcionar uma maior atenção ao estilo como 

parte da tarefa de escrever. 

 O que vemos, pelas palavras de Bereiter e Scardamalia (1996) e Widdowson 

(1996), reforça a importância da construção do significado durante o processo de 

escrita textual. Quando nos propomos a ler um texto, estamos, direta ou 

indiretamente, nos comunicando com seu autor, e a leitura implica envolvimento, 

compreensão das regras linguísticas necessárias para decodificá-lo, transferência 

de informação, e o sucesso dessa transferência pode ser mensurado até o ponto em 

que o texto satisfaça as necessidades de informação de seu leitor (WIDDOWSON, 

1996). A esse processo de negociação (que acredito ser travado por meio de um 

diálogo mental do leitor com o autor do texto), Widdowson (1996) chama de 

‗discurso‘ e ao que pode ser gravado, transcrito e estudado, ele se refere como 

‗texto‘ e que é a nossa fonte de evidência a respeito das regras linguísticas utilizadas 

na mediação e na construção do significado. Todavia, o mesmo autor chama nossa 

atenção para o fato de que o texto não nos revelará o como, mas, sim, quais regras 

foram (ou são) utilizadas durante o processo discursivo e, consequentemente, 

podemos compreender um pouco mais a respeito do conhecimento linguístico dos 

participantes (leitor e escritor), uma vez que o texto pode manifestar traços 

sintáticos, recursos de coesão, por exemplo, que nos permitem conhecer um pouco 

melhor sobre aquele que o produz e sobre quem o lê por seus comentários. 

 O escritor, porém, é um ser solitário que precisa dialogar com o texto a ser 

escrito e com seu futuro leitor (a quem deseja transmitir a informação) e precisa se 

preocupar com certos padrões de aceitabilidade, sendo a precisão (accuracy) um 

deles, ou seja, o texto precisa estar em conformidade com as regras ou normas da 

língua de modo a satisfazer os padrões de aceitabilidade social, uma vez que ―a 

precisão [...] se torna uma condição necessária para a fluência‖ (WIDDOWSON, 
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1996, p. 42). 32  Por extensão, o aprendiz/escritor precisa aprender a trilhar um 

caminho que irá conduzi-lo a uma interação não recíproca (pois seu leitor não está 

presente durante o momento de escrita do texto) e ele precisa assumir uma postura 

dupla ao antecipar as reações de seu interlocutor presumido e, ainda, lembrar-se de 

que a língua tem por função também servir como um ―recurso para a negociação de 

transferência de informação por referência ao conhecimento partilhado‖ 

(WIDDOWSON, 1996, p. 44).33  Então, em geral, ele precisa ter em mente seu 

interlocutor, o conhecimento partilhado presumível, incluindo as convenções de 

organização retórica que caracterizam os diferentes tipos de discurso, além do 

propósito da interação. Para o autor, ―escrever é uma atitude provocada, ela está 

localizada na vida social corrente. O ato de escrever não é um começo totalmente 

novo: ele é uma continuação‖ (WIDDOWSON, 1996, p. 44)34 e concordo plenamente 

com essa afirmação, uma vez que, para o processo de escrita ser realizado em 

plenitude, ele deve partir da realidade vivida e experienciada por seu autor (mesmo 

quando se trata de uma realidade criada ou imaginada). O texto precisa ser 

obrigatoriamente perpassado pela experiência, pelos fatos vivenciados, pelas 

contradições do dia a dia, para garantir cor e veracidade até aos fatos mais 

inverossímeis ou àqueles que nascem da imaginação de seu autor.  

 No caso de alunos adultos e aprendizes de uma L2/LE, vale ressaltar a 

bagagem que eles carregam para dentro das salas a partir de suas experiências 

com a sua L1 e com outras línguas e que lhes habilita a prospectar experiências 

criativas no processo de escrita. Para tanto, a proposição (ou imposição) de um 

modelo textual (limitante) pode ser um fator conflitante e pode gerar dificuldades e 

frustrações para esses aprendizes. Porém, a proposição de um modelo textual pode 

acontecer em função de objetivos a serem alcançados, mas, para tanto, o professor 

precisa estar atento e valorizar o conhecimento prévio de seus aprendizes de modo 

a fazê-los refletir sobre as características de determinado gênero e como melhor 

desenvolvê-lo na língua que se constitui como objeto de estudo daquele grupo.  

 Na próxima seção, discorro sobre a natureza da escrita, seus propósitos e a 

necessidade de um modelo que auxilie o aluno durante a escrita textual. 

                                                        
32

 Minha tradução de: Accuracy, in this way, becomes a necessary condition for fluency. 
33

 Minha tradução de: as a device for negotiating the transfer of information by reference to shared 
knowledge. 
34

 Minha tradução de: Writing is a provoked activity, it is located on ongoing social life. The act of 
writing is not a wholly new start: it is a continuation. 



43 

 

 

 

1.3 A natureza da escrita e a proposição de um modelo de construção textual 

 

 Ao longo do processo de escrita desta tese, tenho constatado, assim como 

Gasparotto e Menegassi (2013, p. 30), que ―grande parte das pesquisas voltadas à 

produção textual dedica-se a estudar a etapa do planejamento, enquanto a revisão e 

a reescrita [...] não são ainda muito contempladas pelos pesquisadores‖, fazendo 

com que a relação professor/aluno fique relegada a um segundo plano. Nesse 

sentido, senti a necessidade de estudar o processo de escrita e observar, em sala 

de aula, como os tipos textuais são apresentados, discutidos, escritos e avaliados 

pelo professor e alunos.  

 Grabe e Kaplan (1996) salientam que, uma vez que a linguística aplicada 

busca lidar com os problemas da língua em uso e no mundo real em que ocorrem, 

então estudar o desenvolvimento de habilidades linguísticas durante o processo de 

escrita em L1 ou L2/LE também pertence ao seu domínio. Para esses autores, 

porém, há diferenças significativas entre aqueles que estejam aprendendo a 

escrever em sua língua materna ou em uma L2/LE, além de ser importante 

considerar os contextos em que a instrução e a aprendizagem acontecem.  

 Como professora (de línguas), reconheço a importância de um planejamento 

adequado das aulas e da necessidade de atenção quando nos propomos a trabalhar 

a escrita textual em LE, sendo valioso apresentar aos alunos alguns parâmetros que 

regem o processo de escrita. Reid (2000) destaca que o professor precisa chamar a 

atenção do aluno para os propósitos da escrita, mesmo que se trate de um texto 

simples. De acordo com a autora, 

[h]á três propósitos para a escrita, e eles podem todos acontecer em uma 
simples composição, embora geralmente um dos propósitos seja 
dominante: 
1. explicar (educar, informar); 
2. entreter (divertir, dar prazer); 
3. persuadir (convencer, mudar a opinião do leitor). (REID, 2000, p. 8).

 

35
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 Minha tradução de: There are three general purposes for writing, and they can all occur in a single 
essay, although usually one of the purposes is dominant: 

1. to explain (educate, inform) 
2. to entertain (amuse, give pleasure) 
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 Partindo do princípio de que todas as línguas apresentam níveis diferenciados 

de formalidade e informalidade, Reid (2000) vai, paulatinamente, desvelando a 

maneira como o processo de escrita acontece ao tratar do porquê escrever 

(propósito), para quem escrevemos (público), e a situação ou contexto. Para ela, 

[t]odas as línguas apresentam níveis diferentes de informalidade e 
formalidade. O nível de formalidade depende do público, do propósito e da 
situação.[...] Em geral, o inglês escrito acadêmico é mais formal do que o 
falado. Primeiro porque o escritor não conhece os leitores pessoalmente, o 
escritor deve escrever palavras e sentenças que sejam claras para uma 
variedade de leitores. Segundo, em virtude de o público do inglês escrito 
geralmente não estar imediatamente presente, o escritor é incapaz de ―ver‖ 
o que o leitor não compreende [...]. Portanto, o escritor deve explicar ideias 
e opiniões de forma detalhada. Terceiro, pelo fato de o escritor não 
conseguir prever a atitude do público face às ideias e opiniões constantes 
do material escrito, o escritor deve escolher um tom mais formal

36
. (REID, 

2000, p. 5, grifo da autora). 

 Portanto, quando nos voltamos para o contexto, para o mundo real onde a 

língua se realiza, observamos que as pessoas estão engajadas em atividades que 

exigem tipos diversos de escrita: relatórios, diários, mensagens, listas de compra, 

orçamentos, textos acadêmicos, entre outros. É por compreender também a 

importância do contexto que precisamos nos atentar para o que os autores chamam 

de Etnografia da Escrita (COOPER, 1979; KAPLAN, 1991), ou seja, como se trata 

de um processo, escrever exige tempo, dedicação, paciência, organização e método 

para alcançarmos o objetivo de escrever coesa e coerentemente. Tentar se guiar 

pela clássica pergunta que se desdobra em: quem escreve o quê, para quem, com 

que propósito, por quê, quando, onde, como e sobre o quê? é uma forma de se 

aproximar de uma Etnografia da Escrita. É com esse pensamento, o da língua em 

uso, em um contexto e em sua forma estrutural que o texto deixa transparecer os 

quatro sentidos da competência comunicativa propostos por Hymes (1972) de que a 

língua é ―formalmente possível‖, ―viável‖, ―apropriada‖, e ―realizada‖ (apesar de seus 

estudos objetivarem a L1, seus desdobramentos tornaram possíveis sua 

aplicabilidade nos estudos voltados para L2/LE). Baseados na premissa de que a 

                                                                                                                                                                             
3. to persuade (convince, change the reader‘s mind). 

36
 Minha tradução de: All languages have different levels of informality and formality. The level of 

formality depends on the audience, the purpose, and the situation. [...] In general, academic written 
English is more formal than spoken English. First, because the writer does not know the readers 
personally, the writer must write words and sentences that are clear for a variety of readers. Second, 
because the audience for written English usually is not immediately present, the writer is unable to 
―see‖ what the reader does not understand [...]. Therefore, the writer must explain ideas and opinions 
in more detail. Third, because the writer cannot guess the audience‘s atitude toward the ideas or 
opinions in the written material, the writer must choose a more formal voice. 
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língua é uma ferramenta primariamente usada para a comunicação (WIDDOWSON, 

1996), Grabe e Kaplan (1996, p. 41) fortalecem essa afirmação ao dizerem que 

escrever pode ―representar uma tentativa de se comunicar com o leitor‖ 37  e 

salientam que compreender como os textos são construídos simboliza ―uma parte 

essencial da compreensão da natureza da escrita e de seu desenvolvimento‖ 

(GRABE; KAPLAN, 1996, p. 60).38 Para os autores, ao se desenvolver um modelo 

de construção textual é preciso se guiar por hipóteses e descobertas amparadas por 

pesquisa, quais sejam: 

a) a língua escrita é distinta da língua oral, e a construção da língua 

escrita deve ser estudada de acordo com sua própria ênfase estrutural e 

retórica; 

b) os textos possuem uma estrutura hierárquica, a maioria constituída 

como um conjunto de relações lógicas entre declarações, ou como 

elementos em uma matriz discursiva, ou como harmonia coesiva; 

c) diferentes tipos de texto apresentarão uma ampla estrutura de variação 

em função de necessidades de propósito, público, status, autor e 

quantidade de informação; 

d) os textos apresentam uma estrutura principal que parece variar com 

tipos textuais diferentes, propósitos e público; 

e) uma estrutura principal perceptível está relacionada a uma melhor 

compreensão, lembrança e avaliação da coerência; 

f) sistemas para análise da estrutura textual podem ser usados para 

pesquisa, mesmo que cada sistema em uso apresente pontos fortes e 

fracos específicos; 

g) uma teoria de variação de tipo textual é possível e necessária para a 

compreensão, produção e pesquisa de avaliação; 

h) uma teoria de coerência é importante para qualquer modelo de 

construção textual; 

i) uma teoria de coerência deve incorporar uma análise da informação, 

seja ela nova, já conhecida, apresentada em forma de tópicos ou 

comentada etc; 
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 Minha tradução de: writing may be said to represent an attempt to communicate with the reader. 
38

 Minha tradução de: understanding how texts are constructed is an essential part of understanding 
the nature of writing and writing development. 
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j) a estrutura de superfície de um texto desempenha um papel mais 

importante na construção textual do que se previa anteriormente; 

k) aprender a escrever requer a manipulação de várias dimensões 

estruturais complexas e retóricas, com maior complexidade ocorrendo na 

escrita expositória/argumentativa.39 

 Reid (2000) corrobora os aspectos pontuados por Grabe e Kaplan (1996) e os 

exemplifica ao conduzir seu leitor (seja ele aprendiz ou tutor) por situações vividas 

durante as aulas quando discute sobre a escrita textual. Ao longo de sua narrativa, a 

autora traz exemplos e os comenta, argumentando sobre como desenvolver 

adequadamente a ideia central do texto ou tese (thesis statement) e as ideias que 

lhe dão suporte (supporting ideas), ou sobre técnicas de coletar informações 

(brainstorming40) que serão importantes para a escrita textual. Segundo Reid (2000, 

p. 7, grifo da autora), ―a escrita acadêmica tem muitas regras, chamadas 

‗convenções de escrita‘, sobre a aparência e a forma da escrita, e os leitores 

acadêmicos esperam que os aprendizes do processo de escrita usem essas 

convenções‖.41 Nesse sentido, a autora reforça que conseguir delinear uma ideia 

central clara e bem-sucedida é o primeiro passo para um parágrafo bem escrito, 

assim como ter em mente o tipo textual pretendido e suas características devem ser 

o objetivo do escritor. No caso de um texto argumentativo, por exemplo, os leitores 

esperam que o autor do texto conheça e apresente os dois lados (prós e contra) de 

uma premissa e os discuta. E não menos importante, o título precisa propor um 

questionamento que atraia o leitor e o faça refletir sobre a premissa apontada. 

 Em se tratando de escrita textual, Oshima e Hogue (2006) afirmam que um 

texto deve apresentar três partes: a introdução (parágrafo introdutório), o corpo do 

texto (contendo ao menos um parágrafo, mas que pode ser constituído por dois ou 

mais parágrafos), e a conclusão. Segundo os autores, a introdução deve atrair a 

atenção do leitor e deixar clara a ideia central abordada, a qual é, para o texto, tão 

importante quanto o tópico frasal (topic sentence) o é para o parágrafo. Os tópicos 

desenvolvidos no corpo do texto irão variar de acordo com o número de parágrafos, 
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 Minha tradução do original em inglês com adaptações (Grabe; Kaplan, 1996, p. 61). 
40

 Segundo Richards e Schmidt (2010, p. 61-62), brainstorm é uma atividade de grupo na qual os 
aprendizes discutem de maneira livre e não-estruturada sobre um tema proposto. O brainstorm 
frequentemente serve como preparação para uma outra atividade. 
41

 Minha tradução de: Academic writing has many rules, called ―writing conventions‖, about the 
appearance and format of the writing, and academic readers will expect student writers to use those 
conventions. 
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mas é preciso sempre manter a coerrência, e a transição entre os parágrafos deve 

ser feita de maneira linear. Finalmente, a conclusão precisa apresentar um resumo 

dos pontos principais discutidos no corpo do texto.  

Ao ser solicitado a escrever um texto, o aluno precisa compreender questões 

relacionadas à distinção entre gênero textual, tipo textual e domínio discursivo. 

Dessa forma, o conhecimento do contexto teórico o auxiliará efetivamente em sua 

produção textual. 

 O estudo dos gêneros textuais recebeu maior atenção a partir dos estudos de 

Swales (1990) e de Bakhtin (1997) e seu círculo, 42  sendo considerados como 

referência para pesquisas nessa área. Marcuschi (2002, p. 19) afirma que os 

gêneros são fruto de um trabalho coletivo e ―contribuem para ordenar e estabilizar as 

atividades comunicativas do dia-a-dia‖. Sob essa ótica, os gêneros surgem como 

formas de comunicação e que servem para atender a necessidades de expressão 

do ser humano, sendo moldados a partir do contexto sócio-histórico e das mais 

variadas esferas da comunicação humana. Os gêneros são eventos textuais 

dinâmicos e podem surgir, desaparecer e se diferenciar de acordo com as 

necessidades de cada esfera da atividade humana. Nesse sentido, Marcuschi (2002, 

p. 20) salienta que 

[é] revelador o fato de que os gêneros textuais surgem, situam-se e 
integram-se funcionalmente nas culturas em que se desenvolvem. 
Caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e 
institucionais do que por suas peculiaridades lingüísticas e estruturais. São 
de difícil definição formal, devendo ser rcontemplados em seus usos e 
condicionamentos sócio-pragmáticos caracterizados como práticas sócio-
discursivas. Quase inúmeros em diversidade de formas, obtêm 
denominações nem sempre unívocas e, assim como surgem, podem 
desaparecer. 

 Sendo assim, é fácil constatar que as tecnologias emergentes, principalmente 

aquelas ligadas às áreas da comunicação, têm proporcionado o surgimento de 

novas formas discursivas, as quais, alicerçadas em outros gêneros, se transmutam e 

se transformam em editoriais, notícias, teleconferências, videoconferências, 

reportagens ao vivo, e-mails, aulas virtuais, por exemplo. Marcuschi (2002, p. 21) 

expõe um aspecto relevante no caso desses e de outros gêneros emergentes: a 

nova relação estabelecida com os usos da linguagem em uso, ―como a relação entre 
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 O círculo de Bakhtin é aqui entendido como os pesquisadores contemporâneos que 
desenvolveram, juntamente com Mikhaeil Bakhtin, trabalhos e estudos no campo dos gêneros, como, 
por exemplo, Valentin Voloshnov e Pável Medvédev, seus compatriotas. Destaco, como referência no 
Brasil, os estudos realizados por Marcuschi (1997, 2002), Rojo (2005), entre outros. 
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a oralidade e a escrita, desfazendo ainda mais as suas fronteiras‖, gerando o que o 

autor denomina de ‗hibridismo‘ e que desafia os manuais de ensino de língua. 

Apesar de a linguagem desses novos gêneros ser mais plástica ou maleável e se 

definir por aspectos sócio-comunicativos e funcionais, isso não significa que se deva 

desprezar a forma em detrimento dessa nova função estabelecida.  

 Para faciliar a compreensão dos dois termos, Marcuschi (2002, p. 22-23) 

apresenta um quadro comparativo com as características de cada um deles: 

Quadro 1 – Distinção entre tipos e gêneros textuais 

TIPOS TEXTUAIS GÊNEROS TEXTUAIS 

1. constructos teóricos definidos por 
propriedades lingüísticas intrínsecas; 

1. realizações lingüísticas concretas 
definidas por propriedades sócio-
comunicativas; 

2. constituem sequências lingüísticas 
ou sequências de enunciados e não são 
textos empíricos. 

2. constituem textos empiricamente 
realizados cumprindo funções em 
situações comunicativas; 

3. sua nomeação abrange um 
conjunto limitado de categorias teóricas 
determinadas por aspectos lexicais, 
sintáticos, relações lógicas, tempo 
verbal; 

3. sua nomeação abrange um conjunto 
aberto e praticamente ilimitado de 
designações concretas determinadas 
pelo canal, estilo, conteúdo, composição 
e função; 

4. designações teóricas dos tipos: 
narração, argumentação, descrição, 
injunção e exposição. 

4. exemplos de gêneros: telefonema, 
sermão, carta comercial, carta pessoal, 
romance, bilhete, aula expositiva, 
reunião de condomínio, horóscopo, 
receita culinária, bula de remédio, lista 
de compras, cardápio, instruções de uso, 
outdoor, inquérito policial, resenha, edital 
de concurso, piada, conversação 
espontânea, conferência, carta 
eletrônica, bate-papo virtual, aulas 
virtuais etc. 

Fonte: Marcuschi (2002, p. 23) 

 A partir do Quadro 1, vemos que os gêneros textuais se caracterizam muito 

mais por sua função na ação comunicativa do que por uma sequência linguística. 

Por estarem vinculados às variedades culturais, os gêneros podem variar de um 

grupo para outro, de um contexto histórico para outro e podem tanto desaparecer 

como se modificar para se adquarem a situações distintas. Os tipos textuais, por sua 

vez, são caracterizados por apresentarem sequências linguísticas, além de 

abrangerem categorias limitadas como narração, argumentação, descrição, injunção 

e exposição, e um texto é classificado como pertencente a uma dessas categorias 

quando há predominância de elementos que o caraterize como tal. Nesta pesquisa, 

os textos expositivo, argumentativo e comparativo/contrastivo recebem uma maior 
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atenção por serem os tipos textuais trabalhados pela professora junto à turma 

pesquisada. 

 Kane (1988) destaca que o texto expositivo lida com fatos, ideias, crenças, e 

busca explicar, analisar, definir, comparar e ilustrar. Normalmente, esse tipo de texto 

responde a perguntas do tipo: o quê?, por quê?, como?, qual foi o motivo?, ou seja, 

esse tipo textual é o mais comum em relatórios ou provas, por exemplo. O autor 

reforça que um parágrafo expositivo é uma ampliação de um assunto que precisa 

ser expresso em sentenças, denominadas tópico frasal (topic sentence), as quais 

sao desenvolvidas ao longo dos parágrafos por meio das sentenças de apoio 

(supporting sentences). O último parágrafo deve, obrigatoriamente, apresentar uma 

sentença conclusiva (conclusive sentence) que encerra o assunto tratado no texto. 

 No texto argumentativo, a persuasão é o objetivo a ser alcançado e a 

intenção é convencer o leitor de que a sua ideia ou opinião é válida. Oshima e 

Hogue (2006) ressaltam que o autor pode concordar ou discordar de um assunto, 

mas ele precisa sustentar sua opinião. Para Reid (2000), na escrita acadêmica, o 

argumento representa uma parte de uma tarefa maior, pois, ao escrever um texto 

argumentativo, o aluno precisa 

(a) sintetizar um artigo sobre um assunto, dar uma opinião sobre um 
assunto, e sustentar essa opinião (ou seja, persuadir), (b) investigar uma 
ideia, analisar essa ideia, e fornecer evidência persuasiva que sustente a 
análise, ou (c) explicar um problema, descrever soluções para o problema, 
escolher uma solução, e demonstrar porque essa solução é a melhor (ou 
seja, persuadir). (REID, 2000, p. 172, grifo da autora).

 43  

 Oshima e Hogue (2006) ressaltam que, ao ser solicitado a escrever um texto 

comparativo ou contrastivo, o aluno precisa se ater às semelhanças e às diferenças 

entre os itens previamente propostos para discussão, e que este é um tipo textual 

muito comum nas diversas áreas acadêmicas. Durante a escrita de um texto 

comparativo ou contrastivo, os autores argumentam que cada ponto de comparação 

pode se tornar um tópico de um parágrafo que deve ser ordenado de acordo com o 

grau de importância atribuído pelo autor do texto, por exemplo (discussão em 

tópicos). Outra sugestão dada pelos autores, no que se refere à organização desse 

tipo textual, é elencar todas as semelhanças em um parágrafo e, na sequência, as 

                                                        
43

 Minha tradução de: (a) summarize an article about an issue, give an opinion about an issue, and 
support that opinion (i.e.,  persuade), (b) investigate an idea, analyze that idea, and provide 
persuasive evidence that supports the analysis, or (c) explain a problem, describe solution(s) to a 
problem, select a solution, and demonstrate why that solution is best (i.e., persuade). 
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diferenças em outro parágrafo, tendo o autor a possibilidade de escolher qual será 

discutido em primeiro lugar. Vale ressaltar a necessidade de haver um parágrafo de 

transição entre eles a fim de tornar a leitura mais coesa e coerente. 

 Com a finalidade de apresentar uma breve descrição dos tipos textuais 

expositivo, argumentativo e comparativo/contrastivo, optei por elencar, 

resumidamente e em forma de quadro, suas caracerísticas, objetivos e destacar 

alguns gêneros (orais ou escritos) que podem exemplificá-los.  

Quadro 2 – Tipos textuais e suas características 

 TIPOS TEXTUAIS 

EXPOSITIVO ARGUMENTATIVO COMPARATIVO/CONTRASTIVO 

Características: apresenta 
fatos, ideias, 
crenças e 
busca 
analisar, 
definir, 
ilustrar. 

apresenta a opinião 
do autor; analisa a 
ideia, explica o 
problema, escolhe 
uma solução e 
explica porque ela é 
a melhor. 

apresenta as semelhanças e as 
diferenças entre o tópico 
proposto. 

Objetivo: informar persuadir comparar 

Gêneros orais 
ou escritos: 

relatórios, 
provas, 
seminários, 
conferências, 
palestras, 
entre outros. 

textos de opinião, 
carta do leitor, 
discurso de defesa 
(advocacia), sermão 
religioso, resenha 
crítica, entre outros. 

textos acadêmicos, provas, 
ensaios comparativos, entre 
outros. 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese 

 Em um espectro mais amplo, Marcuschi (2002) trata ainda do domínio 

discursivo que compreende uma esfera de comunicação que não se restringe a um 

único gênero. O autor utiliza a expressão Domínio Discursivo para ―designar uma 

esfera ou instância de produção discursiva ou de atividade humana. Esses domínios 

não são textos nem discursos, mas propiciam o surgimento de discursos bastante 

específicos‖ (MARCUSCHI, 2002, p. 23, grifo do autor). Nesse caso, fala-se em 

discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso, entre outros, uma vez que 

as atividades jurídica, jornalística e religiosa não comportam apenas um gênero em 

particular, mas elas proporcionam e garantem a origem de vários deles. 

  Tendo em vista os aspectos observados após essa breve discussão a 

respeito dos gêneros e tipos textuais, destaco algumas características que devem 

ser comuns a um texto, independentemente da tipologia solicitada: ele precisa ser 

coeso e coerente, ter em mente o leitor (que é a pessoa a quem o texto se destina) e 

abordar adequadamente o assunto proposto.  Ao considerar essas variáveis, o autor 
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do texto conseguirá responder otimamente às perguntas inicialmente propostas: 

quem escreve o quê, para quem, com que propósito, por quê, quando, onde e como. 

 A seguir, discuto acerca das dificuldades que circundam o processo de escrita 

e destaco algumas pesquisas que tratam das dificuldades apontadas por alunos 

quando solicitados a produzir textos escritos. Passemos, então, para a próxima 

seção. 

 

 

1.4 Das dificuldades da escrita 

 

 Ao fazer um breve apanhado sobre o ensino de L2/LE a partir dos anos 1970, 

Miccoli (2010) destaca a evolução dos estudos da Linguística — marcada por 

Chomsky e sua visão gerativista — e pela Psicologia que chegava às salas de aula, 

deixando de lado a visão de que a aprendizagem acontecia a partir da relação 

estímulo-resposta e passando a ―adotar uma visão computadorizada desse processo 

e, posteriormente, a partir das contribuições de Vygotsky, uma perspectiva 

sociocultural‖ (MICCOLI, 2010, p. 129). Tais mudanças, de acordo com a autora, 

conduziram os estudos sobre o ensino e a aprendizagem de uma L2/LE ao 

surgimento de um movimento denominado ‗comunicativo‘ com uma concepção 

amparada pela interação com ênfase na expressão. A partir do movimento 

comunicativo, buscou-se promover o conhecimento da gramática e do vocabulário 

de maneira paralela à expressão e, por extensão, buscou-se possibilitar ao aluno um 

ambiente em que ele possa ser mais ativo e se tornar sujeito de sua aprendizagem. 

Miccoli (2010, p. 129) reforça essa questão ao afirmar que  

[a] aceitação dessa responsabilidade é uma das condições para a 
autonomia. Mais do que uma característica pessoal, a autonomia se 
manifesta em diferentes graus de independência, exigindo capacidade de 
autoavaliação para orientar decisões e escolhas, moduladas por uma 
conjunção de eventos na qual interferem, dentre outros, poder econômico, 
política educacional, instituição, educação familiar e o próprio professor. 

 Partindo de uma postura mais autônoma sobre sua aprendizagem, o aluno 

pode refletir sobre o que precisa melhorar, compreender seus erros e buscar 

soluções para essas questões, necessitando cada vez menos da presença direta do 

professor, mas, para isso, chamo novamente a atenção para a questão do ambiente 

construído pelo diálogo amparado pela visão e consciência reflexivas do professor. 
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Voltemos para as questões relacionadas à escrita e sobre as quais agora me 

debruço, como as dificuldades e a forma como os erros são tratados. 

 Miccoli (2010) aponta dois estudos realizados por pesquisadoras de Minas 

Gerais que tratam das dificuldades na escrita. Cunha (2005) enfatiza que, entre as 

dificuldades apontadas por estudantes do curso de Letras em uma faculdade 

particular de Minas Gerais, destacam-se, no caso da escrita, a estruturação, com 

36% das respostas obtidas, seguida pela ortografia, com 17%. Segundo Cunha 

(2005), 7% dos estudantes afirmaram não ter dificuldade, mas os percentuais não 

totalizam 100% em função de 40% dos estudantes não terem respondido a essa 

questão. Miccoli (2010, p. 136) enfatiza que apesar de os dados revelarem 

dificuldades com estruturação e ortografia, outros aspectos mais complexos são 

relegados a segundo plano pelos alunos, como ―a organização de ideias e a 

construção da argumentação para a clareza do texto‖. No segundo caso, Miccoli 

(2010, p. 136) destaca a pesquisa de doutorado realizada por Bastos (2001) e cujos 

dados revelam que as dificuldades apontadas se ―enquadram no domínio de micro-

operadores de codificação linguística; i.e., ortografia, vocabulário, sintaxe e 

gramática‖ cuja dificuldade de estruturação estaria  

diretamente relacionada com a compreensão e a aplicação correta das 
regras gramaticais de conjugação e concordância verbais, uso pronominal 
correto, entre outras, sendo de maior complexidade do que a dificuldade 
com os padrões da grafia na língua inglesa. Como essas dificuldades são 
comuns aos iniciantes, os resultados preocupam, porque escrita, em nível 
universitário, deveria estar voltada para aspectos dos macro-operadores, 
tais como: a apresentação da tese de um texto, dos argumentos que a 
sustentam e da documentação das evidências para dar solidez ao texto. 
(MICCOLI, 2010, p. 136-137). 

 No caso da pesquisa de mestrado de Cunha (2005), é digna de nota a 

preocupação da pesquisadora com a quantidade de estudantes que não 

responderam à pesquisa, denotando um alto índice daqueles que ainda não 

possuem a capacidade de refletir sobre suas dificuldades a fim de dar sentido a tudo 

o que eles vivenciam em seu dia a dia como estudantes e futuros professores de 

uma L2.  

 Por meio de sua pesquisa de doutorado, realizada com alunos do curso de 

Letras de uma IES pública em Goiás, Lima (2009) se propõe a compreender a 

desmotivação dos alunos face à escrita de textos em língua inglesa. De acordo com 

os resultados, a motivação do aprendiz, ou a sua falta de motivação, está vinculada 

a fatores como: a disposição física do aluno, o local da escrita, a disponibilidade de 
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tempo para a escrita, o tema do texto, que podem conduzi-lo tanto ao sucesso como 

ao fracasso durante o processo de escrita. A pesquisadora revela ainda que o uso 

da L1 se caracteriza como uma estratégia desenvolvida pelos aprendizes para 

favorecê-los durante a aprendizagem dessa habilidade de escrita textual. 

 Conforme descrevi, as pesquisas realizadas no Brasil sobre a dificuldade de 

escrita em L2/LE estão em consonância com aquelas desenvolvidas por 

pesquisadores no exterior (BEREITER; SCARDAMALIA; 1996; GRABE; KAPLAN, 

1996; HILLOCKS, 1995; WIDDOWSON, 1996), e os pesquisadores são unânimes 

quando reconhecem a necessidade de dialogar sobre as dificuldades do aprendiz, 

de trazer para a sala de aula suas experiências com o processo de aprendizagem e 

propor, na medida do possível, temas de interesse dos aprendizes e que estejam 

vinculados à sua realidade.  

 Passemos, agora, para uma visão mais pontual acerca do erro e de suas 

diversas formas de correção. 

 

1.4.1 As formas de correção de erros escritos 

 

 Figueiredo (2002) assevera que pesquisas sobre aquisição e aprendizagem 

de L2/LE apontam para a inevitabilidade dos erros cometidos por alunos, 

principalmente no que tange aos estágios iniciais da aprendizagem. Para o 

pesquisador, os erros são caracterizados não apenas como inevitáveis, mas, 

também, como necessários, pois podem revelar as estratégias utilizadas pelos 

alunos para a aprendizagem da língua-alvo e fonte para estudos onde ―os erros 

sejam vistos não como um ‗obstáculo‘ para o sucesso dos alunos, mas como um 

‗trampolim‘ para chegar à proficiência na língua-alvo‖ (FIGUEIREDO, 2002, p. 121). 

 Compreender, identificar e classificar o erro pode não ser uma tarefa tão 

simples. O erro pode ser considerado como um desvio da norma padrão, a partir de 

um ponto de vista da gramática normativa. Porém, sob o olhar da gramática 

descritiva, o erro ―é a ocorrência de formas ou construções que não fazem parte, de 

maneira sistemática, de nenhuma das variedades da uma língua‖ (FIGUEIREDO, 

2002, p. 45). Dentro de uma perspectiva que observa a língua em uso, o erro, 

segundo Ilari e Possenti (1985) precisa ser visto como uma estratégia utilizada pelos 

indivíduos durante o processo de aquisição da L1, ou seja, os falantes testam 

hipóteses com a finalidade de alcançar a forma convencionada pela língua em 
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questão. À medida que os estudos sobre aquisição ou aprendizagem de uma L2/LE 

foram sendo desenvolvidos, o termo ‗erro‘ deixou de ser visto como uma 

transgressão ou desvio da norma e, hoje, está associado à aprendizagem, a 

hipóteses formuladas pelos aprendizes, que veem nelas a possibilidade de 

alcançarem a língua-alvo. Assim, neste estudo, procurei observar e tratar o erro 

como uma tentativa do aluno de se aproximar da língua-alvo estudada. No entanto, 

conforme se fez necessário, categorizei os erros cometidos pelos alunos em seus 

textos a partir de Dulay, Burt e Krashen (1982) conforme descrevo no subitem 3.2.1. 

 Então, ao falarmos sobre erro, é natural que sejam observadas as formas de 

correção, e o assunto tem sido abordado por autores tanto no Brasil (CONSOLO; 

VIEIRA ABRAHÃO, 2004; CAVALARI, 2008; FIGUEIREDO, 2002, 2003, 2006, 2009; 

FREUDENBERGER; LIMA, 2006, entre outros) como no exterior (COHEN, 1975; 

HENDRICKSON, 1978; LEE, 2004, entre outros). Figueiredo (2002) revisa diversos 

autores quanto ao processo de correção do erro. Alguns autores defendem a 

correção direta (HANZELI, 1975; LALANDE, 1982), outros advogam a indireta 

(WALKER, 1992) e há também aqueles que acreditam ser a correção desnecessária 

(FATHMAN; WHALLEY, 1990), tipificando-a como uma ferramenta inibitória para a 

produção tanto oral quanto escrita do aprendiz. Assim, entre as formas de correção 

de erros escritos, destacam-se, segundo Figueiredo (2002), a correção direta e a 

correção indireta.   

 Na correção direta, o professor faz a opção por destacar os erros cometidos 

pelo aluno, apontando a forma correta por meio de anotações nas laterais do texto 

ou como pequenas notas de rodapé, e usualmente tais anotações se destacam do 

texto por serem escritas em cor diferente daquela utilizada pelo aluno. Esse tipo de 

correção geralmente tem como foco os aspectos formais do processo de escrita, 

salientando erros relacionados à ortografia e a aspectos sintáticos e morfológicos. 

Quando o professor opta por utilizar esse tipo de correção, o aluno não participa do 

processo, recebendo, de maneira passiva, o texto corrigido. 

 No caso da correção indireta, o professor pode e deve, segundo Figueiredo 

(2002), incluir o aluno no processo corretivo, levando-o a refletir sobre a língua-alvo 

e sobre o processo de escrita da língua que está aprendendo. Entre as formas de 

correção indireta, destacam-se: 

a) autocorreção: neste tipo de correção o professor apenas indica os 

erros cometidos de modo a conduzir o aluno no sentido de repensar a 
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estruturação da sentença e buscar o modo mais adequado de 

reestruturação da forma anterior. Para tanto, o professor pode apenas 

sublinhar o erro ou ainda lançar mão de outro artifício, como identificar por 

códigos o erro cometido (P/pontuação, OP/ordem das palavras, TV/tempo 

verbal, por exemplo). Figueiredo (2002, p. 125) nos adverte que ―a 

autocorreção só é eficiente quando os alunos são capazes de reconhecer e 

corrigir os seus próprios erros‖; 

b) correção com os pares: este tipo de correção se dá entre colegas ao 

corrigirem os textos uns dos outros. Ao garantir uma maior participação dos 

alunos no processo, o professor transfere o ‗poder de correção‘ e 

estabelece um ambiente de colaboração, fazendo com que um aluno 

auxilie o outro, o que gera, ao mesmo tempo, a oportunidade para se 

estabelecerem os primeiros passos rumo à autonomia do aprendiz, 

desvinculando-o, pouco a pouco, da fonte principal do conhecimento: o 

professor; 

c) correção no quadro: neste tipo de correção, o professor faz um 

apanhado dos erros mais recorrentes, escreve-os no quadro e analisa-os 

juntamente com os alunos. Ao optar por esse tipo de correção, o professor 

encoraja os alunos a encontrar os próprios erros, assim como evita 

constrangimentos em função de não mencionar quem cometeu esse ou 

aquele erro, causando, conforme aponta Figueiredo (2002), a diminuição 

do filtro afetivo. Assim, o aluno percebe que sua dúvida pode ser partilhada 

pelo outro, o que pode proporcionar um ambiente mais favorável à 

aprendizagem; 

d) conferência: ao optar por este tipo de correção, o professor pode 

interagir com o aluno apenas por escrito ou dialogar com ele, buscando a 

escrita e a correção do texto por meio de discussão oral. Na literatura da 

área de Linguística Aplicada, são encontrados diferentes modos para nos 

referirmos a esse tipo de correção, entre os quais destaco: correção 

dialogada, correção do tipo um a um, correção face a face, revisão 

dialógica, revisão dialogada, entre outros (HANEDA, 2004; GRABE; 

KAPLAN, 1996; ZAMEL, 1985). Figueiredo (2002) exemplifica a 

conferência escrita como o momento em que o revisor de um texto escreve 

comentários que irão colaborar com seu escritor de modo a fazê-lo refletir e 
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reescrever trechos do texto que será publicado. No caso da correção 

dialogada, o autor destaca os momentos de conversa entre o orientador e o 

orientando (ou o professor e seus alunos) sobre a melhor forma de 

estruturar o texto que está sendo escrito. Para Keh (1990) e Freedman e 

Sperling (1985), a correção dialogada é produtiva para o aluno porque o 

ambiente de diálogo facilita a solução de problemas por parte do aprendiz e 

o diálogo permite uma interação maior entre o professor e seus alunos.  

 No próximo subitem, trato, especificamente, do processo de correção 

dialogada entre professor e alunos, que é o foco deste trabalho. 

 

1.4.2 O processo de correção dialogada entre professor e alunos e sua 

importância para a escrita de textos 

 

 Uma preocupação comum a professores que lidam com o ensino de uma 

L2/LE recai sobre como fornecer um retorno ou feedback para auxiliar seus alunos a 

melhorar seus textos. Tal preocupação gerou estudos que, de acordo com Goldstein 

(2006), foram iniciados por Vivian Zamel em 1985 para examinar as práticas 

corretivas (feedback practices) de um pequeno grupo de professores de Inglês como 

L2, ou seja, ela observou que o modelo linear de correção – professor responde e 

aluno revisa – era o que prevalecia, mas que havia ainda muitos fatores que 

desempenhavam um papel importante nessa interação a serem destacados, como, 

por exemplo, como os professores teciam seus comentários, como os alunos 

reagiam a eles e como os utilizavam durante a revisão de seus textos. 

 Para Brender (1998), a correção dialogada se caracteriza como uma reunião 

de curta duração (10 a 15 minutos) entre o aluno e o professor e pode incluir outras 

formas de correção, como: a correção individualizada (na qual o professor trabalha 

individualmente com os alunos objetivando auxiliá-los na confecção de textos); a 

correção em pequenos grupos (o professor se reúne com grupos de 3 a 10 alunos, 

geralmente divididos de acordo com suas necessidades para a escrita; esses 

momentos têm curta duração, mas garantem mais feedback aos alunos do que as 

aulas regulares); a correção em terceira pessoa também chamada de tutoring (os 

momentos de conferência acontecem em centros de escrita, comuns nos Estados 

Unidos, onde um ex-professor, um colega ou um redator verifica o texto e o discute 

com seu autor); diários ou journaling (a correção se caracteriza pelas respostas 
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trocadas pelo professor e seus alunos que geralmente desenvolvem um tema, mas 

esse tipo de correção demanda tempo entre a pergunta e a resposta); e correções 

via e-mails (contatos feitos entre o professor e seus alunos durante os quais há a 

correção de textos escritos ou exercícios e comentários sobre as correções).  

 Brender (1998) e Hyland (2007) acreditam que a correção individualizada 

(one-on-one conference ou teacher-student conferencing) se constitui como uma das 

formas mais vantajosas para os alunos de L2/LE. Brender (1998) afirma que a 

realização de duas a três correções dialogadas ou conferências ao longo de um 

semestre podem melhorar significativamente a habilidade escrita do aluno ao 

conduzi-lo a refletir sobre seu processo de escrita, compreendendo os erros 

cometidos e, a partir da correção dialogada, corrigi-los. O autor também reforça o 

fato de que os professores que optam por esse tipo de correção também aprendem 

a ser culturalmente mais sensíveis aos seus alunos ao se atentarem com mais 

cuidado não apenas ao que eles relatam, mas ao modo como relatam suas 

dificuldades e dúvidas, pois eles passam a compreender as dificuldades dos alunos. 

Nesse sentido, Brender (1998) enfatiza que o professor precisa estar atento às 

necessidades de seus alunos.  

 Ao advogar a favor da correção individualizada, Walker (1992, p. 66) cita 

estudos realizados por Applebee (1978) e Bereiter (1980) que demonstram que  

ao permitir aos alunos focarem em seu próprio trabalho e no processo de 
escrita, as conferências promovem o desenvolvimento da metaconsciência 
da língua pelo aprendiz como um sistema generativo e para a formulação 
de conhecimento.

44
 

 Uma preocupação levantada por Florio-Ruane (1986) refere-se ao domínio 

instrucional do professor sobre o aluno/aprendiz durante esses momentos de 

conversa, mas Walker (1992) contra-argumenta ao esclarecer que o domínio do 

professor não se torna um empecilho caso o foco da correção dialogada recaia 

sobre as reais necessidades dos alunos.  

 Grabe e Kaplan (1996) apontam algumas vantagens em relação ao processo 

de correção dialogada, seja entre o professor e o aluno, seja entre o professor e 

pequenos grupos. O professor pode trabalhar com seus alunos de maneira intensiva 

e consegue conhecê-los melhor em um nível pessoal. Por sua vez, os alunos 
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 Minha tradução de: by allowing students to focus on their own work, and writing processes, 
conferences foster the development of students‘ meta-awareness of language as a generative system 
for thinking and for formulating knowledge. 
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dispõem de uma atmosfera mais informal, o que lhes possibilita esclarecer dúvidas 

sem embaraço, conseguindo receber um feedback mais imediato e mais elaborado 

do que se recebessem apenas comentários escritos. Dessa forma, tanto o professor 

como os alunos podem trabalhar de maneira mais cuidadosa no desenvolvimento de 

estratégias que contribuam para um melhor desempenho do aluno em todos os 

estágios do processo de escrita.  Os alunos se sentem mais motivados em virtude 

da atenção recebida, e o professor pode auxiliá-los a estabelecer objetivos claros e 

eficientes para a escrita de seus trabalhos e para a melhoria do processo de escrita 

como um todo. Todavia, como desvantagens, os autores apontam para a 

necessidade de mais tempo, por parte do professor, para se dedicar a esses 

propósitos. O que se vê, no entanto, é que as vantagens sobrepõem as 

desvantagens quando se trata do processo de correção dialogada e, para que o 

professor consiga trabalhar de maneira efetiva e extrair bons resultados de seu 

trabalho, ele precisa estabelecer propósitos e segui-los. Harris (1986) acredita que 

os objetivos ou propósitos da correção individualizada devem ser delineados pelo 

professor antes de iniciá-la, ou seja, definir se ela será avaliativa, se será 

diagnóstica e como poderá auxiliar seu aluno a ser autônomo. Harris (1986) reforça 

as palavras de Bruner (1967, p. 53) a respeito do processo de instrução, afirmando 

que 

a instrução é um estado temporário que tem como objetivo tornar o aprendiz 
[...] autossuficiente. [...] O tutor deve corrigir o aprendiz de tal maneira que 
torne possível ao aprendiz assumir a função corretiva por si mesmo. Do 
contrário, o resultado da instrução é criar uma forma de domínio que seja 
contingente sobre a presença perpétua de um professor.

45
 

 Para alcançar bons resultados, o professor/tutor precisa se preparar para a 

condução da correção dialogada e, nesse sentido, Reid (1993, p. 222-223) descreve 

os estágios de uma conversa padrão, conforme apresento a seguir: 

a) abertura; 

b) comentários iniciados pelo aluno; 

c) comentários iniciados pelo professor; 

d) leitura do texto; 

e) fechamento. 
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 Minha tradução de: Instruction is a provisional state that has as its object to make the learner […] 
self-sufficient … The tutor must correct the learner in a fashion that eventually makes it possible for 
the learner to take over the corrective function himself. Otherwise, the result of instruction is to create 
a form of mastery that is contingent upon the perpetual presence of a teacher. 



59 

 A autora também aconselha que o aluno faça uso de notas que irão auxiliá-lo 

durante o processo de reescrita do texto e, como resultado de pesquisas de outros 

autores acerca do processo de conferência (TOMPKINS, 1990; WHITE; ARNDT, 

1991; TAYLOR, 1993), ela apresenta um roteiro a ser seguido. Hyland (2007) sugere 

que o aluno procure planejar a revisão de seu texto e desenvolva um modelo para o 

planejamento inicial, e um outro para um rascunho da redação, anotando o que foi 

considerado bom, o que não foi tão bom e pode ser melhorado ou substituído, além 

de anotar dúvidas que gostaria de esclarecer com seu professor em um momento 

futuro de conversa. Todavia, durante a coleta de dados para esta pesquisa, observei 

que os estágios de uma conversa padrão, descritos por Reid (1993), não 

necessariamente acontecem na ordem descrita pela autora e podem variar de 

acordo com a necessidade de correção verificada pelo professor ou pela direção 

tomada durante a conversa.  

 Vê-se que, de uma maneira geral, o processo de correção dialogada se 

encontra amparado por argumentos lógicos, observações de professores e 

pesquisadores e por uma série de estudos empíricos que reforçam a importância de 

se reavaliar a natureza da escrita, assim como os meios e os caminhos a partir dos 

quais se ensina e se aprende a escrever (GRABE; KAPLAN, 1996). Os autores 

calculam que os resultados dessa reavaliação podem conduzir a vários caminhos, 

porém, para eles, o resultado principal recai sobre a abordagem denominada Escrita 

como Processo (JOHNSON; ROEN, 1989; KROLL, 1990; LEKI, 1992; ZAMEL, 

1987). A partir dessa nova abordagem, a qual os autores afirmam ser uma reação 

aos processos de instrução e correção tradicionais, o processo de escrita é 

‗libertado‘ de algumas convenções, como, por exemplo, a necessidade de seguir um 

modelo de texto padronizado contendo de 3 a 5 parágrafos (introdução, 

desenvolvimento e conclusão), ou libertar-se do pressuposto de que cada aluno 

deve trabalhar individualmente, ou com o instrutor que lhe irá fornecer um feedback 

somativo, ou ainda poder fugir do modelo linear de escrita baseado em esboço, 

escrita e revisão.  

 A nova abordagem proposta pela correção dialogada garante flexibilidade ao 

processo de pré-escrita, rascunho, revisão e avaliação dos textos produzidos pelos 

alunos. Segundo os autores, a partir de uma perspectiva empírica é preciso que se 

estude e que sejam desenvolvidas pesquisas sobre o impacto dos vários formatos e 

aspectos dos processos de correção, realizados por escrito ou oralmente, a fim de 
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garantir sua aceitabilidade por parte de professores e alunos, mas, com a intenção 

de proporcionar aos envolvidos mais um instrumento que colabore para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem e não como uma panaceia 

para o aprimoramento da escrita dos alunos. Com a finalidade de aprofundar o 

estudo sobre a correção dialogada, passo para a parte que trata das pesquisas 

realizadas no Brasil e no exterior e que têm como foco esse tipo de ferramenta. 

 

1.4.3 As pesquisas sobre correção dialogada entre professor e alunos no 

Brasil e no exterior 

 

 A correção dialogada entre professor e alunos se constitui como uma 

ferramenta (VYGOTSKY, 2003) que contribui para a aprendizagem ao possibilitar 

uma interação dinâmica entre as partes e oferecer um feedback adequado ao 

contribuir para a diminuição da ansiedade do aluno em relação aos erros cometidos 

durante a escrita.  

 Ao iniciar a pesquisa sobre essa forma corretiva, busquei situar-me 

teoricamente e empreender um levantamento dos autores, tanto no Brasil quanto no 

exterior, que tivessem a correção dialogada como cerne de suas pesquisas. O que 

pude constatar é que publicações a esse respeito ainda são tímidas no Brasil, e 

pesquisas sobre correção são encontradas com mais facilidade quando se trata de 

ambientes virtuais. Porém, como o foco se concentra mais especificamente nos 

processos de correção que envolvem professor e aluno, constatei que publicações 

de estudos sobre a correção dialogada como ferramenta corretiva foram 

encontrados, mais especificamente, em instituições de ensino públicas e privadas 

localizadas principalmente nas regiões centro-oeste, sudeste e sul. Pesquisas sobre 

a escrita colaborativa de textos em inglês e, também, sobre a importância do 

feedback para a produção de textos escritos em inglês foram encontradas nas 

regiões norte e nordeste, conforme descrevo a seguir.  

 Em sua pesquisa, Freitas (2012) buscou compreender o como e o porquê de 

fornecer correção aos erros e de que forma esse feedback beneficiaria ou 

prejudicaria o desenvolvimento dos alunos. Participaram do estudo 5 professores do 

curso de Letras/Inglês da Universidade Federal do Pará e um grupo de 23 alunos, 

sendo 8 homens e 15 mulheres. Foram aplicados questionários, realizadas 

observações de aulas e coletados os textos produzidos pelos alunos. Uma 
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professora foi escolhida para ter as aulas observadas por ser a única que, no 

momento, lecionava a disciplina de língua inglesa para os alunos participantes. Os 

resultados mostraram que a maior parte dos momentos corretivos partiram da 

professora, porém, quando os alunos se engajavam no processo corretivo havia 

uma maior aceitação das correções realizadas, que resultaram em possíveis 

melhorias para a escrita e a aprendizagem da LE. 

 Leandro, Weissheimer e Cooper (2013) conduziram um estudo, em contexto 

universitário do Rio Grande do Norte, cujo foco recaiu sobre a escrita colaborativa 

em inglês, o qual contou com duas propostas: a) um contexto online através da 

ferramenta Googledocs; e b) um contexto presencial através do Creative Writing 

Workshops, sendo ambos amparados por sessões sucessivas de revisões com o 

grupo (peer corection). Participaram 35 graduandos em Letras/Inglês de 2 campi de 

uma IES e os dados foram coletados ao longo de um semestre letivo. Os 

participantes responderam a um questionário aberto sobre as vantagens e as 

desvantagens do trabalho colaborativo e os pesquisadores avaliaram a utilidade da 

escrita colaborativa no processo de aprendizagem de inglês como língua adicional. 

Os participantes relataram vantagens e desvantagens no processo de escrita 

colaborativa. Alguns relataram um certo desconforto quando um coautor apagava  

algum comentário sem explicar o porquê da correção (em contexto online), ou ainda 

problemas de relacionamento ou embates quando em contexto presencial. No que 

se refere às vantagens, alguns alunos apontaram para o quesito ‗correção‘, ou seja, 

alunos menos proficientes na língua se beneficiaram com a colaboração dos colegas 

com maior domínio na língua estudada (tanto no contexto online como no 

presencial). 

 Partindo para a região sul do Brasil, Menti (2006), em sua tese de doutorado, 

investigou, através de uma perspectiva sociocultural, o que norteou a escolha de 

diferentes tipos de feedback corretivo por parte de professores de inglês. Sua 

pesquisa foi realizada em um curso particular de idiomas na região sul e contou com 

a participação de cinco professores. Uma atividade com foco na forma foi 

selecionada, e a aula de cada um dos professores foi gravada em vídeo para que, 

posteriormente, a pesquisadora e o professor assistissem a ela objetivando 

comentar sobre o porquê de o professor ter conduzido o processo corretivo 

conforme havia acontecido. Como conclusão, Menti (2006) corrobora os estudos 

realizados por Barcelos (2003) que afirma que a prática corretiva do professor é 
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influenciada pela maneira como ele percebe seu aluno, considerando o grau de 

inibição e se ele está preparado para receber o feedback. 

 Em sua pesquisa de mestrado, Knecht (2011) estudou o efeito do feedback 

corretivo (com foco na forma) na aquisição de escrita em segunda língua em um 

curso de idiomas de Porto Alegre . Em sua pesquisa, ela observou dois grupos de 

alunos de nível Intermediário I (de acordo com a sequência desenvolvida pela 

escola), totalizando 13 alunos que receberam feedback escrito dos textos 

produzidos por eles em inglês. O grupo de quarta-feira recebia o feedback corretivo 

da professora/pesquisadora e de alunos do grupo de sábado, mas não corrigia os 

textos do outro grupo, apenas reescrevia seus próprios textos baseados na correção 

recebida. O grupo de sábado recebia o feedback escrito da professora e fornecia 

feedback para os alunos da turma de quarta-feira e além de corrigirem os textos do 

outro grupo deveriam, também, reescrever os seus próprios textos. Para realizar as 

correções, os alunos contavam com uma tabela que apresentava os critérios de 

correção a serem utilizados por eles (Prep./preposição incorreta; Art./artigo incorreto; 

V./verbo incorreto ou tempo verbal incorreto, entre outros). A pesquisadora concluiu 

que ambos os grupos se beneficiaram do processo corretivo realizado, não havendo 

supremacia de um sobre o outro. 

 Cito ainda outras duas pesquisas de mestrado que vão tratar do feedback 

avaliativo e corretivo: ambas realizadas em uma IES pública no Rio Grande do Sul. 

Gus (2001) pesquisou o feedback corretivo em composições escritas em língua 

inglesa e analisadas por professores não nativos, enquanto Costa (2010) direcionou 

o foco de sua pesquisa para o feedback realizado em um ambiente digital. Como 

destaquei, as pesquisas sobre feedback corretivo têm sido realizadas tendo por 

base a correção de maneira escrita, via de regra, ou realizada oralmente durante as 

aulas, mas, no Brasil, pesquisas que busquem efetivamente observar o processo de 

correção dialogada ainda caminham a passos lentos.  

 Na região centro-oeste, cito como referência os estudos desenvolvidos por 

Figueiredo (2003, 2005, 2009) nos quais o pesquisador trata especificamente da 

correção dialogada e aponta as contribuições que esse tipo de correção 

proporciona, tanto para o aluno como para o professor. Em um de seus estudos, 

Figueiredo (2005) investiga o processo de correção dialogada em uma turma do 

curso de Letras/Inglês de uma IES pública, na cidade de Goiânia, Goiás. Durante a 

pesquisa, três formas de correção foram observadas: a autocorreção, a correção 
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com os pares e a correção dialogada, durante a realização de atividades escritas em 

língua inglesa, porém o foco recaiu sobre a correção dialogada. Esses momentos de 

correção foram gravados e as versões dos textos produzidos pelas alunas foram 

comparados, antes e após a correção dialogada, bem como foram verificadas a 

quantidade e os tipos de erro cometidos pelos alunos. Os resultados apontaram para 

uma percepção positiva acerca do processo por parte dos indivíduos pesquisados 

(professora e alunas). Para a professora, esse tipo de correção se configurou como 

uma oportunidade não apenas de avaliar os textos escritos pelos alunos, mas, 

também, verificar o conhecimento das alunas sobre a língua-alvo e o que ainda 

precisava ser trabalhado e discutido. Para as alunas, refletir sobre seu texto ao 

recorrigi-los favoreceu uma maior percepção sobre a língua em estudo, 

possibilitando uma autoavaliação de sua aprendizagem.  

 No exterior, as pesquisas sobre correção dialogada têm ganhado mais 

volume e, além dos autores já citados neste referencial teórico, destaco alguns 

outros. Por exemplo, a pesquisa realizada por Bitchener, Young e Cameron (2005) 

buscou compreender o efeito de diferentes tipos de feedback corretivo (o direto, a 

correção dialogada, o escrito ou nenhum) a partir do estudo realizado com 53 

imigrantes na Nova Zelândia, que tinham um nível pós-intermediário de inglês. Os 

dados foram coletados ao longo de um semestre (16 semanas), e os resultados 

apontaram para uma melhora significativa em termos de precisão (foco na forma) 

nos textos dos alunos que receberam uma combinação dos diferentes tipos de 

feedback em comparação com aqueles que receberam apenas a correção escrita. 

 Ferris (2007) traz um relato de sua experiência como formadora de 

professores em um curso para professores com duração de um semestre na 

Universidade de Sacramento, Califórnia. Entre os tópicos discutidos, a autora aborda 

um dos aspectos que ela considera ser o mais desafiador para professores: prepará-

los para responder aos textos escritos de seus alunos. Em seu relato, Ferris (2007) 

reafirma sua preocupação com o fato de os professores não serem preparados para 

essa tarefa corretiva e, ao final, após respostas a questionários e reflexões 

amparadas pela troca de experiências, a autora conclui que há diferentes formas de 

se responder ao texto escrito dos alunos, seja através da correção individualizada, 

de um tutor à distância ou através de comentários escritos. 

 Lee (2008, 2010, 2014) tem direcionado seus estudos para a prática de 

feedback corretivo. No estudo de 2008, Lee dialogou com 6 professores de escolas 
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secundárias de Hong Kong para compreender em que se baseavam suas práticas 

corretivas, concluindo que o foco corretivo recaía mais frequentemente sobre o erro, 

sendo os professores amparados por suas crenças, valores e falta de treinamento. 

No estudo de 2010, Lee investigou as perspectivas dos professores que atuam na 

cidade de Hong Kong a respeito de seu próprio desenvolvimento como professores 

de escrita. A pesquisa se desenvolveu ao longo de um programa para a educação 

de professores de escrita em exercício. Entre os participantes, quatro professores de 

escolas primária e secundária (com experiência variando de 5 a 15 anos) se 

habilitaram a participar da pesquisa. A pesquisadora concluiu que os programas de 

treinamento podem encorajar os professores a questionar suas práticas e a repensar 

seus objetivos e contextos. Esses programas podem também facilitar o 

desenvolvimento de uma mudança contínua em suas crenças, bem como ampliar a 

percepção dos professores para a realidade de sala de aula. Quanto ao terceiro 

estudo, Lee (2014) discute as limitações da correção tradicional e sugere um 

formato amparado na teoria vygotskiana através de uma prática processual 

orientada e baseada em uma experiência de aprendizagem mediada (MLE – 

Mediated Learning Experience). Mais uma vez, a pesquisadora sugere a realização 

de cursos que considerem orientar os professores no sentido de desenvolver uma 

prática de feedback corretivo tomando por base o papel mediacional, ao oferecer ao 

aluno feedback efetivo em aulas voltadas para o processo de escrita, bem como 

destacar o papel dos aprendizes nesse processo de mediação dialógica com o 

professor. 

 Baleghizadeh e Zarghami (2012) realizaram um estudo a fim de verificar o 

impacto da avaliação da aprendizagem de estruturas gramaticais de 42 alunos 

iranianos (22 mulheres e 20 homens, todos calouros, matriculados na disciplina 

General English I), por meio do processo de correção individual durante um período 

de dez semanas (um semestre letivo) na Universidade de Ciências Aplicadas e 

Tecnologia em Teerã, Irã. Todos os alunos eram universitários e tinham um nível 

intermediário de conhecimento da língua inglesa. Eles foram divididos em dois 

grupos de maneira aleatória, sendo um grupo experimental e outro de controle e 

responderam a dois questionários ao longo do semestre: um inicial, que procurava 

averiguar as habilidades e estratégias utilizadas pelos alunos ao estudarem pontos 

gramaticais; o segundo, aplicado ao final do curso, que conduzia os alunos a refletir 

sobre os motivos de sucesso e insucesso na aprendizagem de pontos gramaticais. 
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Os alunos do grupo experimental participaram de quatro momentos de correção 

individual e quatro momentos de correção em grupo e os participantes do grupo de 

controle estudaram os mesmos pontos gramaticais, mas não foram envolvidos no 

processo de correção dialogada. Os resultados do estudo apontaram para um 

desempenho significativamente melhor do grupo experimental, além de terem sido 

observadas mudanças atitudinais em relação à aprendizagem de gramática quando 

os pesquisadores compararam as respostas dadas ao primeiro e ao segundo 

questionário. 

 Li (2013) acredita que o feedback corretivo oral pode facilitar o 

desenvolvimento da L2, mas seus efeitos podem ser bloqueados por fatores 

contextuais e diferenças individuais entre os aprendizes. Entre as formas de 

feedback corretivo realizadas pelos professores observados pelo pesquisador 

destacam-se: a reformulação, a correção explícita, pedidos de esclarecimento, a 

elicitação de formas corretas e a repetição. 

 Após trazer esse apanhado com as pesquisas desenvolvidas nos últimos 

anos e que têm no processo de correção dialogada o seu foco, passemos ao 

próximo item deste capítulo que trata da relação professor e aluno no processo de 

correção dialogada. 

 

1.4.4 A interação em sala de aula durante o processo de correção dialogada 

 

 Apesar das diversas nomenclaturas que o processo de correção dialogada 

recebe (conferencing, one-on-one conference, face to face conference, oral 

feedback, entre outros) na literatura específica da área, é certo que o nome nos 

desperta para a relação existente entre o professor e o aluno: figuras chave nesse 

processo. Discutir sobre essa relação em um ambiente colaborativo é reafirmar que 

os participantes têm papel ativo no processo de aprendizagem. O processo de 

interação pode envolver tanto as figuras do professor e do aluno, como, também, 

destaco a interação entre os alunos. Nesse sentido, Figueiredo (2006b, p. 23-24) 

salienta que os alunos 

têm a oportunidade de aprender com os colegas e de ensinar-lhes. Ao 
desenvolver uma atividade em grupo, podem perceber o que ainda têm de 
aprender, podem desenvolver suas habilidades sociais e afetivas – por meio 
da interação decorrente desse tipo de abordagem – e têm a oportunidade 
de compartilhar estratégias capazes de favorecer a aprendizagem. Podem, 
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também, arriscar-se mais, perder o medo de errar, corrigir-se uns aos 
outros, expressar-se, o que faz com que testem e produzam a língua que 
estão aprendendo de uma forma contextualizada e espontânea, língua essa 
que se concretiza, se constrói e é utilizada de acordo com suas 
necessidades comunicativas. 

 Podemos também reafirmar a autonomia, pois os alunos passam a refletir 

sobre suas estratégias e dificuldades e, por meio das trocas realizadas e da 

regulação pelo outro (seja colega de sala ou professor), o aprendiz se torna também 

autorregulado. O professor fornece, também, o andaime (scaffolding) em momentos 

de interação com seu aluno e, segundo Figueiredo (2006b, p. 24), exerce o papel de 

―mediador, de colaborador, de provedor de apoio cognitivo e afetivo para os alunos 

[...] na medida em que medeia o processo de aprendizagem, em vez de controlá-lo 

ou de apenas fornecer informações aos estudantes‖.  

 Ao criar um ambiente colaborativo, o professor, por sua vez, tem a 

oportunidade de aprender com seus alunos, de refletir sobre sua prática, de 

compartilhar sugestões que poderão ser valiosas em outros momentos ou aplicadas 

a outras disciplinas. Lee (2014) sustenta a importância da relação professor/aluno 

em suas pesquisas e, ao longo de sua experiência como professora de inglês como 

LE em Hong Kong, a autora enfatiza três critérios que servem como sustentáculo 

para um processo de aprendizagem mediado pela interação, a saber: a 

intencionalidade/reciprocidade, a transcendência e o significado. A intencionalidade 

está relacionada com o esforço do tutor para mediar a correção dialogada, 

direcionando a atenção dos alunos ―para as estratégias necessárias para solucionar 

seus problemas na escrita‖46 (LEE, 2014, p. 204). A reciprocidade se refere à via de 

mão dupla estabelecida pelo professor e seus alunos quando, durante a interação, 

os alunos se envolvem no processo, pelo modo como o feedback é oferecido e, 

principalmente, pelo fato de os alunos deixarem de lado a atitude passiva de apenas 

receber a correção. O segundo critério destacado por Lee (2014), a transcendência, 

está mais voltado para a habilidade desenvolvida pelo aluno de transferir o que 

aprendeu durante uma experiência corretiva para uma nova situação de correção. 

Dessa forma, o aluno extrapola a experiência e desenvolve estratégias que o 

auxiliarão em outros momentos de escrita textual. O terceiro critério se refere ao 

sentido da interação, que é alcançado pelo professor ao auxiliar seus alunos a 
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 Minha tradução de: to the strategies needed to solve their problems in writing. 
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―interpretar o significado da tarefa e o que eles realizaram na escrita, mediando um 

senso de realização‖47(LEE, 2014, p. 204). 

 As palavras de Lee (2014) sustentam a minha tese de que um processo 

corretivo que envolve o aluno e que o estimula a participar ativamente do processo 

de escrita textual (preparação, escrita, correção, reescrita) colabora 

significativamente para uma verdadeira experiência de aprendizagem. Alunos e 

professor desenvolvem estratégias de ensino e de aprendizagem, ao mesmo tempo 

que os alunos ampliam a consciência daquilo que dominam e do que precisam 

melhorar em sua escrita. 

 Nesse sentido, o apoio cognitivo e afetivo oferecido pelo professor (enquanto 

mediador) reforça a necessidade do desenvolvimento de uma prática pedagógica 

voltada para as habilidades e necessidades linguísticas do aluno. Essa parceria 

professor/aluno precisa estar alicerçada desde o momento em que as ideias para o 

desenvolvimento do tema são discutidas, assim como o planejamento do texto, e o 

processo de escrita e de revisão.  

 Leffa (2009, p. 26) declara que ―a sala de aula não é uma redoma de vidro, 

um sistema fechado, impermeável ao que acontece lá fora‖, e essa afirmação vai ao 

encontro do que acredito e do que foi destacado ao longo deste referencial teórico. 

Professores e alunos são permeáveis às influências do mundo externo e ao que o 

autor denomina de ―conteúdos veiculados em outros sistemas‖, ou seja, o professor 

e seus alunos partilham suas experiências, seus conhecimentos e trazem para a 

sala de aula notícias que são veiculadas pelo jornal, pela internet, pela televisão, 

assuntos que extrapolam o conteúdo dos livros estudados e que têm a ver com o 

momento vivido e que passam a fazer parte de suas vidas, enriquecendo-as. 

 A aprendizagem de uma L2/LE é uma experiência complexa e estudar sobre 

a relação entre o professor e o aluno durante os momentos de correção dialogada 

se faz importante e necessário. Essa abordagem avaliativa alternativa tem um papel 

importante na formação do aluno (foco desta pesquisa), pois esse momento 

dialógico não apenas diminui sua ansiedade, como favorece a aproximação com seu 

professor, minimizando distâncias, e, ao mesmo tempo, promovendo momentos de 

reflexão sobre a atuação docente e sobre o papel do aluno como construtor de sua 

história.  
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 Minha tradução de: interpret the significance of the task and what they have accomplished in 
writing, mediating a sense of achievement. 
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Em sala de aula, o professor deve auxiliar o aprendiz no processo de 

aprendizagem, sendo importante guiá-lo durante a realização das tarefas e orientá-lo 

ou prepará-lo sobre a melhor forma de conduzir ações futuras de maneira 

independente. O scaffolding é gradualmente retirado, e o aprendiz passa a realizar 

as tarefas com pouca ou nenhuma assistência por parte do professor, fazendo com 

que ele (o aprendiz) assuma maior responsabilidade sobre sua aprendizagem e, 

consequentemente, desenvolva ou conquiste uma maior autonomia durante esse 

processo. 

 

 

1.5 O processo de aprendizagem e a autonomia do aprendiz 

 

Durante os momentos de preparação de aulas e tarefas, geralmente me 

pergunto o que posso fazer para promover a aprendizagem, envolver meus alunos e 

motivá-los no sentido de serem mais autônomos. Ensinar uma L2/LE é expor o aluno 

a situações do dia a dia em que ir ao cinema, ao shopping, assistir televisão e jogar 

vídeo game sejam momentos de compreensão e internalização da língua estudada. 

Incentivar meu aluno a conhecer suas habilidades é uma forma de promover sua 

autonomia, de ajudá-lo a se tornar consciente de suas necessidades e incentivá-lo a 

tomar a iniciativa. Miccoli (2005, p. 32-33) enfatiza que  

[u]m aluno autônomo é aquele que entende que se não tomar iniciativas 
autônomas para promover e desenvolver seus conhecimentos e 
habilidades, seu processo de aprendizagem poderá não atender a todas as 
suas necessidades.  

Promover a autonomia de seus aprendizes representa, muitas vezes, um dos 

objetivos do professor, visto que, ao incentivar o aluno a solucionar problemas ou 

desenvolver atividades durante o processo de aprendizagem, o professor procura 

oferecer-lhe ferramentas que o capacitarão e o tornarão mais independente no 

futuro. Para tanto, se faz necessário compreender o sentido e a aplicabilidade do 

termo ‗autonomia‘ quando utilizado no campo do ensino e da aprendizagem de 

línguas.  

Encontramos em Richards e Schmidt (2010, p. 308), o termo ‗autonomia‘ 

vinculado ao aprendiz (learner autonomy), significando, para os autores, um 

princípio para o ensino de línguas através do qual 



69 

os aprendizes devem ser encorajados a assumir uma maior quantidade de 
responsabilidade por aquilo que eles aprendem e como aprendem. Isso se 
refletirá em abordagens para uma análise do que é necessário, da seleção 
do conteúdo, e da escolha dos materiais para o ensino e métodos de 
aprendizagem.

 48
 

Para Benson e Voller (1997), no que tange ao ensino de línguas, a palavra 

‗autonomia‘ comporta, no mínimo, cinco sentidos49 e é usada para se referir: 

a) a situações nas quais os aprendizes estudam totalmente por conta 

própria; 

b) a um conjunto de habilidades que podem ser aprendidas e aplicadas em 

uma situação de autoaprendizagem; 

c) a uma capacidade inata que é reprimida pela educação institucionalizada; 

d) à responsabilidade do aprendiz por sua própria aprendizagem; 

e) ao direito dos aprendizes em determinar a direção de sua própria 

aprendizagem. 

Os autores também chamam a atenção para os outros sentidos que o termo 

‗autonomia‘ pode adquirir ao ser compreendido como pertencente a indivíduos ou a 

grupos sociais, pois, em alguns casos, há famílias que optam por um sistema 

autônomo de ensino para seus filhos, arcando com a responsabilidade de educá-los 

em casa e, portanto, tornando-se independentes da legislação que regula a 

educação em sua cidade, estado ou país. Nesse caso, está se falando de 

autoinstrução (self-instruction). Benson e Voller (1997) ainda destacam que o termo 

‗autonomia‘ se refere a habilidades e atitudes do aprendiz, ou seja, o aprendiz 

possui a responsabilidade ou o controle por sua própria aprendizagem, e a partir 

desse ponto de vista, o termo ‗autonomia‘ envolve habilidades e atitudes que as 

pessoas possuem e que podem desenvolver em graus variados. 

Embora Benson e Voller (1997) reconheçam que ‗autonomia‘ e 

‗independência‘ possuam raízes históricas tanto para a filosofia oriental como para a 

ocidental (PIERSON, 1996), eles destacam que é no ocidente que o conceito de 

‗autonomia‘ adquire o sentido que conhecemos, estando vinculado ao ensino de 

línguas e que ‗autonomia‘ e ‗independência‘ são tidas como ―palavras-chaves no 

pensamento liberal ocidental, do século XX, nos campos da filosofia, psicologia, 
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 Minha tradução de: learners should be encouraged to assume a maximum amount of responsibility 
for what they learn and how they learn it. This will be reflected in approaches to needs analysis, 
content selection, and choice of teaching materials and learning methods. 
49

 Traduzido com adaptações a partir de Benson e Voller (1997, p. 1-2).  
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política e educação‖ (BENSON; VOLLER, 1997, p. 4). 50 Os autores enfatizam que, 

no ocidente, desde o século XVIII, o discurso acerca daquilo que é social tem 

recaído fundamentalmente sobre o indivíduo como agente social. Tais discussões, 

que têm acontecido mais recentemente, podem enfatizar o elemento político na 

aprendizagem de línguas ao enaltecerem termos como ‗ideologia‘ e 

‗empoderamento‘. Isso se dá em virtude da entrada de vocábulos de origem 

marxista e pós-marxista por meio da promoção de estudiosos da linguagem como 

Vygotsky, Bakhtin, Gramsci e Althusser (BENSON; VOLLER, 1997) e da influência 

de seus estudos no campo da linguística aplicada. Para os autores,  

[p]or trás dessa tendência está uma preocupação crescente com as 
implicações sociais da aprendizagem de línguas e o desenvolvimento de 
abordagens cruciais para a pedagogia linguística [...], levando a um 
interesse renovado em teorias que ligam o ensino de línguas à liberação 
social e política. (BENSON; VOLLER, 1997, p. 7).

51
 

A autonomia, como princípio metodológico, pode ainda conduzir a uma 

discussão a respeito de uma individualização da aprendizagem (GEDDES; 

STURTRIDGE, 1982) e também sobre as necessidades, preferências e estilos de 

cada aprendiz. Dessa forma, estudiosos como Little (1991), por exemplo, sugerem 

que sejam delineadas abordagens construtivistas filtradas a partir do conhecimento 

e da experiência dos aprendizes.  

Nunan (1997), em consonância com Benson e Voller (1997), reafirma a 

dificuldade de se conceituar autonomia, visto ser um termo que carece de um 

conceito absoluto. Para Nunan (1997), os graus de autonomia e sua extensão 

variam de acordo com uma série de fatores ligados à personalidade do aprendiz, a 

seus objetivos ao estudar uma LE, dependendo, ainda, da filosofia da instituição ao 

qual o aprendiz está vinculado, bem como o contexto cultural em que o processo de 

aprendizagem acontece. Apresento, na sequência, um esquema delineado por 

Nunan (1997) que descreve os níveis de autonomia a partir de cinco níveis 

propostos, sendo alguns mais facilmente incorporados aos materiais de ensino do 

que outros. Eles caminham do nível inicial, que basicamente procura desenvolver a 

percepção do aprendiz para os objetivos da aprendizagem, para um nível mais 
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 Minha tradução de: keywords of twentieth-century liberal western thought in the fields of philosophy, 
psychology, politics and education. 
51

 Minha tradução de: Behind this trend is a growing concern with the social implications of language 
learning and the development of critical approaches to language pedagogy [...], leading to renewed 
interest in theories which link language education to social and political liberation. 
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avançado em que o aprendiz ultrapassa os arranjos formais de aprendizagem (seja 

na sala de aula ou por meio de tutoriais) e desenvolve, ele mesmo, seu próprio 

material a partir de sua experiência e do conhecimento adquirido ao longo do 

processo. Observemos, então, o Quadro 3 que descreve esses níveis: 

Quadro 3 – Autonomia: níveis de implementação 

Nível Ação do aprendiz Conteúdo Processo 

1. Percepção Os aprendizes são convidados a 
se tornarem conscientes acerca 
das metas pedagógicas e do 
conteúdo dos materiais que 
estão utilizando. 

Os aprendizes identificam 
as implicações da 
estratégia de atividades 
pedagógicas e identificam 
seus estilos preferidos de 
aprendizagem/estratégias. 

2. Envolvimento Os aprendizes são envolvidos 
na seleção de suas próprias 
metas a partir de um leque de 
alternativas ofertadas. 

Os aprendizes fazem 
escolhas entre um leque 
de opções. 

3.  Intervenção Os aprendizes são envolvidos 
na modificação e na adaptação 
das metas e do conteúdo do 
programa de aprendizagem. 

Os aprendizes 
modificam/adaptam as 
tarefas. 

4. Criação Os aprendizes criam suas 
próprias metas e objetivos. 

Os aprendizes criam suas 
próprias tarefas. 

5.  Transcendência Os aprendizes vão além da sala 
de aula e estabelecem ligações 
entre o conteúdo da 
aprendizagem da sala de aula e 
o mundo fora dela. 

Os aprendizes se tornam 
professores e 
pesquisadores. 

Fonte: Traduzido com adaptações a partir de Nunan (1997, p. 195) 

 É interessante notar que a descrição dos níveis de autonomia delineados por 

Nunan (1997) caminham de mãos dadas com as minhas vivências e experiências 

pessoais como professora e pesquisadora, e também reforçam as palavras de 

Benson (2011) de que a autonomia está intimamente ligada a habilidades e atitudes 

do aprendiz e do professor. Acredito que o papel do professor, ao motivar seus 

alunos no processo de aprendizagem, funciona como uma mola propulsora para que 

eles se engajem no processo de aprender e, conforme Nunan (1997) descreve, 

caminhem pelos níveis de implementação da autonomia absorvendo de cada um 

deles (percepção, envolvimento, intervenção, criação e transcendência) os 

fundamentos necessários que contribuirão para o desenvolvimento de sua 

autonomia como aprendizes e, quiçá, futuros professores e pesquisadores. 

Todavia, para tentar estimular o caminhar para a autonomia é importante 

perceber, também, nossas limitações, como professores e alunos, pois, ao mesmo 

tempo em que não conseguimos ensinar tudo, nossos alunos também não 
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conseguem aprender tudo. Essas limitações se devem a inúmeros fatores, sejam 

eles por uma questão de tempo para ministrar todo o conteúdo, ou, até mesmo, 

fatores emocionais que podem dificultar a aprendizagem dos alunos. E é nesse 

sentido, que entendo ser fundamental estimular o aprendiz a ser autônomo desde o 

início, a buscar compreender suas próprias estratégias de aprendizagem,52 pois, ao 

tentar se descobrir como aprendiz, o aluno pode, estabelecer com o outro, seja ele 

professor ou aluno, uma parceria de aprendizagem que o auxilie a entender como se 

organiza esse processo.  Vale notar que um processo eficaz de aprendizagem de 

L2/LE resulta, além de outros fatores (motivação, uso de estratégias individuais, 

tempo dedicado ao estudo), da vontade, do esforço individual do aprendiz, de sua 

história de aprendizagem (GILLETTE, 1996) muito mais do que apenas dos 

processos cognitivos superiores. Essas habilidades variam de aprendiz para 

aprendiz e, ao ganhar e manter o controle sobre esses processos mentais, o aluno 

passa a perceber o que fazer, como fazer e o que não fazer à medida que interage 

com o outro (LANTOLF; APPEL, 1996). Dessa forma, o que, de fato, importa é o 

processo cognitivo que o aprendiz percorre, muitas vezes em parceria, para, no 

futuro, conseguir desenvolver uma tarefa sozinho, de maneira independente, e 

alcançar o resultado desejado. Consequentemente, pensar estrategicamente requer 

tempo para que o aprendiz consiga passar de um estágio de aprendizagem para 

outro.  

Mais uma vez, reforço que a questão da autonomia do aprendiz está 

intimamente ligada a características individuais, como a motivação, por exemplo, e 

está também ligada ao contexto da aprendizagem, ao contato com professores e 

colegas ao longo dos anos, mas, antes de tudo, creio que o aluno autônomo é 

aquele que enxerga oportunidades de aprendizagem em momentos que não apenas 

aqueles que se apresentam na sala de aula. Ressalto que o significado do termo 

‗autonomia‘ veicula não apenas a ideia da aprendizagem individual, mas, também, 

                                                        
52

 Oxford (1990, p. 14-15) concentra as estratégias de aprendizagem em dois gupos: diretas e 
indiretas. As diretas envolvem as de memória (usadas quando artivamos e recuperamos novas 
informações, como quando associamos palavra e imagem, por exemplo), as cognitivas (são as 
estratégias que nos auxiliam a compreender e a usar a língua, como quando ouvimos e aprendemos 
músicas) e as de compensação (são as que nos auxiliam a compensar a falta de conhecimento sobre 
a língua, como quando descrevemos um objeto por não saber nomeá-lo); entre as estratégias 
indiretas destacam-se as metacognitivas (são as que coordenam o processo de aprendizagem, como 
no caso da autoavaliação), as afetivas (que nos auxiliam no controle das emoções, quando um aluno 
não tem medo de errar ao tentar elaborar sentenças) e as sociais (quando aprendemos com outros, 
como é o caso de pedir ajuda a um professor ou a um colega durante a aula, por exemplo).  
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apregoa a noção de ser responsável pela minha aprendizagem, por refletir acerca 

das estratégias que utilizo para aprender, por observar os caminhos que percorro 

para alcançar esse ou aquele resultado, além de, como professora, vejo o quanto é 

importante incentivar e promover os princípios da autonomia em minha sala de aula. 

Pois, se assim o fizer, estou auxiliando meu aluno a ser um indivíduo mais apto a 

enfrentar os desafios do dia a dia. 

Passemos, na sequência, para um estudo mais detalhado acerca do papel da 

colaboração e do processo de escrita, focos desta pesquisa. 

 

 

1.6 O processo colaborativo e a aprendizagem 

 

Entendo que a colaboração e a cooperação constituem fatores indispensáveis 

para a execução do projeto apresentado ao longo desta tese. Quando me refiro à 

colaboração, tenho em mente a relação professor/aluno ou aluno/aluno estabelecida 

durante as aulas, seja durante o esclarecimento de uma dúvida, ou no momento da 

realização de tarefas em duplas ou grupos. Por meio dessa relação, torna-se 

evidente que a estrutura cognitiva do aluno (e por que não dizer também do 

professor?) é ampliada e a base de todo esse processo se concentra nas trocas 

entre professor e aluno ou entre os próprios alunos.  

Segundo Figueiredo (2006b), vários autores destacam a importância das 

aprendizagens colaborativa e cooperativa para o processo de ensino e 

aprendizagem e, entre eles, ressaltamos High (1993), Oxford (1997), Aoki (1999), 

Wiersema (2000), entre outros. É digno de nota, também, salientarmos algumas 

diferenças e semelhanças traçadas por Figueiredo (2006b, p. 19-20) e apresentadas 

em forma de quadro sobre as aprendizagens colaborativa e cooperativa. 
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Quadro 4 – Diferenças e semelhanças entre as aprendizagens colaborativa e cooperativa 

Aprendizagem colaborativa Aprendizagem cooperativa 

 
Diferenças 

 

O foco é no processo. O foco é no produto. 

As atividades dos membros do grupo são 
geralmente não-estruturadas: os seus 
papéis são definidos à medida que a 
atividade se desenvolve. 

As atividades dos membros do grupo são 
geralmente estruturadas: os seus papéis 
são definidos a priori, sendo resguardada a 
possibilidade de renegociação desses 
papéis. 

Com relação ao gerenciamento das 
atividades, a abordagem é centrada no 
aluno. 

Com relação ao gerenciamento das 
atividades, a abordagem é centrada no 
professor. 

O professor não dá instrução aos alunos 
sobre como realizar as atividades em 
grupo. 

O professor dá instrução aos alunos sobre 
como realizar as atividades em grupo. 

 
Semelhanças 

 

Os alunos tornam-se mais ativos no processo de aprendizagem, já que não recebem 
passivamente informações do professor. 

O ensino e a aprendizagem tornam-se experiências compartilhadas entre os alunos e o 
professor. 

A participação em pequenos grupos favorece o desenvolvimento das habilidades 
intelectuais e sociais. 

Fonte: Figueiredo (2006b, p. 19-20) 

Vejo que algumas características apontadas no Quadro 4 precisam ser 

revistas e ampliadas, principalmente no que se refere à questão da instrução 

oferecida pelo professor. Minha experiência, ao longo dos anos, me leva a crer que, 

em um ambiente colaborativo, o professor pode e deve instruir seus alunos sobre os 

procedimentos de realização de atividades, sejam elas individuais, em duplas ou em 

pequenos grupos. Tal fato não prejudica ou diminui o valor do processo colaborativo, 

pelo contrário, acredito que intensifica e fortalece a relação entre os alunos 

engajados na atividade proposta. Ainda em relação às atividades utilizadas em um 

ambiente colaborativo, existe a possibilidade de elas serem semiestruturadas, a 

princípio, e à medida que os alunos compreendem a dinâmica de sua realização, o 

professor pode optar por utilizar atividades menos controladas ou não estruturadas. 

Tudo vai depender do ritmo de aprendizagem estabelecido e evidenciado pelos 

alunos ao longo do semestre ou do ano letivo. 

Bruffee (1999) salienta que cada um dos envolvidos nesse processo se torna 

responsável pelo resultado final do processo de aprendizagem. Por sua vez, na 
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aprendizagem colaborativa, os professores delegam aos alunos a responsabilidade 

sobre seu papel de aprendiz em um contexto de ―engajamento substancial, 

conversação e negociação‖.53 Segundo Bruffee (1999, p. 89),  

[a] ênfase na autonomia tem sua fonte em um dos objetivos importantes 
para a aprendizagem colaborativa: auxiliar adolescentes e adultos a 
reconhecer divergências e discordâncias e lidar com a diferença.

54
 

Vemos, então, que o foco da aprendizagem colaborativa recai sobre o 

processo e os papéis de cada membro do grupo são definidos ao longo das atividades 

realizadas. Podemos considerar que os alunos envolvidos nesse tipo de trabalho são, 

paulatinamente, levados a desenvolver certa autonomia durante sua aprendizagem.  

Todavia, frequentemente, o que se constata em sala de aula é que a relação 

entre o ensinar e o aprender se estabele verticalmente, ou seja, quem ensina é o 

professor e quem aprende é o aluno. A hierarquia se estabelece a partir daquele que 

detém o conhecimento, o professor. Ao aluno, tabula rasa, compete assimilar o 

conhecimento transmitido, mantendo-se em atitude passiva, como se não trouxesse 

consigo nenhuma experiência prévia digna de ser compartilhada. Procurei 

interpretar, através da Figura 2, essa situação de verticalização da transmissão de 

conhecimento, ao mesmo tempo que a figura ilustra a assimetria entre o professor e 

o aluno durante o processo de ensino e aprendizagem: 
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 Minha tradução de: substantive engagement, conversation, and negotiation. 
54

 Minha tradução de: This emphasis on self-governance has its source in one of the important goals 
of collaborative learning: to help adolescents and adults acknowledge dissent and disagreement and 
cope with difference. 



76 

Figura 2 – Relação professor/conhecimento/ensino e aluno/aprendizagem 

 

Fonte: Elaborada pela autora desta tese 

A assimetria, destacada na Figura 2, ressalta a relação vertical entre os 

envolvidos, ao situar o lugar do professor no topo da figura e o do aluno como 

receptor, abaixo, no que tange ao processo de ensino e de aprendizagem. O que se 

percebe, então, é a figura do professor como o detentor do conhecimento e a quem 

cabe a missão de transmiti-lo ao aluno, o qual, por sua vez, se encontra abaixo e em 

posição de ‗recebedor‘ da instrução oferecida. Essa representação passiva do 

ensinar e do aprender não reflete a proposta em que acredito. Vejo que a sala de 

aula é, hoje, um lugar de trocas, de partilha de conhecimento entre professor e 

alunos (e entre alunos), sendo necessário, portanto, uma reformulação dessa visão 

achatada e de mão única entre o saber e o aprender. 

Como consequência de uma outra visão, de uma nova maneira de pensar e 

agir sobre o ensinar e o aprender, o ambiente colaborativo de aprendizagem propõe 

que essa relação entre o professor e seus alunos aconteça de modo a garantir que 

todos participem trocando ideias e sugestões para poder contribuir para a 

aprendizagem de um e de outro, alterando, então, o diagrama proposto na Figura 2, 

e que passa a ser representado conforme a Figura 3. 
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Figura 3 – Relação colaborativa entre professor e aluno 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora desta tese 

 

Conforme podemos ver, por meio do diálogo e da aprendizagem colaborativa 

o conhecimento é transmitido não apenas pelo professor, mas também pelo aluno. A 

Figura 3 busca captar esse movimento dinâmico entre o ensinar e o aprender 

durante as aulas, apresentando, no centro da figura, professor e alunos que 

partilham conhecimento. As setas representam os momentos de troca colaborativa, 

e as posições alternadas entre professor e aluno, em relação ao ensino e ao 

conhecimento, são uma tentativa de demonstrar a dinamicidade desse processo. 

Portanto, essa nova forma de agir em sala de aula pode conduzir o aluno e o 

professor a repensar e a reestruturar os seus papéis, bem como garantir ao aluno 

novas formas de aprendizagem que deixam de ser centradas apenas no professor. 

Por meio dessa nova configuração, os papéis do professor e do aluno se mesclam, 

estando ambos envolvidos e engajados colaborativamente no processo de ensinar e 

de aprender, trocando conhecimento e proporcionando uma reestruturação da sala 

de aula como lugar de partilha. 
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Aluno 

Aluno 
Conhecimento 

Professor 

Professor 
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Professor 
Aprendizagem 

Aluno 

Aluno 
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      Aluno 
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Colaborar/Tarefa 
Texto/Colaborar 
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Figueiredo e Lima (2013, p. 158) reforçam a importância dessa nova 

condução no processo de aprendizagem ao destacarem que a tarefa colaborativa é 

―um evento que oportuniza a negociação entre os aprendizes num processo de 

coconstrução de textos orais e escritos‖.  

Desse modo, ao observar minha própria sala de aula e como os alunos se 

comportam ao serem convidados a agir mais ativamente em sua aprendizagem, 

encontro suporte nos estudos de Allwright e Bailey (1991) sobre pesquisas em sala 

de aula de línguas. Os autores afirmam que devemos ser cautelosos ao solicitar a 

participação dos alunos, pois nem sempre todos aprendem melhor de uma mesma 

maneira. Eles afirmam também que  

[o] que todos os aprendizes precisam, universalmente, é de um ambiente no 
qual eles possam se estabelecer para realizar um trabalho produtivo, cada 
qual de modos sutilmente diferentes e variados. [...] aprendizes que são 
forçados a se comportar de modo que não acham ser proveitoso ou 
agradável são improváveis de serem receptivos. (ALLWRIGHT; BAILEY, 
1991, p. 150).

55
 

 A aprendizagem colaborativa ainda encontra resistência. Autores como Hyde 

(1993) e Matsuov (1996) argumentam que o processo interacional entre os alunos 

pode resultar também em discordâncias ou conflitos no sentido de um aprendiz 

discordar da opinião do outro, como no caso de correções em dupla, ou, ainda, 

existe a possibilidade de um aprendiz não se reconhecer como hábil o suficiente 

para corrigir os erros do colega (FIGUEIREDO, 2002). No entanto, sabemos que os 

conflitos cognitivos podem contribuir para ampliar o conhecimento dos alunos ao 

proporcionar discussões necessárias para uma re-elaboração da tarefa que está 

sendo realizada (FIGUEIREDO, 2006). Pesquisas que comprovam o valor da 

colaboração em sala de aula têm sido desenvolvidas no Brasil e no exterior, sendo 

que destaco, aqui, os estudos de Bassi (2006) e Carvalho (2006) que observaram o 

efeito das negociações e da revisão colaborativa, respectivamente, na construção de 

textos em francês e em inglês. O trabalho de Bassi (2006) se baseia em sua 

dissertação de mestrado realizada em 2002, na qual a autora investiga a interação 

verbal, como processo de negociação, durante a execução de atividades 

comunicativas em francês que resultariam na escrita de textos. Carvalho (2006), por 

sua vez, em sua pesquisa de mestrado, procurou compreender o processo de 
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 Minha tradução de: all learners do need, universally, is an environment in which they can settle 
down to productive work, each in their various subtly different ways. […] learners pushed to behave in 
ways in which they do not find helpful or congenial are very unlikely to be receptive. 
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correção com os pares bem como quais seriam os benefícios da revisão 

colaborativa para a escrita de textos em inglês, realizada por alunos iniciantes do 

curso de Letras/Inglês de uma IES. Nos dois casos, as análises realizadas 

revelaram o comportamento ativo dos alunos ao se envolverem nas discussões para 

a revisão e a re-elaboração dos textos, evidenciando a importância da elaboração de 

hipóteses sobre a língua que estão aprendendo e destacando os efeitos da 

negociação na produção do output 56dos alunos. É importante que consideremos as 

diferenças individuais, uma vez que os aprendizes também vão apresentar 

pensamentos diferentes a respeito do modo como aprendem uma L2/LE.  

 Ainda no que se refere aos estudos que se propõem a analisar os diálogos 

colaborativos, Figueiredo e Lima (2013, p. 172) asseveram que, por meio da troca 

de informações, os alunos têm a oportunidade de formular hipóteses, de testar 

possibilidades que irão auxiliá-los e conduzi-los ao significado que buscam e ―assim, 

as novas formas linguísticas utilizadas pelos estudantes constituem hipóteses 

passíveis de receber feedback dos parceiros, sendo os significados conjuntamente 

produzidos através do andamento provido no processo‖. 

 Durante os momentos em que as trocas colaborativas são verificadas, 

observamos a permuta de ideias, o dar e o receber o auxílio necessário para a 

formulação das construções estruturais da L2/LE estudada e o fornecimento de um 

feedback que promove a aprendizagem.  Enfim, o ambiente colaborativo proporciona 

vida à interação que se traduz em ação, processos e resultados. 

 A seguir, as discussões teóricas trazidas até o momento ganham cor ao 

apresentar os participantes desta pesquisa e o contexto da coleta dos dados, no 

capítulo que trata da metodologia. 

                                                        
56

 De acordo com Richards e Schmitz (2010, p. 416), output é a língua produzida por um aprendiz, 
seja na fala ou na escrita. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

OBSERVANDO MAIS ATENTAMENTE OS PARTICIPANTES E O CENÁRIO: OS 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa é um procedimento reflexivo 
sistemático, controlado e crítico, que permite 
descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, 
em qualquer campo do conhecimento. (ANDER-
EGG, 1978, p. 28). 

 

 

 Este capítulo tem por finalidade descrever as etapas percorridas durante a 

realização deste estudo. Para tanto, ele consta de quatro partes. Na primeira parte, 

apresento uma breve discussão sobre o estudo de caso e a etnografia colaborativa. 

Na segunda parte descrevo o contexto da pesquisa realizada. Na terceira e quarta 

partes trato dos procedimentos e dos instrumentos utilizados na coleta e na análise 

dos dados. 

 

 

2.1 O estudo de caso e a etnografia colaborativa 

 

O estudo de caso, para Bialystok e Swain (1978, p. 139), se configura como 

sendo ―particularmente apropriado para investigações exploratórias‖, 57 uma vez que 

os dados são examinados e novos procedimentos podem ser implementados 

durante a pesquisa. Em relação aos assuntos mais apropriados para esse tipo de 

pesquisa, destacam-se ―aqueles que examinam o desenvolvimento de algum 

aspecto do comportamento linguístico em todos os seus contextos‖ (BIALYSTOK; 
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 Minha tradução de: The case study approach is particularly suited to exploratory inquiry. 
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SWAIN, 1978, p. 139). 58  Ainda nesse sentido, as autoras destacam outras 

características desse tipo de estudo: 

a) ele é geralmente longitudinal, mas, quando o fenômeno a ser estudado 
é bem definido, um período de observação mais curto pode ser 
suficiente; 

b) ele permite a geração de hipóteses; 
c) o fenômeno é tipicamente examinado no contexto natural onde ocorre

59
. 

No entanto, algumas ressalvas são feitas pelas autoras em relação ao estudo 
de caso: 

a) existe uma certa dificuldade para se avaliar a confiabilidade do efeito 
observado para todos os aprendizes da língua; 

b) não há variação nos dados atribuídos a diferenças individuais; 
c) generalizar os achados pode ser preocupante; 
d) é necessário que se tenha cuidado ao interpretar os resultados em 

pesquisas de estudo de caso. 
60

 

Johnson (1992) reforça algumas características do estudo de caso como 

sendo a) naturalista, visto que o procedimento de coleta de dados é feito no 

ambiente natural onde o estudo é realizado; b) descritivo, ao descrever o fenômeno, 

podendo ir além ao interpretar um contexto ou cultura; c) longitudinal, em virtude dos 

longos períodos de observação, embora outros possam ser realizados em períodos 

mais curtos de tempo; e d) qualitativo, embora possa haver a possibilidade de 

informações de caráter quantitativo. 

Bogdan e Biklen (1998) realçam a questão do local na pesquisa qualitativa, 

uma vez que os pesquisadores se ocupam e se preocupam com o contexto onde os 

dados acontecem, ou seja, eles sentem que os fatos podem ser mais bem 

compreendidos se observados no contexto sócio-histórico onde eles ocorrem.  Os 

autores destacam também o caráter descritivo da pesquisa qualitativa, pois os 

resultados de transcrições, notas de campo, fotografias, vídeos, documentos, entre 

outros, buscarão dar visibilidade à riqueza dos dados da forma mais clara possível 

ao transmutar em palavras uma situação ou a visão de mundo dos participantes. 

Vale destacar ainda que, apesar de os pressupostos observados na pesquisa 

etnográfica não serem, aqui, seguidos em sua totalidade (MELLO; REES, 2010; 61 
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 Minha tradução de: those which examine the development of some aspect of language behaviour in 
all its contexts. 
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 Traduzido com adaptações a partir de Bialystok e Swain, 1978, p. 140. 
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 Traduzido com adaptações a partir de Bialystok e Swain, 1978, p. 140. 
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 Mello e Rees (2010) reforçam que a etnografia é um estudo, originalmente, desenvolvido na 
antropologia e objetiva ―descrever os ‗modos de vida‘ de um grupo social‖, além de, por meio da 
etnografia, ser possível observar o ―comportamento das pessoas em contextos naturais e dinâmicos, 



82 

WATSON-GEGEO, 1998) algumas leituras ou momentos interpretativos dos dados 

revelam uma base etnográfica que pode ser observada ao longo da coleta e análise 

dos dados, como, por exemplo, a observação da interação de um grupo social 

(professora e alunos) em um ambiente natural, que é a sala de aula (FIGUEIREDO, 

2007; REES, 2008). 

Para Bortoni-Ricardo e Pereira (2006), a pesquisa qualitativa, mais 

especificamente a etnografia, tem como objetivo tornar visíveis processos rotineiros 

que acabam por se tornar corriqueiros e, consequentemente, invisíveis aos olhos 

dos participantes do dia a dia de uma sala de aula. No que tange às perguntas de 

pesquisa, as autoras explicam que  

[a] pesquisa etnográfica inicia-se com perguntas exploratórias sobre 
questões que se podem constituir em problemas de pesquisa. Para chegar 
a elas o pesquisador se baseia em sua experiência e em leituras 
especializadas. Na evolução do processo investigatório, as perguntas 
exploratórias estão sujeitas à revisão e a modificações. (BORTONI-
RICARDO; PEREIRA, 2006, p. 157, grifo das autoras). 

A pesquisa etnográfica colaborativa tem, segundo Bortoni-Ricardo e Pereira 

(2006, p. 159), suas origens ―na tradição da teoria social crítica, oriunda do 

marxismo, neomarxismo e da Escola de Frankfurt‖.  Seu objetivo, diferentemente da 

etnografia convencional, é ―promover mudanças para melhor no ambiente 

pesquisado‖. A fim de poder realizar observações sistemáticas e detalhadas do 

comportamento de um determinado grupo social, o etnógrafo examina atentamente 

como as interações sociais desse grupo se organizam, assim como observa e 

descreve os valores culturais que estão na base do comportamento estudado. 

Nesse sentido, quando Bortoni-Ricardo e Pereira (2006) afirmam que a etnografia 

colaborativa promove mudanças no ambiente pesquisado, as autoras apontam para 

o olhar, para a presença do pesquisador no local onde a pesquisa está sendo 

realizada, pois essa presença pode gerar mudanças no comportamento dos 

participantes e até mesmo alterá-lo. A afirmação das autoras se reflete durante a 

coleta de dados desta pesquisa, visto que busquei desenvolver, em parceria com a 

professora da turma pesquisada, reflexões acerca dos processos de correção 

dialogada realizados ao longo do semestre. As entrevistas, realizadas após os 

momentos de correção individual, acabaram por fazer com que a professora 

                                                                                                                                                                             
com foco especial na interpretação cultural do comportamento‖. (MELLO; REES, 2010, p. 519, grifo 
das autoras) 
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avaliasse a condução das correções e refletisse sobre o que poderia ser mantido ou 

modificado. 

Sendo assim, apesar de eu me identificar, a princípio, como não participante 

por não atuar diretamente durante as aulas observadas, na pesquisa etnográfica 

colaborativa tanto o pesquisador como todos os participantes (professora e alunos) 

são considerados como membros ativos ou atuantes, sendo também ―co-

participantes ativos no ato da construção e de transformação do conhecimento‖ 

(BORTONI-RICARDO; PEREIRA, 2006, p. 159). 

 

 

2.2 O contexto da pesquisa 

 

 Ao descrever o contexto da pesquisa, retomo as palavras de Nunan (1995) a 

respeito da importância de se ter uma perspectiva da metodologia adotada tendo 

como referência a sala de aula e as tarefas realizadas. Considero também a 

importância que Bialystok e Swain (1978) conferem ao estudo de caso como sendo 

apropriado para investigações exploratórias. Trato, agora, de fornecer informações 

mais detalhadas sobre o local e a duração da pesquisa, apresento os participantes e 

descrevo os procedimentos e os instrumentos utilizados durante a coleta de dados. 

 

2.2.1 O local e a duração da pesquisa 

 

 Os dados para esta pesquisa foram coletados em uma IES pública, na cidade 

de Goiânia, Goiás, junto a uma turma que cursou a disciplina Prática Escrita de 

Inglês II, pertencente ao Núcleo Livre da IES (conforme explicitado na parte 

introdutória deste trabalho) e que faz parte da matriz curricular do curso de Letras: 

Inglês. A opção por esse contexto se deu em virtude da necessidade de que sejam 

desenvolvidas mais pesquisas em contextos de formação de professores e 

pesquisadores, conforme reforçam Cunha (2001) e Grillo (2001). 

 A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2013, entre os meses de 

setembro a dezembro. O período foi considerado relevante por ter sido possível 

observar todas as aulas ministradas e acompanhar o processo de produção de 

escrita dos textos em língua inglesa produzidos pelos alunos participantes ao longo 

de todo o semestre de duração da disciplina. 
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2.2.2 Os participantes da pesquisa 

 

 Participaram deste estudo uma professora do curso de Letras: Inglês que 

ministra a disciplina Prática Escrita de Inglês II e sua turma, composta, inicialmente, 

por 13 alunos, e que passou a contar com 11 após a desistência de uma aluna do 

curso de Biomedicina e de outra aluna do curso de Letras. 

 A professora participante é Mestre em Letras e Linguística pela Universidade 

Federal de Goiás, com ampla experiência nos cursos de Graduação em Letras: 

Inglês, na IES pública onde a pesquisa foi desenvolvida. Durante a primeira 

entrevista, foi solicitado que a professora escolhesse um pseudônimo, mas ela 

preferiu ser apresentada ao longo da análise como ‗professora‘. Os alunos, por sua 

vez, escolheram seus pseudônimos para preservar suas identidades e assegurar o 

tratamento ético na pesquisa em consonância com os padrões de privacidade e 

confidencialidade, como destacam Duff e Early (1996, p. 22). Paiva (2005) destaca, 

ainda, que não basta apenas preservar o anonimato dos participantes, mas, 

sobretudo, ter cuidado durante o tratamento dos dados, visto que dependendo de 

como os participantes e suas falas são apresentados, suas identidades podem ser 

facilmente expostas, além do cuidado para que suas rotinas não sejam alteradas. 

 Na sequência, apresento um quadro para facilitar a caracterização dos 

participantes desta pesquisa: 

Quadro 5 – Perfil dos alunos participantes da pesquisa 

Pseudônimo Sexo Idade Curso Período/Ano 

1. Alice Fem. 18 Artes Visuais/Bacharelado em 
Design Gráfico 

4o. período/ 2o. ano 

2. Anne Fem. 21 Letras: Inglês 4o. período/ 2o. ano 

3. Bianca Fem. 20 Letras: Espanhol 6o. período/ 3o. ano 

4. Charles Masc. 18 Letras: Inglês 4o. período/ 2o. ano 

5. Dani  Fem. 21 Letras: Inglês 6o. período/ 3o. ano  

6. Emma Fem. 26 Letras: Inglês 4o. período/ 2o. ano 

7. Heitor Masc. 20 Letras: Inglês 6o. período/ 3o. ano 

8. Júlia Fem. 50 Letras: Inglês 6o. período/ 3o. ano 

9. LAM Masc. 24 Ciências Ambientais 8o. período/ 4o. ano 

10. Mell Fem. 20 Letras: Inglês 6o. período/ 3o. ano 

11. Pablo Masc. 20 Artes Visuais/Bacharelado em 
Design Gráfico 

6o. período/ 3o. ano 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese 

 Após a apresentação de um breve perfil dos alunos participantes, vemos que 

a maioria é composta por alunos do curso de Letras, sendo 7 estudantes do curso 
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de Letras: Inglês, e 1 estudante de Letras: Espanhol. Entre os outros 3 alunos, 1 é 

estudante do curso de Ciências Ambientais e 2 participantes provêm do curso de 

Design Gráfico. Assim, vê-se que turma pesquisada é formada por alunos de cursos 

distintos o que pode agregar valiosas informações no que se refere a pontos de vista 

diversos a respeito da escrita de textos em língua inglesa. 

 

 

2.3 Os procedimentos e instrumentos utilizados na coleta de dados 

 

 No primeiro semestre de 2013, entrei em contato com a professora 

participante e agendamos um horário para que pudéssemos conversar a respeito 

desta pesquisa. Durante a conversa, apresentei os objetivos do estudo e solicitei, 

por escrito, sua autorização para acompanhar suas aulas e o processo de escrita de 

textos em língua inglesa realizado pelos alunos. Em vista disso, sublinho as palavras 

de Bortoni-Ricardo e Pereira (2006, p. 157) ao afirmarem que 

todo trabalho de campo para a coleta de dados tem de se iniciar com as 
negociações que permitirão a entrada do pesquisador em campo. A 
principal providência a ser tomada é a negociação com as pessoas que 
darão acesso ao local da pesquisa, discutindo com elas a natureza e os 
objetivos da pesquisa para que se possa freqüentar a escola e entrar nas 
salas de aula. A negociação terá de garantir ao professor que todos os 
dados coletados terão caráter sigiloso e que qualquer divulgação será 
discutida previamente com os professores envolvidos. 

 Percebe-se a importância de o pesquisador estar preparado para apresentar 

ao pesquisado os objetivos de sua pesquisa e os caminhos que serão percorridos 

para que possa realizar seu trabalho. Ainda nesse sentido, as autoras reforçam que  

[o] objetivo da pesquisa qualitativa em sala de aula, em especial a 
etnografia, é o desvelamento do que está dentro da ―caixa preta‖ no dia-a-
dia dos ambientes escolares, identificando processos que, por serem 
rotineiros, tornam-se ―invisíveis‖ para os atores que deles participam. 
(BORTONI-RICARDO; PEREIRA, 2006, p. 157, grifo das autoras). 

Assim, após ter a solicitação atendida, a coleta de dados teve início na 

primeira aula do mês de setembro de 2013. O calendário letivo daquele ano havia 

sofrido algumas alterações quanto ao início e ao término das aulas (primeiro 

semestre letivo – março a julho de 2013; e segundo semestre letivo – agosto a 

dezembro de 2013) em função de ajustes necessários devido à greve de 

professores e funcionário da IES em questão, deflagrada no ano anterior.  
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 Na primeira aula observada no mês de setembro (04/09/2013), a professora 

apresentou a pesquisadora a seus alunos e concedeu uma parte de sua aula para 

que lhes fosse garantido conhecer os detalhes da pesquisa e saber um pouco sobre 

a pesquisadora. Após uma breve apresentação sobre minha trajetória acadêmica e 

profissional, os alunos foram informados sobre a pesquisa e questionados se 

gostariam de participar do estudo em questão. Todos os alunos se prontificaram a 

colaborar, tendo assinado, naquele momento, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ver Apêndice A) e respondido ao primeiro questionário (ver Apêndice 

B). Os questionários foram recolhidos, todos os Termos de Consentimento foram 

fotocopiados, e os originais entregues aos alunos participantes na aula seguinte. 

Ainda, nessa mesma aula, a professora me entregou o cronograma de aulas da 

disciplina (ver Anexo A) para que eu me familiarizasse com o conteúdo trabalhado e 

como ele seria distribuído no decorrer das aulas daquele semestre. 

Ao longo do segundo semestre de 2013, tive a oportunidade de acompanhar 

26 das 29 aulas ministradas. Os três primeiros encontros ocorridos no mês de 

agosto foram utilizados pela professora para a aplicação de um questionário 

(Language Learning Questionnaire – ver Anexo B) e de um teste de nível (Leveling 

Test – ver Anexo C), com a finalidade de selecionar e nivelar os alunos aptos a 

cursarem a disciplina, uma vez que se exigia dos participantes um conhecimento de 

nível intermediário de língua inglesa. Assim, durante os meses de setembro a 

dezembro, realizei a coleta de dados por meio de observações das aulas gravadas 

em vídeo, complementadas por notas de campo redigidas durante as aulas, 

gravações em vídeo das sessões de correção dialogada entre a professora e os 

alunos e, ainda, por meio de entrevistas realizadas com a professora e com os 

alunos após a primeira sessão de correção.  

Ao se ter clareza dos objetivos de uma pesquisa, o pesquisador entende que 

são necessários instrumentos diferentes de coleta de dados para que ele possa 

triangular os dados e, desse modo, confirmar ou não assertivas previamente 

discutidas e estabelecidas (por meio de leituras prévias e conversas com os 

participantes). Por esse motivo, Yin (2005) evidencia a importância do que denomina 

de fontes múltiplas de evidência em um processo de investigação, ou seja, é 

importante que o pesquisador obtenha instrumentos variados e distintos de 

informação para auxiliá-lo no processo de interpretação daquilo que pesquisa, como, 

por exemplo, o uso de questionários, entrevistas, notas de campo, gravações em 
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áudio e vídeo, entre outros. Dessa forma, as descobertas ou conclusões que obtiver 

serão mais convincentes por serem embasadas em fontes comprováveis, sendo 

uma das características de um bom estudo qualitativo conforme o autor. 

Passo, a seguir, à descrição dos instrumentos de coleta de dados utilizados 

nesta pesquisa. 

 

2.3.1 Questionários 

 

 A busca por respostas às suas dúvidas é algo que inquieta o ser humano 

desde tempos remotos. Ao tentar conseguir informações sobre o contexto da sala de 

aula, procurei estabelecer o questionário como um dos instrumentos para coletar 

informações acerca do processo corretivo utilizado pela professora e, também, como 

um dos meios para compreender como os alunos participantes da pesquisa o 

percebiam. 

 Segundo Gil (2008, p. 121), o questionário é um ―conjunto de questões que 

são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações‖ 

e, na maioria das vezes, ―proposto por escrito aos respondentes‖. Para o autor, um 

questionário bem elaborado precisa estar embasado nos objetivos da pesquisa a fim 

de garantir que as repostas coletadas gerem dados confiáveis e que descrevam ―as 

características da população pesquisada‖ (GIL, 2008, p. 121). 

 Dörnyei (2011) afirma que, de maneira geral, os questionários podem gerar 

três tipos de dados. Primeiramente, os quesitonários podem garantir ao pesquisador 

informações gerais sobre seus respondentes, como: idade, sexo, nível educacional, 

ocupação, histórico sobre a aprendizagem de uma língua, ou ainda o tempo que o 

respondente passou no ambiente onde a L2 é falada, entre outros. Em um segundo 

momento, os quesitonários podem trazer fatos sobre a vida do respondente, ou seja, 

o que fazem na atualidade, o que fizeram no passado, tendo como foco suas ações, 

estilo de vida, hábitos e história pessoal. Por último, os questionários possibilitam a 

obtenção de informações a respeito do que os respondentes pensam sobre 

determinado(s) assunto(s), suas opiniões, crenças, interesses e valores. 

Nesta pesquisa, foram utilizados três questionários, com perguntas abertas, 

sendo dois aplicados aos alunos no início e ao final da pesquisa (ver Apêndices B e 

C), e um questionário aplicado à professora da turma, ao final do semestre letivo 
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(ver Apêndice D). Gil (2008, p. 122) afirma que as perguntas de tipo aberto oferecem 

―ampla liberdade de resposta. Mas nem sempre as respostas oferecidas são 

relevantes para as intenções do pesquisador. Há também dificuldades para sua 

tabulação‖. Ao elaborar os questionários, procurei estabelecer uma relação direta 

entre o objetivo geral e os objetivos específicos que norteiam esta pesquisa, 

buscando entender o que os participantes (professora e alunos) sabiam sobre 

colaboração, correção e escrita de textos em língua inglesa. Para garantir que todos 

os participantes respondessem aos questionários apresentados, optei por aplicá-los 

durante as aulas, conforme descrevo a seguir. 

O questionário inicial foi aplicado aos alunos na primeira aula em que 

participei (04/09/2013) e objetivou levantar o perfil dos alunos e sua compreensão 

sobre colaboração, correção e escrita de textos em inglês. Ele consta de 15 

perguntas, sendo 7 perguntas fechadas, através das quais levantei dados pessoais, 

como: nome, idade, pseudônimo, curso, período/ano cursado; e 8 perguntas 

abertas, que me permitiram vislumbrar a compreensão dos alunos sobre temas 

fundamentais da pesquisa, como: o que entendem por colaboração, a frequência 

com que escrevem textos em inglês, suas atitudes ou comportamentos face à 

correção de seus textos realizada pelo professor, e como se sentem ao escreverem 

textos em inglês.  

 O segundo questionário, intitulado Questionário final, foi aplicado aos alunos 

quando da realização da última aula, ministrada em 18/12/2013. Foi nessa aula que 

a professora realizou o último momento de correção dialogada. Em virtude disso, 

apliquei, naquele momento, o questionário final, uma vez que ele poderia ser 

respondido após cada aluno ter tido o seu momento de conversa com a professora 

sobre o fechamento do semestre e seu desempenho. Do total de 11 alunos, 8 

estiveram presentes durante a última aula e, portanto, apenas eles responderam ao 

questionário final (Alice, Anne, Charles, Heitor, Dani, Emma, Júlia e Pablo). Ele 

consta de 5 perguntas abertas e, através das três primeiras perguntas, procurei 

fazer com que os alunos refletissem sobre como foi, para eles, o processo de escrita 

de textos em língua inglesa ao longo do semestre. Naquele momento, meu objetivo 

foi fazer com que eles refletissem sobre a experiência da escrita textual e sobre os 

momentos de correção dialogada com a professora. Nas duas perguntas finais, meu 

objetivo foi o de tentar captar suas percepções acerca do processo de correção 

dialogada e sua utilização em outras disciplinas.   
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Na última aula, a professora também recebeu um questionário cujas 

respostas foram enviadas posteriormente por e-mail de modo a garantir mais tempo 

para reflexão acerca de sua experiência. Esse questionário contou com 5 perguntas 

abertas e, através delas, pedi que a professora refletisse sobre suas expectativas 

em relação ao processo de escrita de textos de seus alunos (comparando-o com o 

mesmo curso ministrado em outros semestre letivos), se houve a necessidade de 

um redimensionamento do seu planejamento em função da pesquisa realizada e 

suas percepções em relação ao processo de correção dialogada realizada durante 

aquele semestre letivo (incluindo a possibilidade de dar continuidade a esse tipo de 

correção em outras disciplinas ou não). 

 Na sequência, trato das entrevistas realizadas neste estudo. 

 

2.3.2 Entrevistas 

 

Durante a coleta de dados, optei por realizar entrevistas semiestruturadas ou 

despadronizadas. Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 197), esse tipo de entrevista 

garante ao entrevistador ―liberdade para desenvolver cada situação em qualquer 

direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente 

uma questão‖, uma vez que uma resposta pode demandar esclarecimentos que vão 

surgindo à medida que o pesquisador questiona o respondente. Dessa forma, ao 

utilizar apenas um roteiro, o pesquisador amplia as chances de acrescentar outras 

questões, caso necessárias, que podem esclarecer pontos considerados obscuros 

pelo pesquisador durante a conversa. Ander-Egg (1978, p. 110) salienta ainda que, 

apesar de a entrevista ser considerada como semiestruturada, é possível que exista 

um ―roteiro de tópicos relativos ao problema que se vai estudar e o entrevistador tem 

liberdade de fazer as perguntas que quiser [...] não obedecendo, a rigor, a uma 

estrutura formal‖. Essa modalidade é denominada pelo autor como entrevista 

focalizada, tendo sido a modalidade utilizada durante as entrevistas realizadas ao 

longo desta pesquisa. A título de ilustração, apresento no Apêndice E um roteiro 

com as perguntas utilizadas para a entrevista com os alunos e no apêndice F um 

roteiro com as perguntas para a professora. 

As entrevistas, realizadas tanto com a professora quanto com seus alunos, 

foram gravadas em vídeo e posteriormente transcritas verbatim. Durante essas 

conversas, o objetivo era investigar as expectativas dos alunos e da professora em 
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relação aos momentos de correção dialogada. Inicialmente, a pesquisadora elaborou 

algumas perguntas que funcionaram como um roteiro a ser seguido. Porém, outros 

questionamentos foram levantados em virtude do rumo tomado no desenrolar das 

conversas entre a professora e a pesquisadora ao longo das aulas observadas.  

A primeira entrevista realizada com a professora ocorreu ainda no primeiro 

semestre de 2013, mais especificamente em 20/05/2013 (ver Apêndice G), durou 22 

minutos, sendo gravada em seu gabinete de trabalho e girou em torno da 

metodologia adotada por ela em suas aulas. Tratou, ainda, de questões como 

colaboração e sobre como realizava a correção de textos escritos. A segunda 

aconteceu no dia 09/10/2013 após a realização da primeira sessão de correção 

dialogada com os alunos e durou aproximadamente 5 minutos (logo após a aula ter 

sido concluída e durante um breve intervalo entre aulas). Durante a segunda 

entrevista com a professora, conversamos sobre sua expectativa em relação a esse 

tipo de correção com os alunos e se essa expectativa havia sido alcançada ou não, 

e se, naquele momento, após a primeira experiência com o processo de correção 

dialogada, ela já pensava em conduzir o próximo momento de maneira diferente ou 

não. 

 Para as minhas entrevistas com os alunos, optei por organizá-los em grupos 

em virtude de as nossas conversas precisarem acontecer nos intervalos durante as 

aulas. Para tanto, dividi a turma em três grupos e a primeira entrevista com o 

primeiro grupo aconteceu no dia 09/10/2013 e dela participaram Alice, LAM e Pablo 

e teve a duração de 10 minutos. O segundo grupo de alunos foi entrevistado em 

11/10/2013 e desse momento participaram Anne, Charles, Heitor e Mell, tendo a 

entrevista durado 18 minutos. A terceira e última entrevista, após o primeiro 

processo de correção dialogada, foi realizada com Dani, em 15/10/2013, e durou 5 

minutos. A título de ilustração, apresento, no Apêndice H, a entrevista realizada com 

Alice, Lam e Pablo. No Apêndice I, apresento a entrevista realizada com Anne, 

Charles, Heitor e Mell. 

A segunda rodada de entrevistas foi conduzida de maneira mais informal, 

após as aulas, tendo a pesquisadora gravado em vídeo alguns depoimentos (4 

depoimentos foram gravados individualmente com a duração total de 10 minutos 

aproximadamente) sobre a condução do processo de correção dialogada e sua 

contribuição para a reescrita da segunda versão do texto (texto final). Na segunda 

rodada de entrevistas, apenas 4 alunos se prontificaram a participar e para uma 
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melhor compreensão da condução das entrevistas, apresentamos, na sequência, um 

pequeno quadro com os alunos participantes das entrevistas realizadas após o 

primeiro e o segundo momento de correção dialogada. Os demais participantes, por 

razões pessoais, optaram por não participar da segunda entrevista. 

Quadro 6 – Descrição dos participantes das entrevistas 

Participantes da 
primeira entrevista 

Data Duração  Participantes da 
segunda entrevista 

Data  Duração 

1. Alice, LAM e Pablo 09/10  10 min. 1. Charles 06/11  3 min. 

2. Anne, Charles, 
Heitor e Mell 

11/10  18 min. 2. Heitor 06/11  2 min. 

3. Dani 11/10  5 min. 3. Júlia  06/11  3 min. 

   4. Anne 08/11  2 min. 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese 

 No próximo subitem, trato da realização das notas de campo desta pesquisa. 

 

2.3.3 Notas de campo da pesquisadora 

 

As notas de campo foram escritas durante as aulas observadas e objetivaram 

acompanhar a condução das aulas no sentido de compreender a abordagem 

utilizada pela professora, assim como observar mais de perto os princípios e os 

procedimentos por ela adotados quando da solicitação dos textos escritos pelos 

alunos. A tempo, procurei observar a condução da aula de uma maneira geral e 

verificar se o que era proposto pela professora de fato se refletia em seu processo 

de correção e na condução das correções dialogadas. Uma amostra com duas notas 

de campo são apresentadas no Apêndice J. 

 

2.3.4 Transcrições das gravações em vídeo das aulas 

 

 Conforme explicitado anteriormente, de um total de 29 aulas dadas, 26 foram 

acompanhadas pela pesquisadora (com exceção de duas aulas voltadas para a 

aplicação de provas escritas – em 23 de outubro e 13 de dezembro; e uma terceira 

aula não ocorreu em virtude da realização do X Congresso de Pesquisa e Extensão 

em 16 de outubro) e todas foram gravadas com o auxílio de um notebook. Minha 
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opção pelo uso desse tipo de equipamento em sala se deu por dois motivos: 

primeiro, pela praticidade de uso, pois eu poderia trabalhar mais facilmente com os 

arquivos de vídeo a fim de convertê-los em textos, e, segundo, pelo fato de o 

notebook ser um equipamento usual, logo não causaria estranheza ou embaraço 

para os participantes ao ser utilizado em sala de aula.  

Porém, como a quantidade de gravações consumiria um tempo considerável 

para as transcrições, e, para ser coerente com a pesquisa realizada, optei por 

transcrever apenas as aulas que se relacionavam diretamente com a produção dos 

textos em inglês redigidos pelos alunos e que seriam comentados pela professora 

durante as sessões de conferência. Ainda assim, como acompanhei todas as aulas, 

foi possível realizar notas de campo para cada uma delas (de acordo com o que foi 

explicitado no subitem 2.3.3), às quais eu poderia recorrer caso houvesse dúvida em 

relação à transcrição dos vídeos. 

A coleta de dados durante as aulas gerou um total de 39 horas de filmagem, 

sendo transcritas (verbatim) aproximadamente 12 horas referentes àquelas que 

antecederam e precederam a escrita dos textos. Na transcrição de todas as 

gravações, com base em Marcuschi (1997), foram utilizadas as seguintes 

simbologias: 

... ͢     indica pausa 

(?) ͢    indica ruído na gravação ou algo ininteligível 

(   ) ͢   indica comentários feitos pela pesquisadora 

‗   ‘ ͢   indica o enfoque dado pela professora ou pelo aluno, a uma palavra ou a   

         uma expressão durante a interação  

[...] ͢   indica supressão de um trecho 

Na próxima seção, descrevo os procedimentos para a gravação das sessões 

de correção dialogada. 

 

2.3.5 Transcrições das gravações das sessões de correção dialogada 

 

Como as sessões de correção dialogada aconteciam durante as aulas, que já 

eram gravadas em vídeo por meio do notebook, aproveitei para observar o tempo 

despendido pela professora com cada aluno. Durante a primeira sessão de 

correção, realizada em 09/10/2013, o tempo de correção oral variou em intervalos de 

3 a 9 minutos e dela participaram 6 alunos: LAM, Anne, Dani, Pablo, Alice e Heitor, 
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nessa sequência. Na aula seguinte, realizada em 11/10/2013, a professora deu 

continuidade ao processo, conversando com Mell e Charles. O tempo de conversa 

individual totalizou 13 minutos com os dois alunos. Durante todo o tempo em que a 

professora conversava com os alunos sobre a correção de seus textos, eu me 

encontrava próxima, realizando as notas de campo de modo que eu pudesse 

verificar o tempo de cada interação durante o processo corretivo. 

 Na segunda sessão corretiva, realizada na aula do dia 06/11/2013, a 

professora conversou com sete alunos (Charles, Heitor, Alice, Júlia, Mell, Dani e 

Pablo) e o tempo despendido com cada aluno variou de 5 a 15 minutos, tendo sido 

notado um pequeno acréscimo de tempo com a conferência dos textos de Alice (que 

passou de 2 para 15 minutos), Mell (de 5 para 13 minutos), e Pablo (de 3 para 9 

minutos). 

O terceiro momento de correção dialogada aconteceu na última aula do 

semestre, em 18/12/2013, contou com a participação de oito alunos (Anne, Heitor, 

Alice, Emma, Pablo, Charles, Dani e Júlia), e o tempo individual de diálogo variou de 

3 a 10 minutos. 

As sessões de correção dialogada foram, posteriormente, transcritas verbatim 

e um desses momentos se encontra no Apêndice K, ao final deste trabalho. Para 

melhor compreensão da ocorrência das gravações das sessões de correção 

dialogada, apresento um quadro que descreve seus participantes, de acordo com a 

ordem em que conversaram com a professora, as datas de realização e o tempo de 

duração de cada sessão de correção.  

Quadro 7 – Participação dos alunos nas sessões de correção dialogada 

1ª. 
Sessão 

de 
correção 
dialogada 

Data Tempo 

2ª. Sessão 
de 

correção 
dialogada 

Data Tempo 
3ª. Sessão 

de correção 
dialogada 

Data Tempo 

LAM 09/10/2013 2 min. Charles 06/11/2013 6 min. Anne 18/12/2013 6 min. 

Anne 09/10/2013 5 min. Heitor 06/11/2013 9 min. Heitor 18/12/2013 10 min. 

Dani 09/10/2013 8 min. Alice 06/11/2013 15 min. Alice 18/12/2013 5 min. 

Pablo 09/10/2013 3 min. Júlia 06/11/2013 16 min. Emma 18/12/2013 4 min. 

Alice 09/10/2013 2 min. Mell 06/11/2013 13 min. Pablo 18/12/2013 5 min. 

Heitor 09/10/2013 10 min. Dani 06/11/2013 6 min. Charles 18/12/2013 3 min. 

Mell 11/10/2013 5 min. Pablo 06/10/2013 9 min. Dani 18/12/2013 6 min. 

Charles 11/10/2013 8 min.  Júlia 18/12/2013 10 min. 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese 

 Para facilitar a visualização do número de interações entre a professora e os 

alunos, durante as sessões de correção dialogada, optei por identificá-los por meio 

de cores diferenciadas. Desse modo, é possível observar o número de interações de 



94 

cada participante e o tempo despendido com cada aluno. 

 

2.3.6 Transcrições das gravações das entrevistas 

 

 Todas as entrevistas realizadas com os alunos e com a professora foram 

gravadas em vídeo e transcritas verbatim. Para uma melhor compreensão de como 

aconteceram as entrevistas, metodologicamente dividi este subitem em dois 

momentos: o primeiro descreve como foram realizadas as entrevistas com os 

alunos; e o segundo trata das entrevistas com a professora.  

 

2.3.6.1 Entrevistas com os alunos 

 

Após a primeira sessão de correção dialogada, realizei entrevistas com os 

alunos, as quais aconteceram durante o intervalo entre as aulas. A celeridade para 

sua realização (no dia da correção dialogada e uma aula após) se deveu ao fato de 

que os alunos haviam acabado de passar por essa nova experiência, e senti a 

necessidade de realizar as entrevistas ainda no calor do momento de modo a coletar 

dados mais próximos da situação vivida. Dessa forma, a experiência ainda estaria 

nítida na lembrança, e suas respostas poderiam traduzi-la com mais fidelidade. 

Antes de iniciar a gravação, eram lidas algumas perguntas (ver Apêndice E) de 

modo a garantir que os alunos se familiarizassem com os tópicos que seriam 

discutidos. Na sequência, o vídeo era acionado e as gravações contabilizaram 33 

minutos (ver Quadro 4), distribuídos entre os três grupos entrevistados após a 

primeira sessão.  

Como amostra, apresento, no Apêndice H, a entrevista realizada com Alice, 

LAM e Pablo, em 09/10/2013, e, no Apêndice I, a entrevista realizada com Anne, 

Charles, Heitor e Mell, em 11/10/2013 . 

 

2.3.6.2 Entrevistas com a professora 

 

As entrevistas com a professora também foram gravadas em vídeo e tiveram 

a duração de aproximadamente 27 minutos. Durante nossa primeira conversa, em 

20/05/2013, tratamos de questões que envolviam sua prática de sala de aula, 

passamos por questões metodológicas sobre a correção oral durante as aulas e a 
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correção de textos escritos, além de a professora abordar a questão da escrita 

textual (tipos e gêneros textuais).  

A segunda entrevista foi realizada em 09/10/2013, após o primeiro momento 

de correção dialogada com os alunos. Naquele dia, a entrevista teve a duração de 

cinco minutos, pois aconteceu durante seu intervalo entre duas aulas, e a conversa 

girou basicamente em torno de sua experiência, até aquele momento, com os 

processos de correção dialogada: aspectos positivos e negativos da experiência 

vivida até aquele momento.  

As duas entrevistas foram posteriormente transcritas e apresento, no 

Apêndice G, a primeira entrevista com a professora, selecionada por oferecer mais 

detalhes acerca dos procedimentos metodológicos utilizados pela professora e, 

também, por oferecer a maior parte dos dados utilizados durante a análise realizada 

no capítulo 3 deste trabalho. 

 

2.3.7 Os textos escritos pelos alunos 

 

 Ao longo do semestre, a professora solicitou de seus alunos que 

escrevessem textos sobre temas variados, de acordo com o gênero e o conteúdo 

ministrados na disciplina (Expository Essay, Comparison and Contrast Essay, 

Argumentative Essay). Como esta pesquisa objetiva observar e compreender o 

papel da colaboração durante os momentos de correção dialogada realizados entre 

a professora e seus alunos, os textos escritos pelos alunos foram coletados antes e 

após os momentos corretivos.  

 O primeiro texto escrito teve como tema ‗Write about your course‘ e o 

segundo foi sobre ‗Bullying‘. Para produzir esses textos os alunos deveriam seguir 

os parâmetros estudados para um texto expositório. A professora recebia os textos 

já digitados (tanto a primeira quanto a segunda versão), os escaneava e, 

posteriormente, os enviava para meu e-mail. O terceiro texto foi uma composição 

argumentativa, que constou da prova escrita final da turma. O tema tratado foi ‗Legal 

age for criminal responsibility‘ e, nesse caso, os textos foram manuscritos e 

entregues após a correção para que eu os fotocopiasse (tive acesso ao terceiro 

grupo de textos na última aula do semestre, em 18/12/2013, quando aconteceu o 

terceiro e último momento de correção dialogada com os alunos).  

 Ao longo da análise realizada no próximo capítulo, alguns textos serão 
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apresentados, os quais representam, primordialmente, os dois primeiros momentos 

de correção dialogada, visto apresentarem a primeira e a segunda versão que 

permitem a realização do cotejo dos erros cometidos pelos alunos e quais as 

orientações foram por eles acatadas ou não. 

 

 

2.4 Os procedimentos empregados na análise dos dados 

 

 Com a finalidade de observar a parceria colaborativa entre a professora e 

seus alunos, durante os momentos de correção dialogada de textos escritos em 

inglês, optei por utilizar os procedimentos que descrevo a seguir. 

 A análise será feita em quatro partes. Na primeira parte, busco relacionar a 

teoria sociocultural de Vygotsky e os construtos que a embasam destacando sua 

importância para o desenvolvimento de um ambiente colaborativo em sala de aula, 

para a escrita dos textos escritos em inglês. Busco discutir sobre como a troca de 

ideias entre alunos e professora e, também, entre alunos pode contribuir para o 

progresso da autonomia dos aprendizes. Visando ressaltar como o processo de 

escrita dos textos dos alunos contou com um ambiente de troca e de colaboração, 

apresento, nesta primeira parte, trechos das aulas, notas de campo e momentos das 

entrevistas realizadas com a professora que realçam, primeiramente, seu papel 

como mediadora, e sua conduta durante os momentos, em sala de aula, em que ela 

oferece a assistência (scaffolding) necessária para que os alunos compreendam as 

especificidades das estruturas textuais estudadas. Em um segundo momento, o foco 

da análise recai sobre a interação entre os alunos e como as discussões sobre a 

construção de seus textos durante as aulas evidenciadas, entre outros exemplos, 

pelas contribuições dadas pelas duplas ou trios, para melhoria dos textos, são 

contempladas nas transcrições de momentos das aulas e trechos de notas de 

campo. Nesse momento, concordo com Nunan (1997) que, ao discutir sobre o 

processo de escrita e reescrita dos textos (como realizar um brainstorm para elencar 

fatos que poderão ser utilizados na escrita dos textos, por exemplo), o aluno pode 

desenvolver uma percepção mais aguçada a respeito do que seja escrever textos 

em uma LE (foco deste trabalho) e se sentir envolvido e motivado o suficiente com o 

ambiente de troca e de colaboração. Desse modo, o aluno consegue transcender 

esse ambiente e estabelecer ligações com outros conteúdos de aprendizagem para 
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além da sala de aula, ampliando sua atuação ao migrar de uma situação de aprendiz 

―passivo‖ (que apenas absorve o conteúdo ministrado) para a de agente de sua 

própria aprendizagem. 

Na segunda parte, observo e comento a interação entre a professora e os 

alunos, durante os momentos de correção dialogada, amparada por construtos 

relevantes à teoria sociocultural, como, por exemplo o conceito de scaffolding, além 

de fazer um levantamento dos tipos de erros cometidos pelos alunos antes e após 

as correções dialogadas, estabelecendo uma ligação entre as correções e a 

evolução da produção escrita dos alunos. Os momentos de interação entre 

professora e alunos atestam os comentários pontuais da professora para a melhoria 

dos textos, favorecem a aproximação entre os envolvidos, pois os alunos 

demonstram ficar mais à vontade para receber as correções e questionar suas 

dúvidas, uma vez que a privacidade é uma característica desses momentos de 

interação durante as sessões de correção dialogada. Nesse sentido, essas 

interações são trazidas à luz por meio de trechos das sessões de correção 

realizadas durante o semestre. Por sua vez, o levantamento dos erros observados 

nos textos escritos pelos alunos recebe um olhar mais investigativo, quando 

contabilizo os erros apontados pela professora na primeira versão dos textos e 

comento sobre a reescrita textual, amparada pelas entrevistas realizadas com os 

alunos após as sessões de correção.  

Na terceira parte, dou sequência à investigação dos erros cometidos pelos 

alunos e como as sessões de correção dialogada desencadearam nos alunos um 

novo olhar sobre seus textos, analiso a evolução de suas produções escritas ao 

longo do semestre apontando as correções realizadas e como o ambiente de 

colaboração observado durante as aulas e correções dialogadas contribuiram 

efetivamente para a melhoria dos textos. 

Na quarta parte, descrevo as percepções da professora e dos alunos acerca 

do processo de correção dialogada, sua importância para a produção textual e como 

essa nova forma de correção permitiu uma maior aproximação entre os envolvidos, 

contribuindo para que o processo de escrita textual deixe de ser percebido como 

uma tarefa árdua, além de auxiliar os alunos a compreenderem que os erros fazem 

parte de um processo de aprendizagem e que, como processo, a escrita apresenta 

etapas que serão vencidas se trilhadas em parceria, com o auxílio do outro, 

valorizando saberes e competências individuais e coletivas. 
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 Passo, a seguir, para o capítulo em que os dados são apresentados, 

analisados e discutidos. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

E NOS ENVOLVEMOS COM O ESPETÁCULO CÊNICO: 

A ANÁLISE E A DISCUSSÃO DOS DADOS ACONTECEM 

 

 

Semelhante a esta história do letramento, o estudo 
da escrita – sua história, usos, fins e 
consequências – deve ser visto como socialmente 
contextualizado (GRABE; KAPLAN, 1996, p. 14).

 62
 

 

 

 Neste capítulo, apresento, analiso e discuto os resultados da realização desta 

pesquisa, que serão apresentados em quatro partes. Na primeira, analiso as 

interações observadas durante as aulas, procurando estabelecer uma relação entre 

a condução das aulas ministradas pela professora, a participação dos alunos e o 

ambiente colaborativo existente. Na segunda, comparo os textos produzidos pelos 

alunos antes e após os momentos de correção dialogada. Faço, também, um 

levantamento do número e dos tipos de erros cometidos pelos alunos a fim de 

demonstrar se, de fato, houve uma evolução qualitativa no que se refere à produção 

textual dos alunos participantes. Na terceira apresento uma análise dos momentos 

de correção dialogada, revelando a importância da condução das aulas não apenas 

para a construção dos textos analisados, mas, também, como momentos de 

interação e de colaboração entre a professora e seus alunos no sentido de estimulá-

los a serem mais autônomos. Na última parte descrevo as percepções da professora 

e dos alunos no que tange à realização de correções dialogadas no início e ao final 

do semestre. Durante a análise aqui apresentada, procuro responder às quatro 

perguntas que norteiam este estudo ao longo das seções constantes deste capítulo. 

                                                        
62

 Minha tradução de: Akin to this history of literacy, the study of writing – its history, uses, purposes, 
and consequences – must be seen as socially contexted. 
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3.1 Análise das aulas observadas 

 

 Ao longo do segundo semestre de 2013, tive a oportunidade de acompanhar 

as aulas ministradas pela professora da disciplina Prática Escrita de Inglês II, a qual 

faz parte do núcleo livre de disciplinas oferecidas por uma IES pública, na cidade de 

Goiânia, Goiás. As aulas aconteciam no período matutino, às quartas e sextas-feiras 

das 8h às 9:40, contando com a participação dos 11 alunos da turma.  

 Comecei a acompanhar o grupo a partir da primeira aula do mês de setembro 

de 2013 (04/09/2013), conforme descrito no capítulo que trata da metodologia 

utilizada para a realização desta pesquisa, tendo entregue, na data citada, o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como aplicado o Questionário Inicial 

para a professora e alunos. Nessa mesma aula, recebi o cronograma contendo as 

datas seguidas pelos conteúdos a serem estudados naquele semestre (ver Anexo 

A). Importante destacar que apenas um dos tópicos (classification essay) não foi 

contemplado, uma vez que a professora achou por bem trabalhar mais a prática 

escrita do texto argumentativo (argumentative essay).  

 A partir do segundo encontro do mês de setembro (06/09/2013), ao receber a 

anuência da professora e dos alunos, as aulas passaram a ser gravadas em vídeo. 

Ao mesmo tempo, realizava as notas de campo fundamentais para eventuais 

esclarecimentos de dúvidas. Dos 11 alunos matriculados na disciplina, a média de 

presença ao longo das 29 aulas ministradas foi de 9 alunos por aula e, na aula 

quando foi aplicada a primeira prova escrita, 10 alunos estavam presentes (LAM 

precisou se ausentar por problemas de saúde) e, quando da realização da segunda 

prova escrita, 9 alunos compareceram: Júlia e Dani não conseguiram chegar à 

faculdade – Júlia, em virtude de uma greve dos motoristas de ônibus, e Dani por 

questões de trabalho. A professora permitiu que as duas alunas fizessem a prova na 

aula subsequente – em 18/12/2014.  

 De uma maneira geral, constatei que a professora procurou seguir o 

cronograma apresentado no início do semestre. Porém, conforme destacado 

anteriormente, houve alterações em função da pesquisa, principalmente no que se 

referiu à questão de dedicar parte de algumas aulas (três ao todo) para a realização 

das correções dialogadas com os alunos. Assim, tive a oportunidade de verificar, na 
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prática, a afirmação de Bortoni-Ricardo e Pereira (2006, p. 159) sobre sermos todos 

―co-participantes ativos no ato da construção e de transformação do conhecimento‖. 

 

3.1.1 A interação nas aulas e a construção colaborativa dos textos 

 

 Em todas as aulas que acompanhei, pude constatar que, durante os minutos 

iniciais, a professora ora promovia uma retomada do assunto tratado na aula anterior 

e conversava com todos, em inglês, procurando elicitar o que eles se recordavam, 

ora iniciava um novo tópico promovendo pequenos debates sobre um determinado 

assunto.  

Conforme afirmam Frawley e Lantolf (1985), a língua se constitui como uma 

ferramenta no desenvolvimento da cognição do indivíduo. Logo, o que vi durante 

todo o processo de interação professor/aluno ou aluno/aluno ao longo do semestre 

letivo em que realizei a pesquisa reflete o pensamento de Vygotsky (1981, p. 146) 

acerca da interação social, pois ―o mecanismo que subjaz às funções mentais 

superiores é uma cópia da interação social. Todas as funções mentais superiores 

são relações sociais internalizadas‖,63 ou seja, as funções mentais surgem como 

consequência de um sistema constituído por nossas capacidades mentais e também 

pelos artefatos simbólicos construídos culturalmente (LANTOLF, 2006) a partir das 

relações que estabelecemos com o outro e com o meio em que vivemos e atuamos. 

Com o intuito de ilustrar a questão da língua como ferramenta para o 

desenvolvimento cognitivo e meio para a interação entre os indivíduos, apresento, 

primeiramente, como os textos são construídos colaborativamente através do auxílio 

do professor e, na sequência, discuto como eles são construídos também 

colaborativamente a partir da discussão entre os alunos. 

 

a) a construção colaborativa dos textos realizada com a ajuda da professora 

 

No trecho [1], a professora inicia a aula conversando com os alunos sobre o 

porquê de eles estarem estudando inglês e escolhe Alice (aluna do curso de Design 

Gráfico) para fazer um breve relato, vejamos: 

 

                                                        
63

 Minha tradução de: [...] All higher mental functions are internalized social relationships. 



102 

[1] 

Professora:  Let‘s work with a paragraph today and the title is: Why do I want to learn English? 
The title is a question, yes? First of all, I would like you to answer this question 
orally. What are the reasons you would give to be learning English? So, let me 
start by asking one student who does not take the Letras Course: What about you, 
Alice? Why did you decide to study English? Why are you studying English? 

Alice:   I study English since I was a kid around 5 years. … but speaking is difficult. I 
realize I need to speak English too, and I don‘t speak English very well, but it is 
because I like and I want to travel too. 

Professora:  So, one of the reasons why you are studying it is because you like English. 
Alice:  Yes! 
Professora:  And are there any other reasons? I mean, professionally? 
Alice:  I need English today and I intend to some time go to a country and practice. 
Professora:  So, if I ask you to write a paragraph and state your reasons and find why you are 

learning English, you will write at least three: one is because you like it; the other 
one is because of the area you are working in; and the other one is because you 
want to go to an English speaking country. 

 
 [Trecho da aula do dia 06/09/2013] 

 Conforme podemos constatar, no trecho [1], a língua se constitui como 

ferramenta para a construção do conhecimento e também como meio para a 

interação entre a professora e os alunos na medida em que a professora vai, aos 

poucos, elicitando de Alice as sentenças que sustentam o tema abordado 

(supporting sentences) e que irão auxiliá-la quando da construção de seu próprio 

parágrafo. Mais uma vez, reafirmo as palavras de Wood, Brunner e Ross (1976) que 

consideram que, em um contexto social, no caso, a sala de aula, o papel do 

professor é fundamental ao conduzir o aprendiz rumo à realização da tarefa 

proposta. Ele garante, de certa forma, o scaffolding ou a assistência de que o 

aprendiz precisa para alcançar com sucesso o seu objetivo. 

Vejamos um trecho da nota de campo da mesma aula que descreve a 

conduta da professora durante a realização de uma produção escrita.  

[2]  

Um por um, cada aluno presente na aula (11 alunos presentes nos dez primeiros minutos 
de aula) foi convidado a fazer um breve relato sobre seus motivos para estudar inglês e a 
professora sempre buscava trazer a fala dos alunos para a construção do texto, explicando 
a necessidade de se dar um bom suporte para a escrita textual estando sempre amparados 
pelas razões elencadas. Esse brainstorm levou aproximadamente 20 minutos, tendo a 
professora aproveitado o momento para revisar oralmente com os alunos os pontos teóricos 
estudados na aula anterior (topic sentence e supporting details). Uma tarefa escrita foi 
entregue, contendo um parágrafo (com sete linhas) sobre o tema da aula (Why do I want to 
learn English?), e os alunos tiveram cerca de 5 minutos para identificar, individualmente, o 
tema (topic), a ideia central do texto (topic sentence), as sentenças que a sustentam 
(supporting sentences), os detalhes (supporting details) e conclusão (concluding sentence). 
Enquanto os alunos faziam a tarefa, a professora escreveu no canto superior esquerdo do 
quadro a seguinte legenda: 

T – Topic 
TS – Topic Sentence 
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SP – Supporting Point 
SD – Supporting Details 
CS – Concluding Sentence 

Ao finalizar a correção, a professora solicitou que os alunos colocassem no papel as 
possíveis ideias para um parágrafo sobre o tema ‗The internet is useful to college students 
in many ways‘. Após um breve intervalo, houve uma correção oral, e as ideias elencadas 
pelos alunos foram escritas no quadro para serem posteriormente utilizadas na realização 
dos exercícios 2 e 3 como tarefa a ser corrigida na aula seguinte: 

Google academics 
E-books 
Buying books 
E-mail 
Work groups via Skype 
Getting materials for presentations 
Check academic events at other universities  
Video classes 
 

[Nota de campo – Aula do dia 06/09/2013] 

 Nesse trecho, há um relato de outros dois momentos de scaffolding 

oferecidos pela professora. Ao escrever a legenda no quadro, enquanto os alunos 

realizavam um exercício escrito, ela forneceu uma pista visual como forma de 

destacar o conteúdo da aula anterior (topic, topic sentence, supporting point etc.) e, 

desse modo, os alunos poderiam recorrer a essa pista para auxiliá-los no momento 

do exercício. O outro momento se deu quando a professora escrevia, no quadro, 

sugestões dadas pelos alunos que poderiam enriquecer o parágrafo a ser escrito 

para a aula seguinte e que tratava da utilidade da internet para alunos universitários. 

No que concerne à produção textual de seus alunos, a professora acredita 

que o processo de escrita auxilia os aprendizes a consolidar as estruturas da língua, 

pois, sendo uma atividade produtiva, o texto escrito pode servir como referência para 

que eles percebam o que conseguem fazer e o que ainda necessitam aprender. 

Vejamos um trecho da primeira entrevista no qual a professora discute essa 

questão: 

[3] 

Pesquisadora:  A minha primeira pergunta pra você é: qual é o papel da escrita em língua 
estrangeira para o processo de ensino, como é que você percebe a escrita em 
relação à sua prática de ensino? 

Professora:  Bom, a escrita ela tem um papel muito importante, porque ela ajuda a consolidar 
as estruturas, a questão da forma, é, visual mesmo da palavra, né, porque muitas 
vezes os alunos trabalham muito com a forma auditiva e às vezes não 
conseguem, é, fazer a associação, principalmente porque no inglês não há muita 
correspondência entre pronúncia e escrita. Então é o momento que eles têm 
realmente pra colocar essa parte em prática, né? Eu acho que também como é 
considerada uma habilidade produtiva, é uma coisa que eles vão produzir, que eu 
vou conseguir perceber melhor o que eles conseguiram apreender, o que que já 
conseguem fazer por conta própria, é uma ... 

Pesquisadora:  Até pra eles visualizarem, certo? 
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Professora:  Exatamente, pra visualizar e eles também vão começar a ter um pouco mais da 
medida daquilo que eles conseguem produzir, porque a gente é mais difícil, a 
gente não grava as aulas. Então pro aluno perceber que cometeu certos erros na 
fala – a gente pode até corrigir em alguns momentos ali –, mas eu acho que passa 
mais despercebido do que a questão da escrita, que fica registrada no papel. 

 
[Trecho da primeira entrevista com a professora] 

 Através da fala da professora, vemos que a escrita se configura como uma 

‗habilidade produtiva‘ que requer dedicação e atenção por parte do aluno. Para ela, 

em virtude de o registro escrito ser visual, a correção do erro fica mais facilmente 

gravada na memória do aluno se comparada aos momentos de correção oral 

realizados durante as aulas. Escrever é um processo que demanda tempo, 

dedicação, organização e método. Assim, para a professora, as habilidades podem 

variar de aluno para aluno, como também variam os tipos textuais solicitados, 

corroborando a afirmação de Grabe e Kaplan (1996) de que as habilidades para a 

escrita podem variar desde a necessidade de escrita de um simples parágrafo à 

habilidade para escrever composições e artigos profissionais. 

 O início das aulas era, geralmente, dedicado à correção das tarefas que os 

alunos deveriam realizar em casa, como forma de colocar em prática e fixar o 

conteúdo visto durante os encontros. A correção era realizada oralmente e, à 

medida que acontecia, a professora aproveitava o momento para esclarecer dúvidas 

ou perguntar aos alunos sobre o porquê de usarem esse ou aquele termo. Na aula 

do dia 18/09/2013, durante um momento de correção, a professora questiona os 

alunos sobre a necessidade de repetição de determinados termos. Na aula anterior, 

eles haviam começado a estudar a escrita do parágrafo introdutório e a tarefa de 

casa solicitava dos alunos que observassem cinco modelos de parágrafos 

introdutórios, e sublinhassem a palavra ou palavras que apareciam na primeira 

sentença e que eram repetidos nas sentenças seguintes. Observemos o trecho em 

destaque: 

 

[4] 

Professora: Ok, here is the first one about computers. Which words are similar or repeated 
throughout this introductory paragraph? 

Pablo:  Computers. 
Professora: Computers, first of all! Oh, yes! The word ‗computers‘ is repeated four or five times. 

What else? Pardon? 
Alice:  Easy! 
Professora:  Easy, yes! The idea of computers being easy to use is repeated too. Is there any 

other? Well, basically, these two words, yes? ‗Computers‘ is the most used and 
‗easy‘ twice. What about the second paragraph? 
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Alunos:  Parents. 
Professora:  Parents? Yes! And the words can have synonyms too. So, did you find any 

synonyms here or a similar idea? 
LAM: There‘s ‗no wrong‘ and ‗perfect human beings‘. 
Professora:  Yes, and at the end, what do we have? The idea of doing wrong has a synonym 

here at the end. What is it? 
Pablo:  Mistakes. 
Professora:  Yeah, maybe mistakes! Yes! That‘s it! 
[...] 
Professora:  Well, I think that basically these two. They‘re repeating a lof of times. Why do 

writers do it? Why do they keep repeating ideas or using synonyms? Why do they 
do that? But the teachers ask us not to repeat the words so much! But here you 
can see that the repetition was necessary. So, why do the authors do it? 

Alice:  For us to know what they‘re talking about. 
Professora: Yes, they want us to know what the subject is. 
Pablo: Professora, é realmente necessário falar muitas vezes a mesma palavra? 
Professora:  Yes, sometimes the repetition is kind of tiring, and then, the teachers say: ‗ah, the 

students who repeat so much don‘t write well‘, or any writer who repeats words too 
much. Sometimes you can use a synonym or we can use references. What are 
these references? We can substitute words by pronouns. So, maybe, here in some 
cases, he could have ... well, instead of repeating ‗computer‘, he could have used 
‗it‘, yeah? A substitute or ‗this machine‘, for example, could be a reference for not 
repeating the same word. 

Mell:  In Portuguese, we can do that more freely, because we have the verbs, I mean, we 
know the subjects of the verbs, and it helps us avoid the repetition. But in English 
we don‘t have that. That‘s why we have the impression that we keep repeating the 
words. 

Professora: Yes, I agree with you Mell. 
 

[Trecho da aula do dia 18/09/2013] 

 Assim, no trecho [4], a interação entre a professora e seus alunos, durante a 

correção da tarefa de casa, confirma a importância do processo colaborativo, como 

é defendido por Bruffee (1999), Figueiredo (2006), Figueiredo e Lima (2013), entre 

outros autores, uma vez que fomenta a participação de todos de maneira igualitária, 

deslocando o professor do centro do processo de ensino e proporcionando voz aos 

alunos, conforme destaco através das participações de Alice, Pablo e LAM que se 

engajam no processo corretivo. Logo no início da interação, a professora conduz os 

alunos a pensar sobre o processo de escrita dos parágrafos introdutórios, estrutura 

destacada naquele momento corretivo, e questiona os alunos sobre qual palavra é 

repetida naquele primeiro exemplo, ao que Pablo responde ‗Computers’. A seguir, a 

professora indaga sobre qual conceito estaria relacionado ao termo ‗Computers‘ e 

Alice responde ‗Easy‘. Em relação ao segundo parágrafo, a maioria dos alunos 

passa a participar, respondendo prontamente à pergunta proposta pela professora 

ao afirmarem que a ideia repetida naquele parágrafo tem a ver com ‗parents‘. LAM 

destaca a relação estabelecida entre os temos ‗parents‘, ‗wrong‘ e ‗perfect human 

beings‘ e Pablo identifica no texto uma palavra que se relacionada ao sentido de 
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‗wrong‘, apontando a palavra ‗mistakes‘. Nesse momento, a professora indaga a 

turma sobre o porquê de se evitarem repetições ou de se utilizarem sinônimos ao 

escrever um texto, e Alice afirma que é para que se saiba do assunto tratado.  Pablo 

pergunta se é, de fato, necessário repetir a mesma palavra e após uma breve 

explicação da professora, Mell auxilia o colega, comparando a estrutura de sua L1 

com a da L2 estudada. Desse modo, vemos que os momentos de scaffolding, 

fornecidos pela professora ao estimular os alunos à reflexão sobre a estrutura 

estudada, são compreendidos e a ‗deixa‘ é percebida por Mell, que toma para si a 

responsabilidade de expandir o comentário feito pela professora. Verifica-se, através 

do trecho [4], que, como o foco da aprendizagem colaborativa recai sobre o 

processo, os alunos passam a contribuir durante as aulas, tornando-se mais ativos, 

envolvidos e responsáveis pelo resultado final da tarefa (BRUFFEE, 1999; 

FIGUEIREDO, 2006). 

 A seguir, apresento alguns momentos de interação entre os alunos e como a 

colaboração entre os pares pode auxiliá-los na construção de texto escritos em uma 

LE. 

b) a construção colaborativa dos textos a partir das discussões entre os 

alunos 

O fato de estar presente durante as aulas me proporcionou a observação de 

momentos de scaffolding notados não apenas durante as interações entre a 

professora e seus alunos, mas entre os alunos durante as atividades em pares ou 

em pequenos grupos. Quando propus, no capitulo teórico desta pesquisa, uma outra 

configuração para o ensinar e o aprender, amparado por uma relação colaborativa 

entre os envolvidos no processo (ver Figura 2), sugeri uma figura que ilustrasse a 

dinâmica que presenciei em sala, por meio da qual a relação estabelecida entre a 

professora e seus alunos conseguisse representar dinamicidade, movimento, troca, 

reciprocidade, entrecruzamento de saberes verificados ao longo do semestre. 

Assim, durante as observações das aulas, foi comum verificar que, antes de 

iniciar um conteúdo ou corrigir as tarefas de casa, a professora solicitava que os 

alunos discutissem em pares sobre o conteúdo da aula anterior ou sobre as 

respostas dadas por eles às tarefas solicitadas. No trecho [5], que apresento a 

seguir, é relevante notar que os alunos, ao trabalharem em pares, auxiliam um ao 



107 

outro e consolidam a aprendizagem por meio das trocas de ideias sobre o conteúdo 

estudado na aula anterior: 

[5]  

Professora:  Hi! How are you today? Ok, do you remember what we studied last class? What 
was our last class topic? 

Alunos:  The thesis statement. 
Professora:  Yes! You‘re right. I would like you to talk for a few seconds or minutes about what 

you remember from last class, please, talk to each other ... the ones who didn‘t 
come can get ideas from the ones who were here. So, please, discuss a little bit. 

 
(Os alunos formam duplas com o colega ao lado e iniciam a discussão.) 
 
Charles: So, what do you remember from last class, Anne? 
Anne:  Well, I remember that the thesis statement can‘t be a question ... 
Charles: Ah, it comes in the end of the introductory paragraph ... and, well, I don‘t remember 

much. Can you remember anything else? 
Anne:  I think that it can‘t be a general fact. 
Charles: I don‘t remember this. Why not? 
Anne: Because you need to share your opinion, and you can‘t generalize! 
Charles:  Oh, yes! Now I remember when the teacher talked to us about it while she was 

explaining this topic. Yes! Mhm, now I remember! 
 

[Trecho da aula do dia 20/09/2013] 

 A discussão inicialmente proposta pela professora toma forma com os alunos 

participando em duplas ou em pequenos grupos e, no trecho [5], a conversa rápida 

entre Charles e Anne nos mostra, como advogam Wood, Brunner e Ross (1978), 

que as trocas dialógicas proporcionam, aos alunos, a manutenção do foco da tarefa, 

ou seja, os aprendizes mantêm o foco na tarefa estabelecida e alcançam o objetivo 

proposto, que é o de recordar as características da tese ou ideia central do texto 

(thesis statement).  

 Ainda durante a aula do dia 20/09/2013, a professora, após a participação 

oral dos alunos acerca das características da tese (thesis statement), entregou uma 

folha contendo três sentenças e pediu novamente que, em duplas, eles discutissem 

e avaliassem se as três teses estavam bem escritas ou não e, na sequência, 

reportassem ao grupo o resultado de suas discussões. Durante a correção da tarefa, 

Dani afirma que a sentença apresenta a opinião do autor, sem, no entanto, se 

alongar demasiadamente. Charles, por sua vez, pontua que a tese (thesis 

statement) soa mais como uma conclusão para ele. Nesse momento, a professora 

entra na discussão e propõe que Charles pense em como faria para desenvolvê-lo 

melhor. Anne, então, tenta auxiliar o colega afirmando que a primeira sentença seria 
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mais bem utilizada com a finalidade de comparação. No trecho [6] trago a discussão 

travada entre Charles, Dani e Anne já no decorrer da aula:  

[6] 

Professora:  So, here, we‘re going to check a few other things. You‘re going to say if these 
statements are well or badly written, and if they are all right, you have to say why. 
So, please, talk to your friend about it. 

 
(A few minutes later) 
 
Professora:  Yes? Let‘s check? It‘s very easy, isn‘t it? All right! The first one. Do you think it was 

well written or badly written? Why? 
Dani:  It states the author‘s opinion without being too broad or without using too many 

words. 
Charles: I think it‘s well written, but, for me, it‘s like a conclusion! 
Professora: A conclusion? Really? How do you think you could develop this? The focus of this 

statement is on the issues of ethnicity and family dynamics! 
Charles:  Ah, teacher! I don‘t know how to explain! 
Anne: I think that this is good to compare! 
Professora: Yes, Anne, all right! Maybe this statement would be good for comparing or for a 

contrasting essay, and I agree with you: it‘s well written. 
 

[Trecho da aula do dia 20/09/2013] 

 Durante esse breve momento de interação, vemos que a professora permite 

que os alunos se manifestem e propõe um questionamento para fazê-los refletir e, 

mais uma vez, se afasta da condução do assunto. As negociações beneficiam os 

alunos, pois eles dialogam e passam a elaborar hipóteses sobre a língua-alvo, 

mesmo apresentando opiniões divergentes, como também foi verificado nos estudos 

de Bassi (2006) e de Carvalho (2006). 

 Repetindo uma afirmação anterior, o trabalho em duplas revelou ser uma 

constante durante as aulas observadas. No trecho [7], apresento uma nota de 

campo realizada em 04/10/2013 que destaca o ambiente de interação entre os pares 

promovido pela professora da turma. 

[7] 

A professora iniciou a aula perguntando aos alunos sobre quem escreveu a redação. A 
professora recolheu a tarefa dentre os que a haviam feito e, na sequência, trocou o material 
entre os colegas para que um lesse a redação do outro (peer correction).  
As duplas foram formadas da seguinte forma:  
a) Anne, Heitor e Emma; 
b) LAM e Dani; 
c) Alice e Pablo; 
d) Mell e Bianca. 
Vinte e cinco minutos depois, a professora perguntou aos alunos se eles conseguiram 
identificar ‗erros‘ ou algo que poderia ser acrescentado para melhorar o texto. Ela ainda 
perguntou se eles focalizaram apenas no que era para ser corrigido, em termos de 
gramática, ou se eles observaram também as características gerais do texto. 
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Anne achou o texto de Heitor bom; Heitor e Anne avaliaram o texto de Emma e afirmaram 
que ele estava bastante claro; Mell comentou o texto de Bianca e disse que estava bem 
escrito e estruturado; Dani avaliou o texto de LAM e comentou sobre a estrutura do texto 
como um todo. LAM, por sua vez, afirmou que o texto de Dani estava ‗quase perfeito‘; Alice 
e Pablo ainda estavam trabalhando em seus textos e, devido a isso, a professora irá avaliar 
suas tarefas posteriormente. 
 

[Trecho de nota de campo – Aula do dia 04/10/2013) 

 Ainda em relação à aula do dia 04/10/2013, destaco um momento do diálogo 

entre a professora, Anne, Heitor e Emma que reflete a importância das interações 

entre os alunos e a professora para a construção de um texto coerente e coeso. 

Durante os minutos iniciais da aula, a professora recolheu os textos dos alunos que 

haviam feito a tarefa de casa e trocou o material de modo que um colega tivesse a 

oportunidade de ler o texto de outro. Assim, os pares conversaram sobre seus 

textos, opinando sobre o que estava adequado e o que precisaria ser reescrito. 

Durante o diálogo, a construção significativa do texto é destacada pela professora 

quando ela pergunta aos alunos sobre quais contribuições eles podem garantir ao 

texto do colega, passando, para eles, a responsabilidade de ler e auxiliar, 

significativamente, uns aos outros nesse sentido. A professora propõe a discussão 

para a turma, indagando se haviam identificado problemas com estrutura, 

vocabulário e, a seguir, expande o scaffolding, solicitando dos alunos sugestões 

para melhorar os textos. Nesse momento, os alunos acatam a proposta da 

professora e passam a comentar sobre os textos dos colegas. Anne comenta a 

redação de Heitor, mais especificamente, ela observa que a conclusão precisa ser 

mais bem trabalhada para garantir ao leitor a possibilidade de entender melhor o 

porquê de Heitor dizer que algumas pessoas acham que o curso de Letras é fácil. 

Heitor, por sua vez, explica que havia mencionado em outro parágrafo que o curso 

de Letras não era fácil, pois demanda horas de dedicação e leitura. Apesar da 

explicação de Heitor, Anne reafirma a necessidade da retomada dessa explicação 

na conclusão de seu texto. Durante esse momento, Anne também tece comentários 

sobre o texto de Emma, sugerindo que ela o deixe um pouco mais claro para o leitor 

caso explique um pouco mais sobre o curso de Letras. Vejamos o exemplo: 

[8] 

Professora:  Well, what do you think about your classmates‘ texts? Are they good? 
Alunos:  Yes! 
Professora:  So, let‘s suppose you didn‘t know anything about these courses. Do you think the 

texts explain, do they give information about the courses? 
Alunos: Yes! 
Professora: Yes? Could you identify any problems with structure, vocabulary or anything? 
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Alunos:  Small mistakes. 
Anne: Just a few problems with spelling or collocations. 
Professora: Ok, good! And did you give any opinions about things to be added in order to 

improve the sentences or part of the text? Yes? Good! All right! So are these 
opinions about writing sentences or something that could be included to make the 
texts better or more comprehensible? 

Pablo: Um pouco de cada. 
Anne: About Heitor‘s essay, I think that his conclusion can be written again because he 

said that many people think that his course is easy, but he didn‘t say why … So, he 
could write a little more, just to complete his idea. 

Professora:  Ah! Ok! And did you mention anything about this before? I mean, in the text? 
Heitor: I... ah... well... I don‘t think so... no, wait! I said that Letras is a hard course 

because it demands a lot of hours of reading and dedication too! 
Professora:  Oh, so you mentioned that in the text! And somehow it gives the idea that it is not 

easy! Ok, all right! 
Anne:  In this part it was ok, but I think he could get back to it, but just to explain it in the 

conclusion. 
Professora: Ok, and what about you, Emma? What do you think about the two texts? 
Emma: I think they are both ok. 
Professora: And what about Emma‘s text? 
Heitor: It‘s clear. 
Anne: I agree with him, but there are a few mistakes about agreement, but they‘re not big 

mistakes that affect her text. 
Professora: Can you be more specific? 
Anne: Yes! I think that in this paragraph she can give more details about her course, 

because I didn‘t understand it very well. It is good, but it can be better. 
 

[Trecho da aula do dia 04/10/2013] 

Assim, no trecho [8], destaco o envolvimento dos alunos com o processo de 

escrita textual, sendo que, pouco a pouco, eles se engajam com a produção textual 

do colega e, estimulados pela professora, passam a fazer sugestões de melhoria 

nos textos. Isso corrobora as palavras de Reid (2000) de que o professor precisa 

chamar a atenção do aluno para os propósitos da escrita, para o nível de 

formalidade do texto e para a língua utilizada a fim de garantir coesão e coerência, 

de acordo com a proposta estabelecida durante a aula. Além disso, Grabe e Kaplan 

(1996) propõem que durante a construção textual, os autores se guiem por 

hipóteses (por exemplo, que a estrutura do texto pode variar em função do 

propósito, público e quantidade de informação) que irão auxiliá-los a redigir um bom 

texto.  

Através dos trechos [6], [7] e [8] reafirmo as palavras de Allwright e Bailey 

(1991) de que, em um ambiente favorável às interações, os aprendizes estabelecem 

um trabalho produtivo e os conflitos relativos à aprendizagem que porventura 

aconteçam contribuem para a elaboração da tarefa que está sendo realizada. 
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Na sequência, discuto a importância do ambiente colaborativo fomentado pela 

professora durante suas aulas e destaco o ambiente de troca e parceria fundamental 

para que o aluno se torne mais independente em seu processo de aprendizagem. 

 

3.1.2 O ambiente colaborativo e sua importância para o desenvolvimento de 

um aprendiz mais autônomo 

 

 As pesquisas realizadas em Linguística Aplicada e que têm a sala de aula 

como cenário apontam para um ambiente dinâmico, onde as interações observadas 

entre professor/alunos, aluno/aluno e pequenos grupos de alunos, seja durante 

momentos de instrução ou de realização de tarefas, revelam a importância da 

construção de um ambiente propício a essas trocas (CARVALHO, 2006; 

FIGUEREDO, 2007; FIGUEIREDO, 2006a; LIMA, 2009).  

 Uma vez que o foco da aprendizagem colaborativa, aqui estudada, recai 

sobre o processo de ensino e de aprendizagem, e os papéis de cada membro do 

grupo são definidos durante a realização de tarefas em sala de aula, considero que 

os alunos envolvidos nesse tipo de trabalho são paulatinamente levados a se 

tornarem mais autônomos durante o exercício da aprendizagem. Ao serem 

convidados a ler e comentar sobre o texto do outro, por exemplo, os aprendizes são 

envolvidos no processo de escrita, são chamados a intervir, opinando sobre o que 

pode ser melhorado e transcendem esse momento ao analisarem seus textos e 

diagnosticarem o que pode ser melhorado (NUNAN, 1997).  

Durante a minha experiência em observar o grupo, constatei que o ambiente 

colaborativo era uma constante durante as aulas do semestre, pois a professora 

sempre encorajava os alunos a discutir com o(s) colega(s) sobre alguma atividade 

realizada durante as aulas. A colaboração estava presente em vários momentos, 

desde identificar se determinada sentença poderia apresentar ou não uma tese 

(thesis statement), ou solicitar do aluno um breve relato sobre o que havia sido 

tratado na aula anterior, ou ainda, ler e discutir seus textos com os colegas a fim de 

receber e oferecer sugestões de melhorias para a reescrita. 

Para exemplificar o ambiente colaborativo descrito, apresento uma nota de 

campo escrita durante a aula do dia 20/11/2013 da qual participaram 10 alunos que 

compõem a turma. O trecho se refere a um momento do curso em que os alunos 

estudavam especificamente um ensaio argumentativo (argumentative essay). Como 
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tarefa de casa, solicitada na aula anterior, eles deveriam escrevê-lo, considerando 1 

entre os 6 temas sugeridos, que se encontram na nota de rodapé, 64 e deveriam 

levantar argumentos favoráveis e contrários ao tópico escolhido. A professora 

solicitou que, em duplas, os alunos trocassem seus textos, lessem e avaliassem a 

introdução, o desenvolvimento e a conclusão, a fim de verificar se os prós e os 

contras haviam sido, de fato, contemplados. Segue o trecho: 

[9] 

A professora iniciou a aula perguntando aos alunos sobre a tarefa de casa. Para 
aqueles que já haviam pensado sobre os prós e os contras dos tópicos relacionados aos 
temas do exercício 2 (a professora pediu que escrevessem um ensaio argumentativo). Aos 
que não haviam feito a tarefa, foi-lhes dado um tempo para que elencassem os tópicos e 
pediu que todos estivessem prontos até às 9h. 

[...] 
As duplas foram formadas em função da proximidade, trabalhando em conjunto os 

seguintes pares: 
1. Emma e Bianca; 
2. Júlia e Dani; 
3. Anne e Charles; 
4. LAM e Heitor; 
5. Alice e Pablo. 

Após lerem os textos uns dos outros, a professora pediu que eles fizessem seus 
comentários em voz alta. 

 Emma iniciou, comentando que o texto de Bianca (tópico 4) era mais 
expositivo do que argumentativo e carecia de mais argumentos. Por sua vez, 
Bianca disse que o texto de Emma (tópico 6) estava bom e que ela 
apresentava no início seu ponto de vista, defendendo suas ideias no 
parágrafo de desenvolvimento. No entanto, ela não apresentava os prós e os 
contras, apenas os argumentos favoráveis; 

 Júlia e Dani escreveram sobre o mesmo tópico (1). Dani gostou do texto de 
Júlia que apresentou os prós e os contras a respeito do tema escolhido. Júlia 
também achou que os textos divergiram um pouco, apesar de serem sobre o 
mesmo tema; 

 Anne e Charles não escreveram sobre o mesmo tema. Anne escreveu sobre 
a venda de armas a civis e Charles sobre o ensino de português na 
universidade. Charles gostou do texto de Anne porque ela apresentou os prós 
e os contras sobre o tema, desenvolveu bem o texto, mas deveria reescrever 
a conclusão e retomar alguns pontos (nesse momento, a professora interferiu 
e esclareceu que, na conclusão, ela precisaria apenas apontar seu 
pensamento e isso seria suficiente. A professora aproveitou a interrupção 
para comentar sobre o quanto é importante ter um outro leitor para seu texto 
e não apenas o avaliador!). Anne disse que o texto de Charles foi bom, mas 
ele repetiu a mesma ideia algumas vezes; 

 Heitor comentou sobre o texto de LAM (tópico 1), dizendo que o achou um 
pouco superficial e que ele poderia aprofundar e organizar mais suas ideias, 
mas que havia concluído bem e usado bem as ―linking words‖. LAM disse que 
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 Os tópicos sugeridos foram: 
1. University education should be guaranteed to all students who finish high school; 
2. The sale of guns to civilians should be made illegal; 
3. Physicians should be allowed to assist people who want to die; 
4. Abortion should be made legal to any case of unwanted pregnancy; 
5. A year of national service, with low pay, should be required of all 18-year-olds in this country; 
6. The Portuguese language should be taught for at least one year in all courses at the 

university. 
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Heitor escreveu bem os prós e os contras de seu texto (tópico 4) e o concluiu 
bem. 
 

 [Nota de campo – Aula do dia 20/11/2013] 

 Por meio da nota de campo [9], vemos que a sala de aula se constitui como o 

lugar onde as trocas colaborativas acontecem e as sugestões e comentários 

realizados pelos colegas sobre os textos escritos promovem a interação, realçam a 

importância do olhar do outro sobre aquilo que escrevemos, enquanto apontam 

sugestões para a reconstrução dos textos e ampliam a participação do aluno, 

encaminhando-o a outro patamar onde também está o professor/tutor. 

Apresento, na sequência, um momento de interação entre a primeira dupla 

(Emma e Dani) destacada na nota de campo anterior, e que conta, também, com a 

participação da professora. Enquanto alguns alunos finalizavam a escrita de seus 

textos, a professora solicita que alguém se voluntarie e inicie os comentários sobre o 

texto do colega. Nesse momento, Emma se dispõe a iniciar apontando sugestões de 

melhorias para o texto de Bianca. Vejamos o trecho: 

[10]  

Professora:  Ok, there are some people who are still writing, but they‘re about to finish. So, what 
do I want to do now? You‘re going to comment on the text that you‘ve read. You‘re 
going to talk about the ideas, if you think that the pros and cons are balanced and 
the ideas are good, and if you liked the text, if you understood it, ok? So, you‘re 
going to comment on the text that you read. Let‘s start with Emma and Bianca. 
Who would like to be the first, Emma or Bianca? Emma? Ok! 

Emma:  It sounds like a good text. 
Professora:  What is it about? 
Emma:  It‘s about abortion. 
Professora:  Abortion? Ok! 
Emma:  I could understand it very clearly, it was clear. I could understand it very well. The 

only problem is ... not ... the first part of the text ... it isn‘t argumentative, it‘s more 
expository, but then it is fine, and in the last paragraph ... 

Professora:  Paragraph (corrige a pronúncia da aluna). 
Emma:  Paragraph! She starts to support a point, she shows her opinion, and ... but it‘s 

kind of argumentative. The text isn‘t really argumentative! It‘s expository! 
Professora: Very good! So, you didn‘t see that she stands for her point. Do you think that she is 

for or against abortion? 
Emma:  I think that for this last paragraph she is against, but she is kind of ‗on the fence‘. I 

think it is a great text, it‘s ... she should put more arguments, and say it‘s good 
because of this, it‘s wrong because of this. Just it, but the text is good. 

Bianca:  Now I realize that! I knew that it was argumentative and not expository. 
Professora:  So, you‘re just showing what abortion is, and the consequences ... they‘ll have this. 
Bianca:  Now I see that it‘s more expository! Well, about Emma‘s text ... it‘s also good, it‘s 

clear, and I think that it‘s an argumentative essay because she starts it saying that 
people should study at the university, and in the other paragraph she still supports 
this point telling that we need it because we write all the time, and we need to know 
how to write well in Portuguese because it‘s our native language. 

Professora:  Does she show any idea that is different from her point of view or not?  
Bianca:  No. 



114 

Professora:  No? So, in this case it‘s more persuasive than really argumentative, but... 
Emma:  It‘s that I‘m so right about what I wrote that I never think of people going against 

me! (risos) 
Professora:  Oh! And what do they think of that? 
Emma:  It‘s not important! (risos) 
 

[Trecho da aula do dia 20/11/2013] 

O trecho [10] apresenta um momento de interação durante a aula que 

exemplifica o ganho dos alunos em termos de se sentirem aptos a participar, 

opinando, abertamente, sobre o texto do colega. Desse modo, vemos que o modelo 

oferecido pela professora durante as aulas e os momentos de correção dialogada 

oferecem a base necessária para que os alunos se sintam mais confiantes ao opinar 

sobre o texto de seu colega. Observo, no trecho [10], que a fala de Emma é pontual 

no sentido de fazer um diagnóstico do texto de Bianca, ou seja, Emma trata das 

características do texto, diagnosticando-o como expositivo, muito mais que 

argumentativo (que era o objetivo a ser alcançado) e chega a brincar com a colega 

ao dizer que ela ―fica em cima do muro‖, não se posicionando sobre o tema em 

questão. Ela ainda opina sobre a necessidade de Bianca apresentar mais 

argumentos favoráveis e contrários ao tema ‗aborto‘, mas, sempre, procurando 

elogiar o texto da colega. Constata-se, também, nesse momento, que, por meio da 

leitura e da avaliação de Emma, Bianca consegue ver seu texto com outro olhar e 

percebe onde estão as falhas que precisam ser revisadas e corrigidas. O 

envolvimento de Emma deixa entrever o que Nunan (1997) aponta como 

transcendência, ou seja, a aluna consegue estabelecer ligações entre o conteúdo da 

aprendizagem da sala de aula e sua participação ao ser convidada a opinar sobre o 

texto de Bianca. 

É nesse sentido que o processo de desenvolvimento da cognição individual 

vai sendo desenvolvido durante as aulas (FRAWLEY; LANTOLF, 1985) e os 

momentos de interação entre os alunos reafirmam a importância das trocas 

colaborativas, das sugestões compartilhadas, conforme vemos no trecho anterior 

destacado. Sabemos que, para Vygotsky (1981), as funções mentais superiores são 

consequência de um sistema constituído por nossas capacidades mentais e também 

pelos artefatos simbólicos construídos culturalmente (LANTOLF, 2006) por meio das 

relações estabelecidas com o outro, com nós mesmos e com o meio. No trecho 

referenciado, percebemos que as relações estabelecidas em sala de aula entre os 

colegas promovem uma interação colaborativa, pois, ao passar para o aluno a 
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responsabilidade de ler, analisar e comentar o texto de seu colega, a professora está 

promovendo uma oportunidade para que o aluno e seu parceiro ampliem seus 

conhecimentos, diminuindo a distância entre o que não conseguiam fazer sozinhos e 

o que agora conseguem fazer com o auxílio do outro, e, futuramente, conduzirem 

sua aprendizagem de maneira mais autônoma. 

 No decorrer do curso observado, as aulas ofereceram momentos valiosos 

para esta pesquisa. Entre as várias aulas observadas, destaco um momento que se 

refere ao encontro do dia 04/10/2013. Nesse dia, a professora iniciou a aula 

perguntando aos alunos se haviam feito a tarefa de casa (eles deveriam escrever 

um textp expositivo a respeito do curso que eles fazem na universidade). O trecho 

da aula ressalta momentos de troca colaborativa entre os alunos durante o qual se 

verifica a construção conjunta do conhecimento entre eles, os quais também 

receberam momentos de scaffolding oferecidos pela professora. Vejamos o trecho 

em destaque em que temos o comentário de Dani acerca do texto de LAM e que 

apresenta esse momento de interação: 

[11] 

Professora:  So what about you two? Are you still working on the text? Yes? Wow! A lot of 
things to be changed? 

Dani:  No! It‘s just about structure. He needs to change some things because he gave the 
same information and he needs to cut some periods, and review the structure. But 
the text is very good. His paragraphs contain information about career and it‘s very 
good. 

 (A professora aproveita a oportunidade para conversar com os alunos sobre a 
importância de se ter pessoas que revisem o que escrevemos.) 

Professora:  So, what about LAM‘s text, Dani?  
Dani:  I think it was very interesting because he talks about his course and not only about 

the structure of the course, but, actually, why it‘s necessary, why it‘s important for 
society, (?), just a few mistakes, and it‘s very good. 

Professora:  Good! So, you thought it was more interesting to show what people can do if they 
take this course than explain what the course is about? 

LAM:  Yes! I didn‘t only want to explain why to study it. 
Professora:  Mhm! After you graduate, the areas you can apply this knowledge to (?). That‘s 

interesting! Nice idea! What about Dani‘s text? 
LAM:  Her text was almost perfect! 

 
[Trecho da aula do dia 04/10/2013] 

Vale notar que a aluna tece comentários não apenas sobre erros menores, 

como palavras escritas de maneira incorreta, por exemplo, mas ela vai além 

(amparada pelos comentários feitos pela professora no início da aula) sugerindo 

cortes de explicações repetitivas e valorizando o texto de LAM, ao afirmar que ele 

não falou apenas do curso que estuda, mas sobre o que o aluno pode fazer após 
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concluí-lo (LAM é estudante do curso de Ciências Ambientais). Na sequência, a 

professora aproveita um deslize de pronúncia de LAM, ao pronunciar o verbo ‗cursar‘ 

como ‗amaldiçoar‘ em inglês, e esclarece sua dúvida, garantindo um momento de 

input 65 compreensível. 

[12] 

Professora:  Mhm! After you graduate, the areas you can apply this knowledge to (?). That‘s 
interesting! Nice idea! What about Dani‘s text? 

LAM Her text was almost perfect! 
Professora:  Almost? (risos) 
LAM:  Oh, yes! It‘s very good too! There are just two mistakes, and I learned words like 

(?) How do I say … types of mistakes ... and my mother helped me. She cursed 
Letras. 

Professora:  She? 
LAM:  She cursed Letras. 
Professora:  Well, you mean, she studies Letras? 
LAM:  She is retired. 
Dani:  Ah! Your mother? 
LAM:  My mom! 
Professora:  She did Letras because if she ‗cursed‘ Letras ... Oh my God! Do you understand 

curse? 
Alunos: (risos) 
LAM:  Yes! (risos) 
Professora: Because ‗curse‘ means ‗xingar‘. Yes, so don‘t say curse, say study. Because I 

understand ‗cursar‘  is that what you mean, but it‘s not the same word in English. 
Even if you say ‗course‘ – that‘s the pronunciation for ‗curso‘ because ‗curse‘ 
means praguejar, xingar, amaldiçoar. Yes! And very bad things. But when you 
want to talk about courses you say study, do, take ... right? 

 
[Trecho da aula do dia 04/10/2013] 

 Visto se tratar de um curso com a finalidade de orientar os alunos sobre a 

construção de textos em inglês, durante todo o semestre, observei que a professora 

procurava garantir momentos de debates teóricos, com a apresentação de textos, 

leitura e discussão sobre os tópicos a serem trabalhados. Desde o início do curso, 

ao tratar de assuntos básicos sobre como utilizar maiúsculas e pontuação, por 

exemplo, ao caminhar para a escrita do parágrafo e sua estruturação (introdução, 

desenvolvimento e conclusão), bem como durante os momentos de orientação sobre 

a escrita de tipos textuais diversos (composição expositiva, comparativa, 

argumentativa, causa e efeito e, por último, a persuasiva), a professora agia como 

tutora durante os momentos de explanação, discussão sobre a prática e, também, 

ao tecer comentários sobre os textos produzidos pelos alunos durante os momentos 

de correção dialogada. A participação dos alunos era sempre solicitada, quer fosse 
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 De acordo com Richards e Schmitz (2010, p. 286), input é a língua que um aprendiz ouve ou 
recebe, e a partir da qual ele ou ela pode aprender. 
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realizada individualmente, em pares ou em trios e suas experiências e vivências 

discutidas a partir de seus pontos de vista. Para Nunan (1997), os níveis de 

autonomia dialogam com nossas vivências e experiências pessoais e, ao motivar 

seus alunos no caminho da aprendizagem, o professor conecta as atitudes dos 

alunos, seu engajamento, a possíveis atitudes futuras de independência.  

Nesse sentido, quando descrevo o cenário da sala de aula, onde busquei os 

dados para esta pesquisa, percebo que o papel da professora não se restringia a 

estimular os alunos para a aprendizagem, visto que ela os auxiliou a se 

percebessem como capazes de corrigir seus próprios textos e os dos colegas. 

Portanto, o ambiente colaborativo que aqui destaco pode ajudar o aprendiz a ser 

mais autônomo e expandir a experiência de correção dialogada para outros 

momentos de ensino e de aprendizagem.  

 Sabemos da dificuldade de se mensurar uma característica tão subjetiva 

como a autonomia, mas podemos observá-la através de comentários feitos pelos 

alunos durante as aulas, atitudes e iniciativa para ajudar, auxiliar e cooperar com a 

realização das atividades propostas pela professora, conforme destaco nos trechos 

apresentados neste subitem. Conforme pudemos observar por meio dos trechos 

[10], [11] e [12], é possível afirmar que um ambiente colaborativo pode conduzir o 

aprendiz a um caminho mais autônomo, uma vez que ao colaborar com o outro, os 

alunos compartilham suas ideias, experiências e também estratégias de 

aprendizagem (BRUFFEE, 1999; LITTLE, 1991). 

 

 

3.2 A interação entre a professora e os alunos durante os momentos de 

correção dialogada  

 

 Ao buscar compreender o processo de escrita textual a partir dos momentos 

de correção realizados entre a professora e seus alunos, o que se verifica é que tais 

momentos de interação e de colaboração promovem melhoras significativas nos 

textos reescritos, além de incentivarem o aprendiz a ser mais responsável por sua 

aprendizagem (FIGUEIREDO, 2009; MICCOLI, 2010). Para Vygotsky (1981), a 

aprendizagem ocorre a partir de interações significativas e a correção dialogada 

representa um momento interativo durante o qual professor e alunos discutem 

acerca dos erros identificados, esclarecem dúvidas, solucionam problemas e 
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interagem, na maior parte das vezes, na língua-alvo, contribuindo para uma 

ampliação do conhecimento dos alunos.  

Durante a análise dos textos escritos pelos alunos participantes da pesquisa, 

verifiquei que a correção dialogada entre a professora e os alunos proporcionou uma 

reescrita mais equilibrada e consciente por parte dos alunos. Durante essas 

correções, a professora conversa diretamente com os alunos sobre os erros 

cometidos, destaca os pontos que precisam ser retrabalhados e os auxilia a 

compreender melhor as características de cada tipo textual solicitado. No trecho 

[13], momento em que a professora dialoga com Anne sobre o texto que escreveu 

acerca de seu curso (ver a primeira e a segunda versão do texto 1 no Anexo D), 

destaco o momento de interação entre a professora e sua preocupação em fazer 

com que a aluna compreenda o que é preciso ser corrigido e o porquê da correção. 

Durante a conversa, a professora orienta a aluna a respeito do uso de palavras 

escritas em português, como, por exemplo, ‗vestibular‘ e o porquê de elas serem 

evitadas nesse tipo de texto. Vejamos o trecho do diálogo: 

[13] 

Professora: All right. Following my list, the next is … Emma is not here. Anne! Here is yours 
Anne ... Let me see what I wrote about your text. It‘s a good text, there are only a 
few things about it ... in relation to the text structure, I mean, the structure. I think it 
is very well done, yes? Because we have, here, a few statements and then you 
explain the points that you mentioned here. So, you developed well here, you go 
back to these points that you mentioned, so I detected that it`s really, really good, 
yes? And here, notice the things, the comments I made about the use of capitals. 
It‘s ok the use of capitals for they cannot be used here, yeah? Here, even though 
you were writing to Portuguese speakers, you should avoid the use of Portuguese 
words in your text or maybe you should explain what they are, because you may 
expose it to a person who doesn‘t speak Portuguese or doesn‘t read your text in 
order to know about your course, maybe the person won‘t know that. 

Anne: When I was writing I had thought about it, but then I forgot to correct it. 
Professora: Yes, this is just one thing for you to think about because … erm… sometimes when 

we get texts erm… like, erm, suppose we get texts in English with specific 
vocabulary for an explanation or any other language, but the text is in English and 
there is a word from another language, that‘s how people will, erm…, use in a text 
like this. So, this is the only one (mostra a palavra em português que ela escreveu 
no texto) erm…another thing here… words like this (aponta no texto) you needed 
just one, yeah?! ‗teaching and the bachelor one‘. 

Anne: Just one… Just one. 
Professora: Yeah… erm… It happened again … somewhere… Ah! ‗these topics‘ so you 

needed just one (continua falando coisas sobre o texto em voz baixa…) Just the 
word form… That are this, this, this, so it‘s plural. Erm... Usually when you say ‗it‘s 
in the third period of the day‘, they prefer to say this ‗in the evening‘ because 
night… night is the…in English, erm … we can‘t switch concepts, because 
sometimes we use the word ‗night‘ to refer to the ‗whole night‘, including what we 
call ‗madrugadas‘. So, that‘s why you need to think about the meaning of the words 
morning and night … maybe we could have ‗at night‘ but, what do you think? 

Anne: Yes… I agree, maybe we can change it to ‗evenings‘ or is it ok if I say late at night? 
Professora: All right, erm… Ah! All verbs need to have a subjetc so here yeah (mostra o texto) 
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Now I know what you wanted to say. 
Anne: Oh yes… ok. 
Professora: For the rest, it is perfectly possible if you feel that the subject is not clear you 

should  …. 
Anne: I didn‘t pay attention to it just because I forgot when I was writing.  
Professora: Ah, one thing about indirect questions: when you have this kind of question, erm… 

this kind of word, you should pay attention if you are not building the structure of 
the question, because here you say: ‗then it‘s important for students to keep in 
mind what are the objectives …‘ so ? How do you think you can rewrite it? 

Anne: ‗what the objectives of the course ARE‘ mhm, ‗and what they want students for‘. 
Yes, I… I corrected here because I did another mistake and I correct but I forgot to 
see this. 

Professora: Mhm... but in general your text is really, really good, Anne, I think you got the ideia, 
you know how to build the structure, and it is very well done, just these things 
about the language, but I think that you also explained well what our course is 
about, I liked it because you explained it very well, the parts … 

 

[Trecho da primeira sessão de correção dialogada realizada em 09/10/2013] 

Durante esse primeiro momento de correção oral, a professora orienta Anne 

sobre como proceder em relação ao processo de reescrita de seu texto e chama a 

atenção da aluna para o uso que ela faz de letras maiúsculas (em High School e 

University, por exemplo) e de palavras escritas em português, como foi o caso da 

palavra ‗vestibular‘. Outro comentário feito pela professora diz respeito ao uso de 

perguntas indiretas e, nesse momento, ressalto que a professora propõe que a aluna 

corrija seu erro, o que é feito por Anne ao perceber o erro apontado pela professora, 

sendo que a aluna reconhece outro erro semelhante e o corrige em seguida. Nesse 

sentido, vemos que a professora medeia a aprendizagem do aluno ao apontar o 

erro, destacar a necessidade da correção explicando os motivos para tal e, por 

último, ao elogiar a aluna e instigá-la a refletir sobre como fazer para produzir um 

novo texto (FIGUEIREDO, 2009; HANEDA, 2004; WOOD; BRUNNER; ROSS, 

1976). 

Ainda durante a primeira sessão de correção dialogada, a professora 

conversa com Heitor sobre seu texto (ver Anexo E), apontando o que precisa ser 

melhorado e esclarecendo dúvidas do aluno a respeito das correções realizadas. De 

início, a professora afirma que o aluno soube utilizar a estrutura expositiva para seu 

texto, seguindo os passos estudados durante as aulas (argumentos claros e 

expositivos e a conclusão que retomava os pontos previamente apresentados pelo 

aluno), mas havia correções a serem feitas que deixariam o texto mais claro e fluido. 

Vejamos o início da conversa:  
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[14] 

Professora: Heitor! Come here, please. Here, Heitor, let‘s talk about your text! 

Heitor: Ok. 

Professora: Erm... I think that in terms of essay structure, it‘s very good, because here I could 
see that you really followed this statement yeah, you introduced the idea here, 
you explained a little bit about the course then you have, a clear thesis statement 
and you developed the points that were mentioned here so, this was very happy 
because the structure on the essay was really followed here yes, and also in your 
conclusion you refer back to the points that were mentioned here, so this is very 
good, it makes your text clearer yeah, as you can see there are some problems 
with language and vocabulary, so let‘s see what I… wrote here. The first thing I 
mentioned was ‗uniformities‘, so don‘t refer to the same thing in different ways, for 
example, you start talking about modern letters… 

Heitor: Yeah. 

Professora: and then you talk about the letters course. So, use one or the other, not both at 
the same time. 

Heitor: Because I thought it was so repetitive. 
Professora: No, not in this case, if it is the subject. 
Heitor: No problem, then, if the subject is the same. So, I can repeat it? 

Professora: If it‘s the main topic, it‘s not a problem. 

Heitor: Mhm. 

Professora: Yes?! Because let‘s suppose you were talking about erm… I don‘t know… money, 
let‘s suppose the topic is money. So, how can you yeah, you cannot be naming it 
in different ways, so it should be money all the time. So, it‘s the same course 
because it‘s the main topic yeah, so in this case no problem, erm… so check this, 
erm… neither use this or this… right? 

Heitor: I wrote the same thing, but using different names. 
Professora: This is, was another… thing that I… said here ‗check the information that is 

given‘, So this is something serious because erm… let‘s suppose your text is 
being evaluated by an examination board, foreign examination board, they would 
say you don‘t know what you‘re talking about. 

Heitor: Ok, I got it!  
 

[Trecho da primeira sessão de correção dialogada realizada em 09/10/2013] 

Nos trechos [13] e [14], vemos que, ao interagir com a professora, os alunos 

são conduzidos a refletir sobre sua escrita e, quanto mais significativas forem as 

orientações proporcionadas pelo professor (durante os momentos de interação, 

sejam eles durante as aulas ou durante as correções dialogadas), maiores serão as 

oportunidades de internalização das novas estruturas. Nos dois momentos de 

interação destacados, percebe-se que o tempo de fala da professora é maior que o 

dos aluos, mas observa-se elicitação, da parte da professora, dos erros cometidos 

pelo aluno. Porém, apesar de os alunos terem ouvido mais do que falado, pude 

observar, no decorrer do semestre, textos qualitativamente melhores, demonstrando 

que os alunos ficaram mais atentos às especificidades dos tipos textuais solicitados 

e conseguiram trabalhar de maneira mais detalhada os parágrafos de 

desenvolvimento e de conclusão (tratarei com mais detalhes sobre a evolução 

qualitativa dos textos dos alunos no subitem 3.2.2). Em virtude de ter podido 
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acompanhar todas as aulas do semestre letivo e, ao mesmo tempo, verificar a 

evolução da escrita dos alunos, constato que, apesar de o tempo de fala da 

professora ser maior durante os momentos de correção dialogada, as palavras de 

Walker (1992) se constituem como verdadeiras, quando a autora atesta que o fato 

de a professora falar mais, durante a correção dialogada, não se torna um empecilho 

caso o foco da correção recaia sobre as reais necessidades dos alunos, pois a 

professora fala a respeito daquilo que os alunos precisam ouvir, ou seja, ela aponta 

e comenta os erros para que os alunos possam corrigi-los. Portanto, a mediação 

observada ao longo das interações durante os momentos corretivos e durante as 

aulas observadas é fundamental para a formação dos processos psicológicos 

superiores que vão depender das situações sociais em que o sujeito participa 

(VYGOTSKY, 1978). 

Ainda durante a correção dialogada realizada no dia 09/10/2013, destaco 

outro momento de interação durante o qual a professora e Dani dialogam sobre o 

texto escrito pela aluna a respeito de seu curso (ver Anexo F). De início, a 

professora elogia o texto escrito por Dani, afirma que ela seguiu a estrutura do tipo 

textual solicitado (texto expositivo) e, em seguida, solicita esclarecimento para 

alguns trechos que não ficaram claros, como, por exemplo, no momento em que 

Dani usa palavras em português em um texto escrito em inglês. Outro comentário 

feito pela professora se refere ao uso de preposições e de expressões incorretas e 

propõe que a aluna reveja as correções e os comentários antes de reescrever seu 

texto. Vejamos o trecho:  

[15] 

Professora: I think this is yours. Ok, Dani, well erm, I liked your text, Dani, that you explained 
the things very well, so you started building the structure … I think it is ok, but there 
are some things that we need to talk about … erm, it is about the language. So, I 
want you to pay attention to the prepositions, there are some verbs, they include 
the preposition even when they don‘t have an object so, so this is the case (aponta 
no texto) so (?) ‗institutes from‘, take out  unnecessary sentences. And here ‗not 
most Brazilians …‘ the course is this yes?! And, because you‘re writing in English, 
so avoid are using … erm … Portuguese words, because let‘s suppose the person 
doesn‘t speak Portuguese and is reading the text. And in order to know about our 
course, so, it should be in English. Sometimes it refers to other languages, but the 
text is in English, keep all the vocabulary in English. All concerning language, 
yeah, no matter the context, it should be kept in English. Another thing that … 
erm… here, pay attention to spelling, some words here you should check, erm… 
the use of contractions, ‗I guess you would like to see besides this‘. 

Dani: Mhm, mhm. 
Professora: ‗além de‘…, because this is ‗apesar de‘. 
Dani: Mhm, yeah. 
Professora: And then, but I don‘t think we say ‗in despite of‘! 
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Dani: Yes! You are right! we don‘t say ‗in despite of‘ but ‗despite‘…Mhm, ok. 
Professora: Yes?! And so here, I guess you erm, would like to use ‗besides‘, not use (?) 

‗besides Portuguese‘. Here (lê a frase no texto da aluna). I think that this sentence 
could appear somewhere else, probably here. What do you think? Because you 
can say erm… you talked about the summer courses besides here, so here you 
can start mentioning them and then you explain what they are for. So here you 
would have ‗among the language courses we can also find, French, Spanish, 
English, Brazilian, sign language in the cultural‘ erm… what else… Here I said ‗pay 
attention to indirect questions‘ so I could feel that you are using the questions 
words and then because of the question words you keep the structure of a 
question but actually this is not a question, this is an indirect… question yeah, so 
here you have ‗these courses are usually held at Faculdade de Letras, aiming to 
pass the (?) of what language is‘ not ‗what is language?‘ right? So, this is not a 
question ‗what language is‘, how it works, what is the subject? What do you think 
about it? 

Dani: Mhm. So what do you think if I do not repeat Portuguese here (e aponta para o 
texto e lê o trecho para a professora) ‗which are taught with the aim of preparing 
students to become language teachers‘. Just erm… replace, not replace … erm, 
move it from this place to the end. 

Professora: So you can‘t put it at the end, because this is not a question, that‘s it … what 
else?… Erm, do not leave verbs without a subject, so whenever you cannot identify 
clearly who the subject is, there is a problem, here in the next paragraph I could 
identify some things that erm… like this here, for example here you say ‗Indeed 
Letras is a rich full of letters‘ I…, I didn‘t understand this erm… 

Dani: Letters is a rich … 
Professora: I couldn‘t understand this sentence, but following… 
Dani: Yeah, I think I forgot something … I forgot to type something. 

 

[Trecho da primeira sessão de correção dialogada realizada em 09/10/2013] 

 Durante esse momento corretivo, a professora orienta Dani quanto ao uso de 

perguntas indiretas e chama a atenção da aluna para o fato de ela precisar alterar a 

estrutura da sentença e evitar o uso de palavras interrogativas. Ainda durante o 

mesmo diálogo, a professora alerta a aluna para a necessidade de deixar claro qual 

o sujeito do verbo, solicitando de Dani esclarecimento sobre uma sentença 

específica. A aluna se beneficia dessa forma corretiva, pois, ao ouvir da professora o 

que precisa ser corrigido, ela consegue ir além e perceber outros erros cometidos. 

Ao trocar ideias sobre a reestruturação de seu texto, a aluna valoriza a opinião da 

professora e começa a apontar outros modos de escrever o parágrafo, constituindo 

um momento de autonomia, conforme proposto por Nunan (1997) ao caminhar do 

nível da percepção para o nível do envolvimento, e da intervenção. 

 Ao observar a correção dialogada durante a terceira e última sessão do 

semestre, realizada em 18/12/2013, alunos e professora parecem estar mais à 

vontade com o momento corretivo, afinal era chegado o final do semestre e os textos 

corrigidos não precisariam ser reescritos porque faziam parte da última prova escrita 

daquela disciplina. Mais uma vez, a professora conversa individualmente com os 
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alunos presentes (Anne, Heitor, Alice, Emma, Pablo, Charles, Dani e Júlia), sendo 

destacados, neste momento, alguns trechos das conversas entre a professora, Alice, 

Emma e Pablo. No trecho [16], durante a conversa sobre o terceiro texto de Alice 

(ver Anexo G), a professora solicita alguns esclarecimentos da aluna no que se 

refere ao uso de algumas palavras e sobre a necessidade de a aluna deixar claro o 

sujeito do verbo, no caso de textos escritos em inglês. Vejamos um momento dessa 

conversa:   

 

[16] 

Professora:  Ok, Alice, let‘s see it. I liked your text very much. I think you write very well, as I 
have already told you before. The way you write, you state your sentences are very 
clear, and I‘m surprised that you had never attended a course. 

Alice:  Well, I like to write, and I learned a lot this semester. It was really good to me 
because I need English very much in my course. 

Professora:  There were just a few things about vocabulary and grammar. Here, for example, 
especially when you‘re using to be, usually, you need to put the subject before the 
verb because in Portuguese we can have the verb and no subject, but in English 
you should state the subject of the verb. See here, for example: 

(A professora mostra o texto para Alice. A aluna lê a sentença e explica o porquê de ter cometido 
aquele erro.) 

Alice:  Yes, I can see now that I did it many times (e aponta no texto outros trechos em 
que o mesmo erro aparece). And I think it‘s not because I forget, but because I 
think it‘s not necessary. (risos). Now I see! 

Professora: Look here (A professora mostra um novo trecho e lê: ‗Today is not rare to see on 
the news that‘ … See? For us it is not strange because … in Portuguese it would 
not be necessary to have the subject. 

Alice:  Yes, yes, I can see it now… and see here (aluna aponta para seu texto) Ai  meu 
Deus! Fiz a mesma coisa! (risos) I did it again! Especially with to be! 

Professora:  Yes, exactly! Especially with to be! I don‘t know, maybe you were thinking in 
Portuguese! 

Alice:   Maybe! Now I see that it is necessary, I mean, the subject.  
Professora:  Yes, but your text is good, your ideas are clear and you go for your point of view. 
 

[Trecho da terceira sessão de correção dialogada realizada em 18/12/2013] 

 Durante os momentos destacados tanto na primeira como na terceira sessão 

de correção dialogada, observo que a postura da professora reflete as palavras de 

Lee (2014) e vai ao encontro dos critérios apontados pela autora de 

intencionalidade/reciprocidade, transcendência e significado, que sustentam um 

processo de aprendizagem mediado pela interação. O esforço despendido pela 

professora para mediar os momentos de correção dialogada estão, de fato, voltados 

para sua preocupação em solucionar os problemas na escrita, promovendo um 

feedback compreensível e amparado em estratégias alcançáveis ou compreendidas 

pelos alunos, conforme se observa no trecho [16] em que a professora e Alice 

conversam sobre o texto que Alice escreveu. À medida que a professora conversa 
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com a aluna, ela passa a compreender o porquê do erro (no caso, a falta do sujeito 

‗it‘ antes do verbo ‗be‘) e visualiza em seu texto outros momentos em que a correção 

é necessária. Nesse momento de interação, observo também a questão da 

intencionalidade/reciprocidade estabelecida por Lee (2014) quando a professora 

proporciona a Alice uma participação mais ativa durante a correção dialogada de 

seu texto, apesar de, durante a correção, a professora dominar os turnos de fala. 

Podemos observar também que, ao ter seu erro apontado, a própria Alice detecta 

outros exemplos do mesmo erro, fato esse que corrobora o estudo de Figueiredo 

(2009) quando afirma que a correção dialogada com o professor, nas sessões de 

conferência, favorece, no aluno, o processo de autocorreção.  

Observemos outro momento de correção dialogada entre a professora e 

Emma (ver Anexo H), quando elas conversam sobre um trecho do terceiro texto 

escrito pela aluna e que não havia ficado claro para a professora: 

[17] 

Professora:  Next? Who‘s next? 
Emma:  Me! 
Professora:  Ok … Emma, here is your text! There are just some things about language, 

spelling. There were some expressions like here, that I didn‘t understand! 
Emma:  All right. Let me see! 
Professora:  I read your text during the night, and I don‘t remember all details now. But so, your 

text is developed well, but I did not understand the ideas when you concluded it. 
So, you write your arguments, you defend them, but see here (a professora aponta 
para o texto de Emma e lê o trecho para a aluna). 

Emma:  Ok, let me see it! Ah! Ok! That‘s why the youngest must take responsibility for your 
actions better (Emma lê o trecho em voz alta). Well, what I mean is: the more 
young you are when you have to learn how to be responsible for what you do in the 
future. This is what I meant. 

Professora:  Oh! I see now. Sorry! It‘s because I didn‘t understand it. What you meant is: the 
youngest you are, is when you take responsibility for your actions (professora fala 
em voz alta tentando corrigir oralmente o texto da aluna.) 

Emma:  Yes, this is what I wanted to say. 
Professora:  Ah, this is comparative! See? Language really needs attention because I didn‘t 

really understand it when I first read it. There are some things missing too. Well, in 
general you wrote a good text, although there were parts I didn‘t understand and 
there are some language mistakes that you need to pay attention to them. Well, 
you write the same way always, your text is very clear, and this is good, Emma, 
right? Now I know that this text is yours, it‘s the way you write, you write in a 
particular way. You should keep on improving because I think you will do very well 
in the next subjects. You will write a lot from now on. 

Emma:  Thanks, teacher. Nice vacation for you! 
 

[Trecho da terceira sessão de correção dialogada realizada em 18/12/2013] 

Lee (2014, p. 204) salienta a importância de o professor estabelecer um 

sentido para os momentos de interação, que é alcançado quando ele auxilia seus 

alunos a ―interpretar o significado da tarefa e o que eles realizaram na escrita, 
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mediando um senso de realização‖. No trecho [17], destaco o momento em que 

professora e aluna dialogam a fim de esclarecer a dúvida apontada pela professora 

no início do diálogo. Ao dar vez e voz à aluna para que ela explique o trecho em 

questão, a professora consegue mediar o processo e fazer com que Emma pense 

sobre a língua e apresente uma nova versão para o que ela havia escrito 

anteriormente. Essa possibilidade de esclarecimento, por parte dos alunos, de 

problemas de forma ou de conteúdo é uma das características positivas da correção 

dialogada entre professora e alunos, conforme atestam também os estudos 

realizados por Bitchener, Young e Cameron (2005), Figueiredo (2009), Knecht 

(2011) e Baleghizadeh e Zarghami (2012). 

Durante a terceira sessão de correção dialogada com Pablo, a professora 

conversa com o aluno sobre seu texto (ver Anexo I) que consta da prova final, com o 

tema ‗Should legal age for criminal responsibility be decreased in Brasil?‘. No início 

da conversa, a professora ―brinca‖ com Pablo sobre o fato de ele não ter 

apresentado uma conclusão adequada nos textos anteriores e, agora, ao final do 

semestre letivo, ela pode ver que ele conseguiu compreender como finalizar 

adequadamente seu texto, apesar de ter sido um texto mais resumido. Vejamos o 

trecho do diálogo: 

[18] 

Professora:  Seu texto ficou longo! (risos) Deu um trabalho! Eu sempre cobro a conclusão e 
dessa vez você escreveu só conclusão! (risos) So, erm …, I liked your text 
although it was short! I think your idea is clear, very well stated. I saw very strong 
arguments and your ideas about criminal age. Do you really think so? 

Pablo:  Eu acho que sim, professora, mas como ta aí, eu acho que tem que botar essa 
molecada pra trabalhar (risos). Ia resolver muito o problema da sociedade erm... 
tipo... não só esses, mas todos os presidiários tinham que trabalhar porque eles 
são ociosos, ficam só gastando o dinheiro do governo. 

Professora:  Ok, esses são os pontos que você frisou. Essa questão das cadeias superlotadas, 
de eles irem para lá e não resolver nada, gerar mais despesas. E essa ideia foi o 
ponto forte do seu texto. Eh, aqui eu só coloquei (a professora lê seu comentário 
para o aluno) ‗I think this is a very strong argument, but your text sounds more like 
a persuasive essay since you don‘t present an opposite point of view to it‘. Então, 
como você frisou muito essa questão de ser assim e não explorou o outro lado ... 

Pablo: Mhm! Tá, entendi! Eu me deixei levar pelo meu ponto de vista e acabei 
esquecendo de que tinha que colocar os dois lados, né? 

 
 [Trecho da terceira sessão de correção dialogada realizada em 18/12/2013] 

Apesar de reforçar que o aluno defendeu seu ponto de vista e ter apresentado 

argumentos fortes para defendê-lo, a professora assinala que seu texto apresentava 
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mais características de um texto persuasivo, faltando explorar outras características 

para torná-lo um ensaio argumentativo.  

No trecho [19], a professora continua a conversa com Pablo e reforça os 

pontos trabalhados durante as aulas a respeito de um texto argumentativo, conforme 

assinalam Oshima e Hogue (2006) (o autor precisa convencer o leitor de que sua 

ideia é válida, mas, para isso, ele precisa apresentar os fatos, analisá-los, explicar o 

problema, descrever uma solução e demonstrar porque ela é a melhor). Durante 

esse momento corretivo, percebe-se que há uma mensagem concreta: a mudança 

observada no texto produzido pelo aluno, pois, nesse texto, ele consegue apresentar 

argumentos, defendê-los e garantir, ao final, a conclusão. Esse momento de diálogo, 

de informação, corrobora a importância de, em um processo de construção textual, o 

aluno precisar se guiar pelas informações passadas pela professora durante as 

aulas (GRABE; KAPLAN, 1996) e que oferecem ao aluno a condição de redigir 

textos cuja função e estrutura sejam guiadas por esses momentos de aprendizagem 

em sala de aula. Durante essa sessão corretiva com Pablo, a professora finaliza sua 

fala, explicando, para o aluno, o que ainda precisa ser melhorado em seu texto para 

torná-lo um ensaio argumentativo. Vejamos o trecho:  

[19] 

Professora:  Isso mesmo! Ah, e algumas pessoas podem achar assim, assim, mas, não é por 
causa disso e disso. Então, faltou isso porque pra ser realmente argumentativo, 
você deveria mostrar todos os pontos, todos os prós, todos os contras e aí você 
iria nas ideias que são contrárias e diz porque elas não são tão boas. Só faltou 
isso, na verdade (Nesse momento a professora explica a nota final para o aluno). 
Porque na text structure faltou essa estrutura mesmo do texto argumentativo. Mas 
o que você se propôs a fazer, você se mostrou dentro do tópico, não saiu, foi bom. 
Você só precisa pensar mais no texto argumentativo e todas as ideias possíveis 
para você poder provar que a sua está certa porque, senão, as pessoas lêem seu 
texto e ficam com aquela sensação: ‗Ah, não, mas eu ainda acho isso...‘. Então se 
você não joga essa ideia e não prova que ela está certa ou errada fica aquela 
sensação de que falta algo. Mas, mesmo assim, eu achei que seu texto melhorou 
muito porque você já mostrou outras partes, apesar de esse ser o menor texto, os 
parágrafos foram muito curtinhos, mas você dá o seu recado e aqui, dessa vez, 
você concluiu direitinho. Erm ... Mas você colocou pontos no seu texto que foram 
muito relevantes! Muito bem! Seu texto melhorou e foi um prazer ser sua 
professora! 

Pablo: Valeu, professora! Eu que agradeço! Aprendi muito!  
 

[Trecho da terceira sessão de correção dialogada realizada em 18/12/2013] 

Observa-se que os momentos de scaffolding são oferecidos ao aluno não 

apenas durante as aulas, mas, também, durante as sessões de correção, auxiliando-

o a compreender melhor o tipo textual que está sendo trabalhado (REID, 2000; 
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OSHIMA; HOGUE, 2006), apontando o contexto onde a língua se realiza, e 

realçando o que o aluno ainda precisa trabalhar para conseguir escrever um texto 

argumentativo que contemple o passo a passo apontado pela professora durante as 

aulas. Aponto, na sequência, um trecho de uma nota de campo que ilustra e reforça 

o trabalho realizado pela professora no sentido de garantir momentos de 

aprendizagem aos alunos, discutindo, durante as aulas, o conteúdo apresentado e 

solicitando a participação dos alunos a fim de, por meio de sua participação, 

observar a compreensão ou não do que estava sendo apresentado. Segue o trecho: 

 

[20] 

A professora iniciou a aula informando aos alunos sobre o tópico a ser tratado na 
aula de hoje: concluding paragraph. Antes, a professora perguntou aos alunos: Have you 
ever written a text and had no idea how to finish it? Alguns se manifestaram dizendo que isso 
era muito comum e que começar um texto também era complicado. Na sequência, a 
professora entregou o texto que foi lido por ela, e à medida que lia cada parte, fazia uma 
pausa para esclarecimentos e solicitava a impressão dos alunos sobre cada ponto lido. 
Os pontos tratados foram: 
 The conclusion is your last chance to make your point clear. 
 The concluding paragraph consists of: 

 A summary of the main points, or a restatement of your thesis in different 
words; 

 Your final comment on the subject, based on the information you have 
provided. 

 The concluding paragraph should be introduced with a conclusion transition 
signal: in conclusion, in summary, in brief, in short, indeed. 

 Here are some basic principles your should follow to write an effective conclusion: 
1. the conclusion should follow logically from the body of the essay; 
2. the conclusion must summarize the whole essay, not just one or two major points; 
3. the conclusion should not raise any new points but must be related to the thesis 
statement or body of the essay. 

 
[Trecho de nota de campo – Aula do dia 25/09/2013] 

De uma maneira geral, tanto durante as sessões de correção dialogada entre a 

professora e seus alunos, como durante as aulas, notamos que os momentos de 

discussão, sobre o conteúdo estudado, são amparados por argumentos lógicos, 

observações feitas pela professora e contam com a participação dos alunos, e 

reafirmam a importância de se reavaliar a escrita – o que escrever, por que escrever, 

para quem, qual o contexto, além de poder observar que os estágios da correção 

dialogada são seguidos pela professora, conforme os descritos por Reid (1993): 

abertura, comentários feitos pelo aluno e pela professora, leitura do texto e 

fechamento. Durante as aulas, a professora chama a atenção dos alunos para a 

escrita como processo (GRABE; KAPLAN, 1996) e, durante as sessões de correção, 
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ela aponta o que ainda prercisa ser melhorado, porém, livre de convenções ou planos 

de revisão, conforme modelos propostos por Reid (1993) ou Hyland (2007), uma vez 

que as sessões de correção foram conduzidas e orientadas conforme as 

necessidades observadas pela professora face aos erros cometidos pelos alunos. 

Após vivenciar esse modelo de processo corretivo, tanto a professora como os alunos 

podem dele se beneficiar e extrapolar essa experiência desenvolvendo estratégias 

que os auxiliarão em outros momentos de escrita textual (transcendência), sendo 

considerado significativo ao ser compreendido, absorvido e utilizado em novas 

situações quer sejam em sala de aula ou não, conforme afirma Nunan (1997). 

Dando continuidade ao estudo sobre a escrita dos textos após os momentos 

de correção dialogada, passo, agora, para o momento em que faço um 

levantamento dos tipos de erros produzidos pelos alunos antes e após a correção 

dialogada. 

 

3.2.1 Levantamento dos tipos de erros produzidos pelos alunos antes e depois 

do processo de correção dialogada 

 

 Ao me debruçar sobre os textos escritos produzidos pelos alunos e observar 

o processo de produção textual desenvolvido ao longo do semestre, verifico que a 

correção dialogada, de fato, os auxiliou a ter uma visão mais geral do texto, bem 

como possibilitou que eles repensassem a estrutura da língua, ficando mais atentos 

aos tipos de erros cometidos na primeira versão. Vale destacar que, além dos 

comentários feitos oralmente durante a correção dialogada, a professora também 

faz, ao longo dos textos dos alunos, algumas anotações sobre o tipo de erro 

cometido (comentários escritos), no caso de erros estruturais (erro de escrita, tempo 

verbal, preposições, adequação ao tipo textual solicitado durante a tarefa, dentre 

outros) ou dá sugestões sobre o que pode ser melhorado em termos do conteúdo 

tratado pelos aprendizes, como desenvolver mais a ideia central ou reelaborar um 

trecho confuso, por exemplo.   

Apresento, a seguir, as tabelas por meio das quais são especificados os tipos 

de erro cometidos pelos alunos e enfocados pela professora durante as sessões de 

correção dialogada, bem como apresento a porcentagem de erros corrigidos e dos 

não corrigidos. Destaco, ainda, que, com base nos erros encontrados no corpus e 

apontados pela professora durante os momentos corretivos (tanto oralmente como 
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por escrito), propus a seguinte categorização: sintaxe e morfologia (gramática) e 

semântica e léxico (significado e vocabulário) (DULAY; BURT; KRASHEN, 1982) .  

Na Tabela 1, considerei o texto escrito pelos alunos que teve como tema 

‗Write about your course‘ e, entre os 11 alunos da turma, 8 entregaram seus textos e 

participaram da primeira sessão de correção com a professora, que aconteceu em 

duas aulas (09/10/2013 e 11/10/2013). Entre os 8 alunos que dialogaram com a 

professora e receberam sugestões para a reescrita dos textos, 5 entregaram a 

segunda versão, a saber: Alice, Mell, Pablo, Charles e Anne. Os dados constantes 

da tabela se referem aos textos desses cinco alunos. 

Tabela 1 – Quantidade e tipo de erros observados após a primeira sessão de correção dialogada 
Sintaxe e Morfologia (gramática)  Semântica e Léxico (significado e vocabulário) 

 Comentados Corrigidos Não 
corrigidos 

 Comentados Corrigidos Não 
corrigidos 

Preposição 
incorreta 

1 1 - Palavra/ 
expressão 

incorreta ou 
inadequada 

7 5 2 

Verbo 
(tempo 

verbal ou 
forma verbal 

incorreta) 

10 10 - Palavra faltando 
(pronome, verbo, 

preposição, 
subatantivo) 

4 3 1 

Ortografia 4 3 1 Ordem das 
palavras 

2 1 1 

Pontuação 6 6 - Informação 
incorreta 

1 1 - 

Uso de 
formas 

contratas 

8 - 8 Informação 
irrelevante 

1 1 - 

    Desenvolvimento 
da tese ou ideia 

central 

1 1 - 

    Desenvolvimento 
da conclusão 

1 1 - 

Total 29 20 9  17 13  

Frequência 100% 69% 31%  100% 76% 24% 

Fonte: Elaborada pela autora desta tese 

 Destaco, a seguir, alguns exemplos retirados dos textos escritos pelos alunos 

e que estão contabilizados como comentados na Tabela 1. Vejamos esses 

exemplos: 

[21] 

Verbo: In the graphical design course at […], they has the objective to form a 
professional who … 

[Trecho da primeira versão do Texto 1 – Pablo] 
 

Ortografia: All the technics they learn is manual […] 
[Trecho da primeira versão do Texto 1 – Pablo] 

 
Uso de formas contratas: So, you‘ll be trained to get used to this for the 
professional life.  

[Trecho da primeira versão do Texto 1 – Alice] 
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Informação incorreta: It has seven different courses. 

 
[Trecho da primeira versão do Texto 1 – Charles] 

 
Palavra faltando: the students needs to know that is not like a language school. 

 
[Trecho da primeira versão do Texto 1 – Anne] 

A Tabela 1 revela que boa parte dos erros cometidos pelos alunos foi 

corrigida após a primeira sessão de correção dialogada, e esse fato se deve ao 

modo como a professora procedeu às correções e também pelo fato de ela fazer 

anotações nos textos dos alunos com a finalidade de pontuar o erro para auxiliá-los 

no processo de reescrita. No entanto, houve erros que foram corrigidos 

parcialmente, qual seja o caso de um erro ortográfico, e de erros que 

permaneceram, como no caso das formas contratadas, mesmo após serem 

apontados pela professora. Talvez, a opção por não corrigir esse tipo de erro tenha 

se dado pelo fato de ele não ser significativo para Alice porque já que não havia 

estudado inglês em um curso de línguas, ela, talvez, compreendesse aquele erro 

como um deslize que não a impediria de veicular a mensagem expressa em seu 

texto. Seu processo de aprendizagem se baseava, até então, naquilo que havia 

aprendido no colégio (ensinos fundamental e médio) e por meio de músicas, 

televisão e leituras feitas pela aluna e que têm a ver com seu curso. Ressalto, neste 

momento, a importância do contexto de aprendizagem de Alice, aluna cuja formação 

foi toda realizada em escola pública, o qual representa um avanço e/ou melhoria 

para a qualidade do ensino público. Apesar de não perceber certos erros como 

importantes, Alice se beneficiou das discussões corretivas realizadas durante as 

aulas tanto com seus colegas como durante os momentos de correção com a 

professora. Destaco, aqui, um momento da entrevista realizada com os alunos, após 

a primeira sessão de correção dialogada, em que Alice conversa sobre a sua 

motivação para aprender o inglês: 

[22] 

Alice: Pra mim, a minha maior, o maior motivo é porque eu realmente gosto muito de 
inglês, foi a primeira língua estrangeira que eu aprendi quando eu era criancinha, 
e eu uso, eu sempre quis fazer uma matéria em inglês na faculdade, mas nunca 
encaixava os horários e eu não conseguia fazer. E eu consegui pegar essa 
matéria e... ela me ajuda muito também porque, erm ... , quase tudo que a gente 
acessa na internet hoje, principalmente quem está fazendo faculdade, está em 
inglês (?). 

Pesquisadora: Seu curso é Design? 
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Alice:  Design gráfico, e eu uso muito o inglês, porque Design Gráfico não é uma coisa 
muito erm ... é..., (?), é coisa da Europa, dos Estados Unidos, então a gente acaba 
dependendo muito disso. E também serve pra muitas coisas, pra gente poder 
conversar, pra gente poder conhecer outras pessoas, pra gente poder ler outros 
textos, jogar videogames, né, pra ver o que tá acontecendo, então pra mim é 
muito importante por causa disso, e eu queria aprender. É essa parte de falar em 
inglês, por exemplo, porque eu nunca tive prática disso, eu nunca tive ninguém 
com quem praticar direito isso, então,... 

Pesquisadora: Só no curso de inglês? 
Alice: Eu nunca fiz um curso de inglês na vida. 
Pesquisadora: Ah, você nunca fez! 
Alice: Então eu nunca tive como praticar tudo isso. 
Pesquisadora: E como é que você aprendeu o inglês que você tem hoje? 
Alice: É, aprendi na escola... 
Pesquisadora: Legal. 
Alice: Erm ... desde o pré até o terceiro ano, né? Lendo livros mesmo, vendo televisão, 

jogando, e tal. Falar principalmente foi vendo TV assim, é ..., esses canais que 
passam na TV, porque a escola não oferece muito suporte pra esse tipo de coisa, 
pra gente conversar em inglês, não tem a prática, e é isso. 
 

[Trecho da entrevista realizada após a primeira sessão de correção dialogada em 09/10/2013] 

 Durante a entrevista com Alice, as palavras da aluna reforçam que é possível 

aprender inglês na escola (Alice estudou em escola pública), mas, como a escrita é 

uma atividade comunicativa regida por princípios e práticas (WIDDOWSON, 1996), 

muitas vezes se percebe a dificuldade do aluno de compreender e efetivar essa 

prática com sucesso. Reid (2000) enfatiza a importância de o professor apresentar 

aos alunos alguns parâmetros que regem o processo de escrita. Segundo o que 

explicitei anteriormente, ao acompanhar as aulas do semestre, pude constatar que a 

escrita textual foi apresentada aos alunos como um processo e que o passo a passo 

descrito pela professora foi seguido com critério e com ampla participação dos 

alunos. Dessa forma, não apenas a professora trabalhava a construção textual como 

um processo, mas, também, eram claros os critérios por ela utilizados durante a 

correção das tarefas solicitadas aos alunos. No trecho [23], ela descreve, de 

maneira sucinta, como corrige as tarefas: 

[23] 

Professora: Caso eu nunca tenha trabalhado aquela estrutura, mas eu veja necessidade, né, 
de já desde o começo apontar pra ele que tem que ser assim, eu simplesmente 
corrijo aquela estrutura. Ou às vezes, quando eu sei que eles já têm condições de 
conhecer e formular, eu numero os erros e aí lá embaixo eu digo o que é, certo? 
Não se usa dessa forma e porque isso é assim, às vezes dou uma explicada na 
regra e depois que eles reescrevem eles têm que se ater ao comentário que foi 
feito. Basicamente essas duas formas que eu uso pros textos. 
 

[Trecho da primeira entrevista realizada com a professora em 20/05/2013] 
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 Ao optar por corrigir alguns erros de maneira direta ou quando solicita que o 

aluno reescreva um trecho confuso, a professora tem consciência da importância de 

como o feedback deve ser oferecido ao aprendiz, uma vez que o reconhecimento do 

tipo de erro vai depender do nível de conhecimento linguístico do aluno. Nesse 

sentido, vemos que as palavras da professora e sua prática corroboram as palavras 

de Goldstein (2006) ao reafirmar a necessidade de o professor considerar fatores 

individuais que podem influenciar o resultado da revisão, além de demonstrar, 

através do modo como conduz as conferências, ser culturalmente mais sensível ao 

modo como os alunos relatam suas dificuldades (BRENDER, 1998). 

 Ao entrevistar os alunos após o primeiro momento de correção dialogada, 

ressalto que a experiência é bem recebida por eles. Vejamos as respostas dadas 

por Alice, LAM e Pablo ao serem indagados a respeito dessa experiência: 

[24] 

Pesquisadora: Bom, gente, nossa conversa hoje é sobre a, a correção dialogada, que foi a 
conversa que vocês tiveram com a professora, né? Então a minha primeira pergunta 
é: qual a opinião de vocês sobre esse momento, essa conversa, esse tipo de 
correção? 

LAM: Foi bastante útil, deu para entender o que que tem que melhorar, o que que ..., o que 
que a gente pode fazer pra aprender mais, né? Escrever, assim, mais correto. 

Pesquisadora: Mhm, certo. E você, Alice? 
Alice: Eu achei que é bastante útil isso, porque a gente não fica é ..., pensando no que fez 

de errado, pensando sobre o processo a gente procura não fazer de novo, a gente 
geralmente fica sabendo o que a gente fez de errado e ela procura falar tudo pra 
gente, e ela dá conselhos de como não errar novamente. Então, isso é muito 
importante principalmente em inglês, porque eu particularmente nunca tinha escrito 
uma redação em inglês. Assim, eu leio bastante os textos, escrevo, mas 
informalmente, não uma redação com todas as letras e tal. 

Pesquisadora: Certo, e pra você? 
Pablo: Eu achei também útil, porque ela foi bem detalhista, assim, até o leiaute do texto, eu 

achei que foi muito importante, detalhes que eu nunca tinha parado pra pensar e 
outras coisas bem óbvias também. Eu achei muito interessante. 
 

[Trecho da entrevista realizada após a primeira sessão de correção dialogada em 09/10/2013] 

 O que se observa, nesse exemplo, é uma consonância entre os relatos 

apresentados pelos três alunos (Alice e Pablo são alunos do curso de Design 

Gráfico, e LAM é aluno do curso de Ciências Ambientais). Conforme apontado por 

Alice, ela nunca havia passado pela experiência de escrever uma composição em 

inglês, ou melhor, um texto acadêmico em uma LE. Então, a experiência do diálogo 

com a professora acerca dos erros e do que pode ser melhorado contribuiu 

significativamente para a sua aprendizagem. Nesse sentido, Grabe e Kaplan (1996) 

argumentam que o processo de escrita é complexo, pois demanda atividades 
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cognitivas também complexas, e a correção dialogada permite que os alunos 

compreendam esse processo de escrita, sua estrutura (adequada ao tipo textual 

solicitado), além de aprender a lidar com as frustrações em produzir um texto de 

qualidade.  

O segundo momento de correção dialogada aconteceu em 06/11/2013 e dele 

participaram 7 alunos (Alice, Charles, Dani, Heitor, Júlia, Mell e Pablo). Entre os 

participantes, apenas 4 reescreveram e entregaram seu texto, cujo tema era 

‗Bullying‘, a saber: Alice, Heitor, Mell e Pablo. Apesar de reconhecerem a 

importância da reescrita dos textos para sua aprendizagm, apenas 4 alunos o 

fizeram, e isso gerou questionamentos que podem ser explicados pelo fato de o 

prazo de entrega da segunda versão não ter sido estabelecido, ou pelo fato de a 

disciplina fazer parte do Núcleo Livre da instituição de ensino e ter um status 

diferente das disciplinas de Núcleo Comum, ou ainda pela falta da cultura de 

reescrever os textos por parte dos alunos. De qualquer forma, os alunos que o 

fizeram se beneficiaram desse processo. Como resultado do processo de reescrita, 

apresento, na Tabela 2, um levantamento com a quantidade e os tipos de erros 

cometidos ao escreverem a primeira versão, e a título de comparação, procedo 

conforme a Tabela 1 (p. 129) apontando quais e quantos erros foram corrigidos ou 

não após a segunda sessão de correção dialogada. Vejamos a tabela: 

 

Tabela 2 – Quantidade e tipo de erros observados após a segunda sessão de correção dialogada 
Sintaxe e Morfologia (gramática)  Semântica e Léxico (significado e vocabulário) 

 Comentados Corrigidos Não 
corrigidos 

 Comentados Corrigidos Não 
corrigidos 

Preposição 
incorreta 

1 1 - Palavra/ 
expressão 

incorreta ou 
inadequada 

10 10 - 

Verbo 
(tempo 

verbal ou 
forma verbal 

incorreta) 

20 14 6 Palavra faltando 
(pronome, verbo, 

preposição, 
substantivo) 

2 1 1 

Ortografia 7 5 2 Ordem das 
palavras 

1 1 - 

Pontuação - - - Informação 
incorreta 

- - - 

Uso de 
formas 

contratas 

- - - Informação 
irrelevante 

- - - 

    Desenvolvimento 
da tese ou ideia 

central 

- - - 

    Desenvolvimento 
da conclusão 

- - - 

Total 28 20 8  13 12 1 

Frequência 100% 71% 29%  100% 92% 8% 

Fonte: Elaborada pela autora desta tese 
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Como ilustração, apresento alguns exemplos retirados dos textos escritos 

pelos alunos conforme contabilizados na Tabela 1. Vejamos esses exemplos: 

 

[25]  

Palavra ou expressão incorreta ou inadequada: Nowadays, people open their lives 
in social networkings. 

 
[Trecho da primeira versão do Texto 2 – Mell] 

 
Palavra faltando: Bullying is the physical or verbal against a victim. 

 
[Trecho da primeira versão do Texto 2 – Pablo] 

 
Ordem das palavras: In places where bullying occurs, the teachers choose to not 
interfere believing… 

 
[Trecho da primeira versão do Texto 2 – Pablo] 

 A Tabela 2 aponta uma diminuição na quantidade de erros relacionados à 

semântica e ao léxico, principalmente, aqueles relacionados ao desenvolvimento 

estrutural dos textos (desenvolvimento da tese e da conclusão), tendo o mesmo 

acontecido com o uso de formas contratas, um tipo de erro que, conforme verificado 

na correção do primeiro texto, não foi repetido por Alice ao escrever seu segundo 

ensaio. No entanto, houve um aumento no número de erros relacionados à 

ortografia e também ao uso de palavras ou expressões incorretas ou inadequadas. 

Acredito que a diminuição dos erros relacionados ao desenvolvimento textual deveu-

se, principalmente, ao fato de terem se passado dois meses de aula quando da 

produção do segundo texto analisado. Assim, os alunos puderam desenvolver as 

estruturas estudadas (tipos textuais e suas características), e seus textos foram se 

reconfigurando à medida que os alunos passaram a internalizar o conteúdo 

estudado durante as aulas.  

Para melhor visualização e comparação entre a quantidade de erros 

cometidos pelos alunos nos textos 1 e 2 aqui descritos e analisados, e objetivando 

também apontar a quantidade de correções realizadas após a primeira e a segunda 

sessão de correção dialogada, apresento, na sequência, duas figuras, que cotejam 

essas correções considerando as duas categorizações propostas: sintaxe e 

morfologia na Figura 4, e semântica e léxico na Figura 5. 
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Figura 4 – Representação comparativa entre os erros de sintaxe e de morfologia cometidos 
pelos alunos nos textos 1 e 2 e as correções realizadas 

  Fonte: Elaborada pela autora desta tese 
 

Figura 5 – Representação comparativa entre os erros de semântica e de léxico cometidos 
pelos alunos nos textos 1 e 2 e as correções realizadas 

 
  Fonte: Elaborada pela autora desta tese 

Ao apresentar as Tabelas 1 e 2 e as Figuras 4 e 5, minha intenção foi a de 

apontar os erros cometidos pelos alunos, realçar os que foram mais facilmente 

corrigidos pelos alunos, assim como discutir os erros que continuaram recorrentes 

no processo de escrita textual. As Tabelas 1 e 2 contabilizam os erros comentados, 

os que foram corrigidos e aponta os erros não corrigidos pelos alunos, apesar de 

eles terem passado pela experiência da correção dialogada e terem discutido, com a 
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professora, sobre sua escrita textual. As Figuras 4 e 5, por sua vez, objetivam 

facilitar a visualização desses mesmos erros e de suas correções. Por exemplo, na 

Figura 4, destaco um erro cometido por Alice ao usar formas contratas. Após a 

primeira conferência do texto 1 com a professora, Alice volta a repetir o mesmo erro. 

No entanto, o mesmo não acontece no texto 2, escrito pela mesma aluna, onde não 

volta a utilizar formas contratas. Ainda na Figura 4, pode-se constatar um incremento 

no número de erros cometidos pelos alunos e que se referem ao uso incorreto de 

formas verbais (tempos verbais ou pessoas do verbo) quando comparamos os 

textos 1 e 2. No caso do texto 1, as formas verbais foram corrigidas em sua 

totalidade quando da reescrita do texto. Já o texto 2, que contabilizou um total de 20 

ocorrências de uso incorreto das formas vervbais, o processo de reescrita textual 

revelou que 14 ocorrências foram corrigidas.  

A título de ilustração, apresento trechos dos textos de Mell, [26] e [27], e de 

Heitor, [28] e [29], que exemplificam os erros apontados nas Tabelas 1 e 2 e que são 

apresentados de maneira comparativa nas Figuras 4 e 5.  

[26] 

Because of the ilimited possibilities of internet, it is more difficult to identify the 
agressors. Everybody can create a fake perfil in any social networking and use it to 
cyberbullying somebody. For this reason, internet can be a dangerous tool if it is 
not used correctly. Sometimes, a single picture can become a post that makes joke 
of it and ‗fly‘ to everywhere and nobody discover who did it.  
 

[Trecho da primeira versão do texto 2 - Mell] 

Na primeira versão do texto escrito por Mell, a professora sublinha os erros 

que precisam ser corrigidos, entre as quais palavras incorretas como ‗ilimited‘, ‗perfil‘ 

e a exprerssão ‗fly to everywhere‘. São também pontuados, nesse parágrafo, as 

formas verbais ‗to cyberbullying‘ e ‗discover‘. Após conversar com a professora, 

durante a segunda sessão de correção e receber o feedback corretivo, Mell 

reescreve seu texto, corrigindo todos os erros apontados pela professora, conforme 

demonstramos no trecho reescrito: 

[27] 

Because of the unlimited possibilities of internet, it is more difficult to identify the 
agressors. Everybody can create a fake profile in any social networking and use it 
to cyberbully somebody. For this reason, internet can be a dangerous tool if it is 
not used correctly. Sometimes, a single picture can become a post that makes joke 
of it and be spread everywhere and nobody discovers who did it.  
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[Trecho da segunda versão do texto 2 – Mell] 

 No texto escrito por Heitor, cujo trecho é apresentado a seguir, vemos 

também alguns problemas relacionados com ortografia, bem como destaco o uso 

inadequado de certas expressões, sublinhados no texto e discutidos com o aluno 

durante a segunda sessão de correção dialogada. Em seguida, apresento a segunda 

versão de seu texto. Vejamos os dois trechos: 

[28] 

In the computer age, we already see cases of bullying on internet, that is known as 
sybber bulling. This case is as horrible as the other, however, it can be worse 
because it is maken for a fake profile, so it is more difficult to know who maken. 
Today are a specific department on police to help the victims of the aggression on 
internet.  
 

[Trecho da primeira versão do texto 2 – Heitor] 

[29] 

In the computer age, it is common to see cases of bullying on internet, that is 
known as cyber bullying. Actually, this kind of bullying is as horrible as others, 
however, it can be worse because it is practiced for a person that use a fake  
profile, so it is more difficult to know who practiced it. Today, there is a specific 
department of police service to help the victims of the aggression on internet. 
 

[Trecho da segunda versão do texto 2 – Heitor] 

 Após dialogar com a professora sobre os erros cometidos, vemos que Heitor 

consegue corrigir quase todos, com exceção da palavra ‗aggression‘. Porém, ele 

comete um novo erro (a ausência do – s para a terceira pessoa do singular, tempo 

presente, no verbo ‗use‘) ao tentar reformular a segunda sentença do parágrafo para 

adequá-lo à nova estrutura. É importante enfatizar que essa possibilidade de criação 

de novos erros é inerente ao processo de reescritura de textos, pois, como afirma 

Figueiredo (2001, p. 112), ―os autores dos textos, ao reescrevê-los, podem fazer 

alterações que lhes forem convenientes, alterações essas que podem resultar em 

erros ou em melhorias‖. 

Em conversa com Heitor, durante a entrevista realizada após a segunda 

sessão de correção dialogada, o aluno revela como foi a experiência de dialogar 

com sua professora sobre seu texto: 

[30] 

Heitor: Cheguei à aula, bem animado, pra aprender logo porque eu ia fazer concurso pra 
ser professor de inglês e a primeira fase seria a escrita de um texto.  Aprender a 
escrever é um processo devagar e doloroso. Quando soube do modo de correção 
dos nossos textos, fiquei nervoso e com vergonha por ouvir a correção da 
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professora cara a cara. Mesmo com essa vergonha, enfrentei tudo e recebi as 
críticas feitas pela professora como uma ajuda. Realmente, essas correções foram 
uma ajuda e tanto, porque, além de melhorar minha escrita, eu aprendi a ouvir e a 
aceitar as críticas feitas pelos meus professores. 

 
[Entrevista realizada após a segunda sessão de correção dialogada em 06/11/2013] 

 Para Heitor, a correção face a face parecia ser uma experiência embaraçosa, 

mas, aos poucos, revelou-se um auxílio valioso para ajudá-lo a melhorar seus 

textos, os quais, conforme vimos nos trechos [28] e [29], melhoraram 

consideravelmente ao compararmos as duas versões.  Mais uma vez vemos que as 

interações com a professora, durante os momentos de correção dialogada, foram 

significativas para o aluno, que conseguiu reescrever seu texto deixando-o mais 

coerente. A atmosfera mais informal verificada nesse tipo de correção permite que o 

professor trabalhe com os alunos de maneira mais intensiva e próxima, gerando 

oportunidade para que o aluno esclareça suas dúvidas sem embaraço e auxilia o 

professor a compreender melhor os erros cometidos pelos alunos, atentando para as 

suas reais necessidades (BRENDER, 1998; GRABE; KAPLAN, 1996).   

O mesmo se verifica na pesquisa realizada por Figueiredo (2005), cujos 

resultados revelam uma mudança na forma de perceber a correção dialogada, por 

parte das alunas que participaram de sua pesquisa. Verifica-se, então, uma 

consonância entre a pesquisa realizada por Figueiredo (2005) e por mim, ao apontar 

uma nova atitude da parte dos participantes (professora e alunos) sobre essa forma 

de correção, além do fato de a correção dialogada possibilitar aos aprendizes o 

desenvolvimento de uma maior percepção sobre a língua estudada. Também nesse 

sentido, ressalto os achados de Lee (2014) sobre a necessidade de se 

desenvolverem cursos que orientem os professores em como lidar com a prática de 

feedback, considerando o papel do diálogo, da língua, como ferramenta mediacional 

que pode contribuir significativamente para um melhor resultado tanto do processo 

de aprendizagem do aluno (ao pensar nas estratégias utilizadas em sua 

aprendizagem), como momento reflexivo da atuação do professor. A próxima seção 

trata da evolução do processo de escrita dos alunos ao longo do semestre, e ao 

passarem pela experiência de corrigirem dialogicamente seus textos com o auxílio 

da professora. 
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3.2.2 A evolução da produção escrita dos alunos ao longo do semestre  

 

Escrever é uma arte e, como tal, requer tempo e dedicação. Para se produzir 

um texto coerente e coeso sobre determinado assunto é preciso que seu autor 

consiga, primeiramente, transpor os limites entre a oralidade e a escrita e, partindo 

desse conhecimento, compreender as regras linguísticas que regem e permeiam 

essa prática comunicativa. Conforme apontado anteriormente, Widdowson (1996, p. 

35) argumenta que ―se A e B partilham o mesmo conhecimento das regras 

linguísticas, eles têm a possibilidade de estabelecer uma estrutura comum de 

referência, mas precisarão trabalhá-la, e falhas são frequentes‖. Faço minhas as 

palavras do autor e vejo que esta pesquisa destaca a importância da escrita textual 

como processo que inclui professora e alunos em um contexto de ensino e de 

aprendizagem, em que a troca de conhecimento, permeada por um ambiente 

colaborativo, contribui para que os limites entre a oralidade e a escrita consigam ser 

transpostos de tal forma que possíveis desvios de compreensão sejam minimizados 

tanto durante as aulas como durante os momentos de correção dialogada. 

Com o intuito de apresentar a evolução da produção textual dos alunos 

participantes, me debruço, nesta seção, sobre a primeira e a segunda versão dos 

textos 1 e 2 de três alunos, Alice, Mell e Pablo. Esses três participantes foram os 

únicos, entre os 11 alunos da turma, que entregaram a segunda versão de seus 

textos reescritos após as duas primeiras sessões de correção dialogada. O terceiro 

texto não será considerado em função de não ter havido tempo hábil para a 

reescrita, após a terceira sessão de correção, que aconteceu em 18/12/2013 e foi a 

última aula do semestre. Contudo, apresento, ao final desta seção, alguns 

comentários feitos por Charles, Heitor e Anne, que deixam entrever a importância 

das trocas colaborativas entre os alunos durante as aulas e como as explicações 

dadas pela professora os auxiliaram no processo de escrita e reescrita textual. 

Com a finalidade de preparar o cenário para que se compreenda como os 

textos eram construídos colaborativamente, apresento, a seguir, dois momentos da 

mesma aula, sendo, o primeiro, um trecho de uma nota de campo que ilustra o início 

da aula desse dia, seguido pela transcrição do momento em que professora e alunos 

discutem sobre a construção do parágrafo de conclusão. O trecho [31] apresenta o 

cenário da aula do dia 02/10/2013 quando a professora e os alunos corrigem a 

tarefa de casa proposta na aula anterior. Nesse dia, o texto trabalhado foi um ensaio 
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expositivo com o tema ‗The Brazilian Public Educational system is divided into three 

basic parts: primary school, high school and university‘ e os alunos deveriam 

apresentar para o grupo o que escreveram a esse respeito, obedecendo ao 

esquema apresentado pela professora: um texto com três parágrafos de 

desenvolvimento, sendo que cada parágrafo deveria apresentar um tópico frasal e 

ser embasado por três sentenças de apoio, e um parágrafo conclusivo.  

Vejamos os dois momentos: 

[31] 

Na aula do dia 02/10/2013, a professora e os alunos trabalharam em conjunto na correção da 
tarefa de casa com o seguinte tópico: The Brazilian Public Educational System. A tese que 
deveria ser discutida era: The Brazilian Public Educational system is divided into three basic 
parts: primary school, high school and university. A partir do tópico e da tese estabelecida os 
alunos deveriam escrever três parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão, os quais 
deveriam apresentar a seguinte estrutura: 
 1

st
 topic sentence:    

 1
st 

supporting detail: 
 2

nd 
supporting detail: 

 3
rd 

supporting detail: 
 

 2
nd 

topic sentence: 
 1

st 
supporting detail: 

 2
nd 

supporting detail: 
 3

rd 
supporting detail: 

 
 3

rd 
topic sentence: 

 1
st 

supporting detail: 
 2

nd 
supporting detail: 

 3
rd 

supporting detail: 
 Conclusion: 

 
Os alunos foram convidados a participar e, aos poucos, construíram, em conjunto, um texto 
expositivo sobre o sistema educacional brasileiro, apresentando, em cada parágrafo, o tópico 
frasal (topic sentence) e as ideias que o sustentavam (supporting detaisl). Em relação à 
conclusão, a professora perguntou à turma como eles finalizariam essa redação em virtude 
de tantos tópicos (a professora sempre voltava ao ponto de que cada parágrafo poderia ser o 
tema de uma redação).  
 

[Nota de campo – Aula do dia 02/10/2013] 

 

[32] 

Professora:  Ok, as I told you, there are lots of things to be said so that you could have written 
one essay for each of these topics. Yes! And the conclusion? How could you wrap 
up everything together since you have a lot of information? You could‘ve talked 
about the amount of the years that the students spent at school altogether. 

Alice: The phases! 
Professora:  Yes, the phases! What else? Because you talked about the subjects, the ages that 

the students go to each of the stages, and the … erm … who is in charge of paying 
these studies. So, how could you conclude your text? 
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Dani: I can read mine. Brazilian public education appears to have enormous possibilities 
for students of different ages, and it‘s (?). The system is supposed to support 
students since their early age until they are prepared to face the world market. 

Professora: Mhm! Yeah! Júlia? 
Júlia: According to the law, the Brazilian public educational system ought to be very 

good, but, in fact, it doesn‘t work! 
Professora: Mas vocês não conseguem ficar sem falar dos problemas! (risos) 
Pablo:  Mas é a verdade, professora! 
Professora: Fala lá tudo bonitinho sobre as cidades, as disciplinas, sobre quem tem que pagar 

a educação em cada fase, né, e tal, tal, e conclusão: apesar de tudo isso que eu 
disse, é ruim, não funciona. Ok! It would be good, Júlia, if we were talking about 
the problems, but we‘re not, so here could you just wrap up the ideas, yes? In 
conclusion, it was stated … 

Júlia: Mas, na conclusão, eu não posso colocar a minha opinião? 
Professora:  Às vezes, sim, mas quando ele é expository geralmente você se atém aos fatos 

que foram colocados porque geralmente a função de um expository essay é só de 
informar, explicar, definir. Você está dizendo que isto é assim ... erm ... então você 
ainda não vai opinar. 

 
[Trecho da aula do dia 20/10/2013] 

O trecho [32] apresenta um momento da aula durante o qual a professora 

orienta os alunos sobre a estrutura textual de um ensaio expositivo, chamando a 

atenção dos alunos para os propósitos da escrita desse tipo textual (GRABE; 

KAPLAN, 1996; REID, 2000), além de destacarmos que, durante as conversas com 

Alice, Dani e Júlia, em destaque nesse mesmo trecho, a professora retoma a 

explicação dada sobre a função de um texto expositivo, realçando as palavras de 

Wood, Brunner e Ross (1976, p. 90) de que ―a compreensão da solução deve 

preceder a produção‖. Agindo assim, os alunos que participam do diálogo e os 

demais alunos presentes se beneficiam da assistência recebida e conseguem 

realizar novas atividades de maneira independente.  

Dando sequência à discussão sobre a importância dos momentos de 

scaffolding oferecidos durante as aulas, apresento, no trecho [33] a primeira versão 

do texto 1 de Pablo. Vemos que, durante a correção de seu primeiro texto, a 

professora chama a atenção do aluno para a estruturação de seu texto, para 

questões de como desenvolver mais suas ideias e ampliar seus parágrafos, 

esclarecendo ser importante finalizar o texto com um parágrafo de conclusão em 

que ele deve retomar as ideias apresentadas ao longo de sua composição.  
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[33] 

Figura 6 – Primeira versão do texto 1: Pablo 

 

Podemos notar que, apesar de discutir os erros oralmente durante a correção 

realizada com Pablo [34], a professora faz apontamentos ao longo de seu texto [33] 

de modo a facilitar sua reescrita. Desse modo, ao reescrever o texto, Pablo 

consegue corrigir os erros pontuados pela professora ao vê-los destacados na 

correção escrita, além de discuti-los e tem a oportunidade de entender melhor o 

processo corretivo quando, em parceria com sua professora, discute seu texto 

durante a primeira sessão de correção dialogada. Vejamos um trecho da primeira 

sessão de correção durante a qual a professora sugere o que precisa ser 

melhorado, como, por exemplo, desenvolver melhor a ideia central, retirar 

informações consideradas irrelevantes e desenvolver uma conclusão. Pablo 

concorda com a professora e afirma ter tratado apenas de algumas matérias 

oferecidas em seu curso ao invés de expor fatos que garantiriam maior informação 

acerca de seu curso. Segue um trecho desse diálogo: 

[34] 

Professora: Next one is ... Pablo ... come here, please. Well, Pablo, You are short, I mean, 
your text is pretty short but … erm …, I could identify here that you … erm … made 
the introduction and then you have a thesis statement yes, actually I think it is the 
thesis statement, but I couldn‘t see that you developed this statement, this idea 
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that you‘re stating here because you said ‗in order to do so, the course is divided in 
two parts, one focus on art and creativity, the other is to understand the 
disciplines‘, so here … erm… my expectation was that you would develop this 
talking about …, why it is focused on art and creativity and what it brings yeah, and 
this one ‗to understand the media basics of design‘ when they find this information 
here because as soon as, … so as soon after you mention this, you talk about the 
place where the course is held yeah? So, if we take this into account and the rest 
of the information, this sentence has erm, I mean, this paragraph shouldn‘t be 
here, because there‘s more information than you‘re stating, so is not related to the 
things that were mentioned, not … here and neither here, so… erm… in this sense 
it became irrelevant information, so I think that this paragraph should be taken out 
of your text, yes?! 

Pablo: Ah é, realmente eu fiquei só nas matérias mesmo, né ... 
Professora: Mhm, no I think it‘s ok like this yeah … if you develop … erm… follow these ideas 

that were stated here, I think you are going to write a very good text and then you 
can keep these three paragraphs here, maybe develop them a little bit more, 
because I could identify these three paragraphs as the body of your text yes, and I 
couldn‘t see a conclusion here because, for me, this is still developing what the text 
is about, yes? 

Pablo: Mhm. 
Professora: So you don‘t conclude your text and that‘s why I asked you to ‗write another 

paragraph as a conclusion referring back to the ideas that were mentioned 
throughout the text‘ so, here, here and here. 

Pablo: Mhm. 
 

[Trecho da primeira sessão de correção dialogada realizada em 09/10/2013] 

Após o diálogo, Pablo reescreve seu texto, corrigindo o que havia sido 

apontado pela professora. Vejamos o texto reescrito: 
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[35] 

Figura 7 – Segunda versão do texto 1: Pablo 

 

Quando solicitado a responder sobre como o processo de correção dialogada 

passou a influenciar seu modo de escrever, Pablo afirma que agora se preocupa 

mais com o texto em si e também com a finalidade a que ele se destina: a 

comunicação. A reflexão de Pablo está em consonância com as afirmações de 

Miccoli (2010) de que, ao orientar sobre o processo de escrita, os professores 

devem estar atentos aos aspectos macro-operadores da escrita textual, como as 

ideias apresentadas e os argumentos que sustentam e garantem solidez ao texto. 

Destaco, aqui, as respostas de Pablo, ao ser questionado sobre se o processo de 

correção dialogada havia mudado ou não sua maneira de escrever, e como ele 

passa a perceber a correção de erros, após ter passado por essa nova experiência 

corretiva. Vejamos suas respostas: 

[36] 

Pablo:  Sim, agora sempre que escrevo tento manter em mente todas as estruturas (thesis 
statement, principalmente). 

 
[Resposta à pergunta ‗c‘ do Questionário final] 

 
Pablo:  A correção foi muito positiva, me fez repensar a forma de estruturação do texto 

para que o leitor consiga entender claramente as mensagens transmitidas pelo 
texto. 
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[Resposta à pergunta ‗d‘ do Questionário final] 

No caso de Alice, poucas alterações são realizadas entre a primeira produção 

e a reescrita, após a primeira sessão de correção com a professora. Seu primeiro 

texto, que trata da descrição de seu curso na faculdade, apresenta uma quantidade 

significativa de formas contratas que foram discutidas pela professora no primeiro 

encontro para a correção dialogada, além de serem destacadas em vermelho ao 

longo do texto, conforme vemos a seguir: 

[37] 

Figura 8 – Primeira versão do texto 1: Alice 
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A professora faz uma referência direta à quantidade de formas contratas 

encontradas no texto 1 de Alice, mas, apesar de tê-las sublinhado e conversado com 

a aluna sobre a necessidade de alteração, a aluna repetiu as mesmas formas na 

segunda versão, além de não ter se atentado para a necessidade de justificar seu 

texto de forma a proporcionar um leiaute mais adequado. Porém, erros que tinham a 

ver com ortografia e ordem de palavras comentados durante o encontro foram 

revistos e trabalhados na versão seguinte.  

Apresento, a seguir, um trecho do diálogo estabelecido entre a professora e 

Alice, durante a primeira sessão de correção dialogada, e durante o qual a 

professora comenta sobre a necessidade de corrigir formas contratas a fim de tornar 

seu texto mais acadêmico e menos coloquial, além de chamar a atenção da aluna 

para erros de sintaxe e de formatação. Observemos um trecho dessa conversa: 

[38] 

Professora: Mhm ... no problem, you can send it later, yeah?! 
Alice, come here, please. Well, Alice, I liked your text very much, I learned a lot 
about erm, about the, and… (?) the only comments I made it‘s erm... for you to 
avoid the contractions because as this is an academic text. 

Alice: Oh, mhm. 
Professora: you shouldn‘t write as if you were speaking, yes? That I could identify some… 
Alice: It‘s a bad habit I have... 
Professora: No, but this, this erm, is not a really mistake because it depends on the kind of text, 

let‘s suppose you would write an email to a friend, this would be ok, let‘s suppose 
you are leaving a message to someone this would also be ok, but in this kind of 
text erm, you should avoid it yes, because it‘s too colloquial to be in an academic 
text. Erm… check spelling, yes… some words here I could identify some mistakes, 
erm… also,… in some verbs here you need the third person, or the opposite, so I 
would like you to check it too. 

Alice: Mhm. 
Professora: 

Mhm... this (?) are really in question, not indirect so the verb should be before the 
subject, but here it‘s not a real question, so it should come at the end. So erm.., 
here you did the same. 

Alice: Ah! (aponta no texto) 
Professora: Mhm, erm, basically this, and when you type yeah, you should align you text 

because erm… when your text is being evaluated, let‘s suppose you send your text 
to a foreign university they‘re going to check the layout and everything so … 
maybe you would lose some points because of this, erm… Yeah, basically this 
Alice, so I would like you to redo the text, I mean, retype it, correcting these 
mistakes and I would like you to send it to me again, ok? 

Alice: Mhm. 
Professora: Thank you. 
Alice: Thanks. 

 

[Trecho da primeira sessão de correção dialogada realizada em 09/10/2013] 
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Após receber as correções da professora, Alice reescreve e entrega a 

segunda versão de seu texto. No entanto, as formas contratadas ainda estão 

presentes no texto e o alinhamento não foi realizado: 

[39] 

Figura 9 – Segunda versão do texto 1: Alice 

 

 De fato, vemos que a segunda versão do texto 1 de Alice continua a 

apresentar as formas contratas, apesar de terem sido sublinhadas no texto e 

comentadas pela professora durante a primeira sessão de correção. Talvez, 

conforme assevera Miccoli (2010), a dificuldade de estruturação apresentada pelos 

aprendizes ao escreverem seus textos possa estar ligada ao domínio dos micro-

operradores de codificação linguística, os quais, para Alice, talvez ainda não se 
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constituam como ‗erros‘ e não sejam tão significativos por não impedi-la de, 

efetivamente, se comunicar em uma LE. Some-se a isso o fato de a experiência de 

Alice com a língua inglesa ter sido na escola, não ter tido aulas de inglês em um 

curso de línguas e, também, ter aprendido informalmente, por meio de música, 

televisão e livros, conforme relata a aluna durante a entrevista realizada após a 

primeira sessão de correção em 09/10/2013 e destacada no trecho [22]. Porém, ao 

longo do semestre, posso afirmar que Alice se beneficiou desse tipo de correção e 

agregou conhecimento à experiência prévia trazida por ela para a sala de aula. 

Some-se a isso o fato de a aluna ter estudado sempre em escola pública e ter 

procurado aprender inglês por meios diversos para além da sala de aula, fato esse 

que destaca a importância do contexto de ensino público e da proatividade do aluno 

ao buscar conhecimento.  

No caso de Mell, os erros apresentados por ela nas primeiras versões dos 

textos apontam para uma reescrita concentrada em questões como ortografia e 

palavras ou expressões incorretas. A primeira sessão de correção individualizada 

dura apenas 4 minutos, e a professora trata de questões pontuais como o uso do 

infinitivo ou gerúndio (to ou –ing) nos verbos e pede para Mell estar mais atenta ao 

modo como as palavras são escritas.  
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[40] 

Figura 10 – Primeira versão do texto 1: Mell 

 

 Apesar de não estar com o texto de Mell em mãos naquele momento, a 

professora procura se recordar das correções realizadas ao longo do texto e 

conversa, de maneira pontual, sobre o texto da aluna. A princípio, a professora 

afirma que a estrutura estava adequada e parabeniza a aluna pela transição feita 

entre um parágrafo e outro, além de ressaltar a riqueza de detalhes sobre o curso de 

Letras. Na sequência, a professora aponta algumas correções que precisam ser 

feitas e que têm a ver com o uso de expressões inadequadas, além de Mell precisar 
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estar mais atenta ao uso do infinitivo e do gerúndio ao escrever. Passemos para o 

trecho em questão:  

[41] 

Professora: I can‘t find the text anywhere. I probably corrected it and left it at home. Yes, I think 
it‘s is not here. It doesn‘t seem to be… erm. No problem! We can talk about the 
text here and then I can send it to you later. I can send it to you by e-mail because 
I want you to see the few comments I made, ok?  So I can send it to you today! 

Mell: Ok. 
Professora: Well, I remember your text, I think it was really good! But … erm … I liked the 

structure and your comments. You presented a lot of information about teaching, 
(?) I don‘t know, our courses is not the only one relative to teaching, but you chose 
to talk about it.  

Mell: I think about that because of you. I chose it because I really like studying English 
so... 

Professora: Yes, yes, really? So you try to explain about the Letras course. You really explain 
the course, but you don‘t explain what teaching really is to that perspective. I think 
the correction I made about your text is more about the use of the imperative, yes? 
Because in some parts you use it correctly, but sometimes you write it too directly 
and without (?). So, I would like you to pay attention to the use of gerund and 
infinitive. And you go smoothly from one paragraph to another! I think it was very 
good. I believe you were one of the students that explained the most about the 
course. It was very detailed. You write about different aspects. You searched for 
details. 

Mell: I like to write about what I know. So, I should talk about my career. I like to write 
about my career. So, I think about everything…the things I like. So, in the last 
paragraph I explained about the teaching part. To me, it is the most important. And 
so... erm … And I remember that we have to have the arguments. So you let the 
last one for best, yes? What you think is the most important. So that‘s what I tried 
to do. 

Professora: I think that you basically used them correctly.  
Mell: I really thought about the course … erm … and the comments I used a lot of them 

to study.… to me it‘s the most important. And I‘ve been trying to learn and study, 
so you see these two verbs that I really don‘t know … erm… I am not so sure when 
to use them. 

Professora: Well, what you mean is that you use a lot of the infinitive when you have to use 
either ‗to‘ or ‗ing‘. And that means clearly that, by now, you should be using them 
properly. So, I think you should pay attention to that because it happened more 
than once. And then, some of the sentences were not so clear because of these… 
so I read it once, twice. So you should have said ‗studying‘ or ‗to study‘. One thing 
is that when you said ‗that‘s for literature‘ and then you put it between comas ‗for 
yourself‘. What did you mean? 

Mell: Oh! I don‘t know… I think that …  erm… ‗por si mesma‘. So, then I, I don‘t know 
how to say this correctly, because I don‘t know how to say this in English: ‗In 
literature‘… 

Professora: Usually, they say ‗As it means for‘… 
Mell: Oh! 
Professora: Yes. Sometimes, they say ‗by itself‘, but I don‘t think it‘s as complete as in 

Portuguese and the strange thing was that ‗That‘s for literature‘… 
Mell: Talking about literature… 
Professora: Talking about literature for itself and then you use ‗it is‘ then you start explaining 

what it is and what you can do and I think it is…the structure was not very good in 
this part. Then, I‘m going to send you the text, so that you can see my comments. I 
have scanned it for my research and then I‘m going to send it to you. But that was 
really good. 

Mell: That‘s ok. 
Professora: And, please, remember to rewrite it and send it to me, ok?. 
Mell: Yes! I‘ll send you… 
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Professora: Yes. The final version. 
Mell: Ok. 

 

[Trecho da primeira sessão de correção dialogada realizada em 11/10/2013] 

Após receber seu texto por e-mail, Mell o reescreve, apresentando, na 

segunda versão, uma menor quantidade de erros, principalmente no que se refere 

ao uso de expressões inadequadas e de palavras utilizadas de maneira incorreta. 

Na segunda versão, apenas dois erros ortográficos não são corrigidos pela aluna, a 

saber: ‗analyze‘ e ‗successes‘. Vale ressaltar que o termo ‗analyze‘ encontrado na 

linha 9 da primeira versão de seu texto não recebeu a correção em vermelho, não 

tendo recebido, portanto, a devida importância durante o processo de revisão e 

reescrita textual por parte da aluna. Vejamos a segunda versão do texto de Mell: 

[42] 
Figura 11 – Segunda versão do texto 1: Mell 
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Mell se beneficia das discussões travadas em sala de aula e também das 

conversas com a professora, visto que seus textos apontam para uma melhora 

significativa no processo de revisão e reelaboração da segunda versão. Vemos que 

o diálogo, durante as aulas e correções, age como uma ferramenta por meio da qual 

a atividade humana se orienta no sentido de regular seu comportamento e facilitar 

sua interação com o meio social (FINO, 2011; VYGOTSKY, 2003). Nesse sentido, 

reafirmo as palavras de Oliveira (2000, p. 12) ao caracterizar a teoria sociocultural 

como prospectiva, pois o olhar do professor ―deve se direcionar para além do 

momento atual, com referência ao que está por acontecer na trajetória do indivíduo‖, 

ou seja, o conhecimento que o aluno possui embrionariamente será consolidado à 

medida que os caminhos, por ele percorridos, sejam entrecortados por outros, que 

fomentarão avanços alcançados em parceria, em colaboração, e que, talvez, não 

aconteceriam sem a interação. 

Entre os demais alunos, Charles e Heitor entregaram dois textos escritos, 

tendo reescrito apenas um deles. Os textos produzidos por Charles (Textos 1 e 3 – 

ver Anexo J) apresentaram poucos erros, que se referiam basicamente a erros de 

semântica e léxico (escrever at night no lugar de in the evening, por exemplo), tendo 

a conversa com a professora sido também pontual e durado poucos minutos. Ao ser 

perguntado sobre como passou a perceber a correção de erros, após ter vivenciado 

a experiência da correção dialogada, Charles afirma ter ficado mais atento aos seus 

textos e que tenta não cometer os mesmos erros novamente. Vejamos sua resposta 

a essa pergunta do Questionário final:  

[43] 

Charles:  Eu tento não cometer mais os mesmos erros. Por exemplo, quando a professora 
corrigiu e fez a conferência do meu essay, eu fiquei mais atento ao essay que 
escrevemos posteriormente para não cometer os mesmos erros novamente. Além 
disso, eu concebo os erros como algo normal, principalmente no processo de 
aprendizagem e temos de tentar fazer com que ele ajude nesse processo. 

 
[Resposta dada à pergunta ‗d‘ do Questionário Final] 

 Interessante notar que Charles afirma compreender os erros como ‗algo 

normal‘, e diz ter ficado mais atento a eles, ao texto escrito, além de valorizar essa 

forma corretiva por auxiliá-lo no processo de aprendizagem.  A resposta de Charles 

reflete as palavras de Miccoli (2005, p. 33) sobre a questão do aluno autônomo, que 

vê na própria iniciativa o caminho para ―promover seus conhecimentos e 
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habilidades‖ a fim de que consiga suprir suas necessidades no processo de 

aprendizagem. Desse modo, passamos a compreender como os níveis de 

implementação da autonomia do aprendiz, propostos por Nunan (1997), passam a 

ser visíveis por meio das atitudes e falas dos alunos que experienciaram essa nova 

experiência corretiva. Ao serem convidados a tomar consciência das metas 

pedagógicas durante as aulas (percepção), se envolverem no processo corretivo de 

seus textos e dos textos de seus pares, os alunos têm a oportunidade de reescrever 

seus textos, modificando-os e adaptando-os conforme as sugestões/correções 

recebidas (intervenção) e, finalmente, transcendem o momento corretivo ao 

perceber que todo esse processo pode auxiliá-los em sua caminhada rumo a outros 

momentos de aprendizagem, seja em sala de aula ou fora dela. 

Para Heitor, os erros apontados indicam um caminho a ser seguido no 

processo de aprendizagem, sendo a correção dialogada mais um momento de 

auxílio para a correção dos erros, porém não o único ou o principal. Ele acredita que 

as aulas, as explicações dadas pela professora, as atividades realizadas, tudo 

cooperou e coopera para progredir em sua aprendizagem. Destaco suas respostas 

às perguntas (c) e (d) do Questionário Final, quando questionado sobre o processo 

de correção dialogada ter ou não influenciado sua maneira de escrever e, por último, 

como ele passou a perceber a correção dos erros após essa experiência corretiva. 

Vejamos suas respostas:   

[44]  
Heitor:  Acredito que não tanto, mas também. Minha maneira de escrever mudava com as 

aulas, a cada explicação, comentário, a cada atividade e texto escrito. Todos 
esses fatores citados ajudaram para que eu melhorasse minha escrita, a mudar 
minha maneira de escrever, para melhor, claro. 

 
[Resposta dada à pergunta ‗c‘ do Questionário Final] 

 

[45] 
           Heitor:  Eu continuo percebendo que a correção dos erros é de suma importância para a 

aprendizagem, pois eu aprendo muito com eles. O que seria de mim sem os erros 
e as correções da professora? 

 
[Resposta dada à pergunta ‗d‘ do Questionário Final] 

 As respostas dadas por Heitor, nos exemplos [44] e [45], mostram que 

compreender o porquê do erro no processo de aprendizagem é crucial para sua 

aprendizagem. Os erros de Heitor (Textos 2 e 3 – ver Anexo K) se concentraram 

mais em questões relativas à sintaxe e à morfologia, como o uso incorreto de 
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tempos verbais, preposições e erros ortográficos, além de terem sido observados 

erros de ordem lexical e semântica, como o uso inadequado de palavras (conforme 

observado no texto 2 ao tratar do tema Bullying: ‗Unfortunately, children and adults 

make this harm with somebody for lack of respect with the close people‘.) Todavia, 

pude verificar que, durante as sessões de correção dialogada, a professora 

procurava fazer com que ele identificasse outros pontos que o auxiliariam a 

reestruturar melhor seu texto, evitando repetições ou sintetizando mais algumas 

informações que embasam os textos. Retomo um trecho da primeira sessão de 

correção dialogada durante a qual a professora e Heitor conversam sobre a correção 

de seu primeiro texto, ao longo do qual o aluno trata do curso de Letras: 

[46] 

Professora: Yes?! (rindo). The first subject is not going to pay for them so… ‗elective‘. Mhm … 
this sentence here I could feel that you wanted to make a transition from this 
paragraph to this one, but I think that one thing that was the transition you used to 
start the sentence, because you said here erm… wait ‗common subjects are the 
same for all modern language students, specific ones that are specif…‘Ah, this was 
another thing, ‗specific ones are subjects related to‘? I think you should take 
‗specific‘ out of here because of this one, and ‗elective subjects are chosen by the 
students‘, and here ‗therefore the student has to study all subjects in exact four 
years or not‘ I don‘t know, I, but this sentence didn‘t sound ok here, 
‗consequentemente o estudante tem que estudar as matérias em exatos quatro 
anos, ou não‘ isso aqui, isso aqui ficou muito Caetano Veloso né (risos) 

Heitor: Yeah... ‗cause we have seven years ‗… 
Professora: Yes... 
Heitor: To graduate. 
Professora: yes... because here, you say ‗exact four years …‘, then you say  ‗or not‘ yes… so it 

was kind of colloquial, I think, I think it should be  well explained yeah? You can 
say ‗the student‘ … ‗has to‘… I don‘t know, maybe, ‗take all these subjects in four 
years‘, but there are some exceptions. 

Heitor: Yeah... 
Professora: Yes? And then, here you were going to explain which exception these are, 

because if the student fails, the student has up to seven years to finish the course 
Heitor: Mhm. 
Professora: So I think that, if you maintain this sentence here it should be better explained. 
Heitor: Mhm, ok. 
Professora: Errm… there are some things that sound very Portuguese to me here, yes? Por 

exemplo : ‗um estudante tem quarto anos pra se graduar‘, isso aqui pra mim 
ficou... assim, soou muito erm... língua portuguesa né. So I think it‘s better ‗modern 
language, the modern language course lasts four years‘ yeah, ‗four year course‘, 
you decide, but talk about the course, if you take the student out I think it‘s better, 
‗and this number of years is indicated but during the course the student can fail so 
he or she has up to seven years to graduate‘, mhm?! 

Heitor: Mhm. 
Professora: Mhm … Here, ‗in the evening‘ because night is erm… they usually talk about night 

when is something that happens later than the beginning of the evening, then it‘s 
better to use ‗evening‘, and basically this. As I told you, the text is very good, there 
are just some, a few problems, but I think if you replace some of them it will be 
better, and also some mistakes to correct. I would like you to redo it and send it to 
me again. 

Heitor: Ok. 
Professora: As soon as possible, ok? So that‘s it. Thank you. 

All right.  
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[Trecho da primeira sessão de correção dialogada realizada em 09/10/2013] 

Ao dialogar com a professora sobre seu primeiro texto, como ilustrado no 

exemplo [46], Heitor tem a oportunidade de compreender melhor o processo de 

escrita por meio das orientações dadas (scaffolding), resultando no desenvolvimento 

de uma maior percepção ao reescrever novos textos. 

 Em relação aos demais alunos, apesar de participarem dos momentos de 

correção dialogada, entregaram apenas a primeira versão do Texto 3, não tendo 

sido possível verificar se houve, de fato, uma progressão em sua produção textual 

face aos momentos de correção dialogada do qual participaram ao longo do 

semestre. De qualquer modo, vejo como positiva a participação dos alunos, uma vez 

que, para eles, essa alternativa de correção se configurou como um momento de 

aprendizagem, de diminuição de ansiedade em relação ao erro, de compreensão do 

que eles já sabem e também do que precisa ser melhorado e, acima de tudo, uma 

ferramenta que contribuiu para que a escrita de textos em uma língua estrangeira 

não se configurasse como um momento só de dificuldades, mas como um momento 

de pesquisa, de reflexão e de estruturação de ideias. 

  Passemos para a próxima seção que trata das percepções da professora e 

dos alunos sobre o processo de correção dialogada. 

 

 

3.3 A percepção da professora acerca do processo de correção dialogada 

 
 Antes de iniciar a pesquisa sobre o processo de correção dialogada, 

conversei com a professora a respeito de como ela procedia em relação à correção 

dos textos de seus alunos, sobre a condução de suas aulas e sobre a importância 

de um ambiente colaborativo para o processo de ensino e de aprendizagem. 

Durante nossa primeira entrevista, ela fez um breve relato sobre sua experiência 

com a correção de erros escritos, vejamos: 

[47] 

Professora: Eu anoto todos os erros e aí eu indico, né, o que que tava errado, o que eles 
precisam mudar, melhorar, e da mesma forma eu faço com os textos. 

Pesquisadora: Mhm, que é onde eu ia chegar. 
Professora: Eu não gosto muito de trabalhar com aqueles critérios ... erm... não critérios, mas 

são, eh, alguns símbolos ... 
Pesquisadora: Ah sim, eu sei. 
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Professora: É, eles são algumas abreviações que significam determinadas coisas, e aí você 
aponta e diz que tipo de erro que foi cometido e o aluno tem que refazer um 
texto, né, sabendo aqueles tipos, e ver se ele consegue reconstruir. Eu já tentei 
trabalhar, né, não sei, eu não fui muito feliz, com, com aquelas abreviações. 

 
[Trecho da primeira entrevista com a professora – 20/05/2013] 

 A princípio, a professora relata sua experiência com um modelo corretivo que 

ela não considerou efetivo e tampouco significativo – a correção indireta – por meio do 

uso de símbolos ou abreviações. Para ela, esse modelo corretivo confundia os alunos 

muito mais que os auxiliava, além de consumir um tempo considerável da aula para a 

explicação e demonstração de cada abreviação. Objetivando a praticidade e por ver 

que o modelo corretivo anterior não surtia o efeito desejado, a professora optou pela 

correção direta, destacando os erros cometidos pelo aluno e apontando, no texto, a 

forma correta. Contudo, à medida que a pesquisa foi sendo desenvolvida em sua sala 

de aula e ao ser convidada a utilizar um modelo corretivo diferente daquele por ela 

utilizado – a correção dialogada –, a professora passa a incluir mais o aluno no 

processo de aprendizagem, alterando, concomitantemente, sua forma de agir em 

relação ao processo corretivo.  

 Em relação às expectativas da professora quanto ao processo de escrita de 

seus alunos, a professora imaginou que teria muito trabalho, mas que essa 

expectativa não se concretizou, como pode ser verificado no seguinte exemplo: 

[48]  

Eu tinha a expectativa de que o processo seria um pouco trabalhoso. A disciplina de 
Prática Escrita sempre requer muito esforço tanto por parte dos alunos quanto do 
professor. Fazer com que os alunos entendam o processo de produção de um 
essay em língua inglesa nem sempre é fácil. O essay tende a ser mais esquemático 
do que os textos que eles produzem em língua portuguesa e isso pode auxiliar, mas 
também pode representar um obstáculo. A escolha vocabular correta, o uso de 
marcadores, as sentenças mais curtas e a produção de uma thesis statement nem 
sempre são dominados rapidamente. A disciplina geralmente requer muita produção 
escrita e muitas horas de correção, mas, para minha surpresa, a minha expectativa 
acabou sendo quebrada. 

 
[Resposta dada à pergunta ‗a‘ do Questionário Final] 

 Como se percebe por meio desse relato, a disciplina ministrada pela 

professora solicita muita atenção, trabalho e esforço do aluno, e compreender o 

processo de escrita de uma redação em LE não é uma tarefa fácil. É importante que 

o aluno compreenda a estrutura da língua estudada para que essa estrutura o auxilie 

no processo de escrita. Nesse sentido, a reflexão da professora encontra eco nas 
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palavras de Grabe e Kaplan (1996, p. 61) de que ―aprender a escrever requer 

compreender a manipulação de várias dimensões estruturais complexas e retóricas, 

com maior complexidade ocorrendo na escrita expositiva/argumentativa‖. 

Em uma das respostas ao Questionário Final, a professora é solicitada a 

comentar sobre sua percepção em relação ao processo de correção dialogada antes 

e após ter participado da pesquisa. A professora afirma que, inicialmente, tinha 

reservas em relação a essa modalidade corretiva devido ao fato de uma correção 

dialogada demandar muito tempo para sua realização. Após ter experienciado esse 

tipo de correção, a professora reconheceu seu valor e acha que o tempo dispensado 

para sua realização vale a pena, como pode ser verificado a seguir: 

[49] 

Antes de fazer parte da pesquisa, tinha reservas quanto à correção dialogada 
devido à falta de tempo. Na verdade, eu nunca havia trabalhado dessa maneira 
antes. Sempre dou feedback de tudo o que os alunos fazem, mas de forma 
coletiva e às vezes percebo que alguns aspectos importantes deixam de ser 
notados pelos alunos. Com essa nova forma de correção pude chamar a atenção 
de alguns alunos, em específico, para aspectos importantes que muitas vezes 
dizem respeito apenas à produção deles. Classifico essa experiência como 
positiva, pois percebi que algumas horas de feedback individual podem evitar 
muitas outras de feedback coletivo. 

 
[Resposta à pergunta ‗c‘ do Questionário Final] 

 O que se vê é uma mudança de percepção sobre a correção dialogada, que 

antes era vista, pela professora, como sendo um modelo corretivo que demandava 

tempo. Sabemos que o professor precisa seguir um cronograma e o tempo não é 

necessariamente um aliado nesse sentido. Então, a fim de poder contemplar todo o 

conteúdo previsto para sua disciplina, o professor precisa, muitas vezes, optar pela 

correção direta, apontando, nos textos dos alunos, a forma adequada. Ainda no 

trecho [49], a professora relata que o feedback individual foi proveitoso no sentido de 

‗auxiliá-la a auxiliar‘ o aluno, chamando sua atenção para aspectos que tinham a ver 

apenas com a produção individual dele. Ao final, ela classifica a experiência como 

positiva, visto que ‗algumas horas de feedback individual podem evitar muitas outras 

de feedback coletivo‘.  

Durante a segunda entrevista com a professora, realizada após sua primeira 

experiência com o processo de correção dialogada, ela compara a experiência atual 

com a conduzida em semestres anteriores. Ela afirma que o tempo gasto com a 

correção e a escrita de explicações detalhadas nos textos ou no quadro nem sempre 
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eram garantia de melhorias nos textos e que apenas os alunos mais atentos se 

beneficiavam dessa forma de correção: 

 

[50] 

Professora:  Quando ministrei Prática Escrita de Inglês 2, em semestres anteriores, sempre 
corrigia os textos, devolvia aos alunos e pedia a eles que observassem a 
correção. No entanto, não havia garantia de que eles realmente prestariam 
atenção à correção. Às vezes eu gastava horas enumerando os erros nos textos e 
depois escrevendo explicações detalhadas sobre cada um abaixo do respectivo 
texto, mas nem sempre os alunos deixavam de cometer aqueles erros. Em alguns 
casos, quando o texto estava muito problemático, eu conversava com o aluno 
depois da aula, explicando a correção e indicando materiais para estudo. Quando 
vários textos apresentavam problemas, principalmente se os problemas 
fossem semelhantes, eu escolhia algumas frases, as despersonalizava e as 
utilizava como material de aula para que os alunos pudessem analisá-las em 
pares ou grupos, detectando e corrigindo os problemas. Essas correções sempre 
foram úteis aos alunos mais atentos. 

 
[Trecho da segunda entrevista com a professora – 09/10/2013] 

 Hoje, após ter vivenciado esse modelo corretivo, a professora afirma que a 

experiência foi positiva. O fato de conversar individualmente com os alunos sobre 

seus textos permitiu um auxílio mais próximo e mais efetivo. Interessante notar que 

a professora menciona ter levado a experiência para uma outra turma onde ministra 

a disciplina Língua Inglesa. Vejamos seu relato: 

[51] 

Professora:  No momento, classifico a experiência da correção dialogada como muito boa. Hoje 
vi preocupação de um aluno em construir um texto melhor, acho que não somente 
para não ter seu texto marcado de vermelho, mas para satisfazer uma 
necessidade pessoal. Sei que um texto todo marcado de vermelho pode ter um 
efeito negativo, mas quando a correção é acompanhada de algo que é usado com 
o objetivo claro de auxiliá-los, vejo que os alunos se sentem bem. Percebi isso na 
correção com a turma de língua inglesa e ficou um pouco mais evidente agora que 
o foco da disciplina é a escrita. 

 
[Trecho da segunda entrevista com a professora – 09/10/2013] 

Vemos que essa experiência corretiva proporcionou à professora a interação 

com seus alunos, ao mesmo tempo que o diálogo serviu como ferramenta para 

facilitar a solução de dúvidas e para a construção de um texto melhor. A professora 

aponta, também, o benefício da correção dialogada para o aluno, pois, ao conversar 

sobre a correção de seu texto, ele vê a possibilidade de satisfação pessoal, ou seja, 

de poder melhorar seu texto e diminuir o efeito negativo da correção direta por ter 

seu texto marcado em vermelho. 
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Ainda em sua reflexão sobre a correção dialogada, a professora comenta 

sobre a contribuição dessa forma corretiva para o processo de escrita textual de 

seus alunos. A professora percebe que, no decorrer do semestre, a maioria dos 

alunos conseguiu se beneficiar dos momentos de correção dialogada e que os 

alunos puderam trabalhar de maneira mais cuidadosa o desenvolvimento de seus 

textos. Conforme ela relata, erros que eram cometidos nas primeiras versões dos 

textos deixaram de ser repetidos em outros momentos de escrita. Seu relato 

confirma a importância da interação entre professor e aluno durante as correções, 

pois contribui para que os alunos possam interpretar o significado da tarefa, 

―mediando um senso de realização‖ (LEE, 2014, p. 204). Vejamos o trecho: 

[52] 

Ao longo do semestre vi algumas transformações muito positivas ocorrerem. Não 
posso afirmar que todos os alunos se beneficiaram, mas percebi progresso na 
maioria. Uma parte desse progresso diz respeito à acuidade linguística e a outra 
parte à esquematização do texto. Alguns alunos cometiam erros nos primeiros 
textos que não apareceram nos textos seguintes, outros não sabiam como concluir 
seus textos e, na segunda prova, quase todos apresentaram conclusões bem 
elaboradas. 

 
[Resposta à pergunta ‗d‘ do Questionário Final] 

A resposta da professora deixa entrever a importância de envolvermos o 

aluno no processo de ensino, a fim de que sua aprendizagem possa ser mais 

significativa e, nesse sentido, destaco um trecho da primeira entrevista durante a 

qual a professora discorre sobre a importância do ambiente colaborativo em sala de 

aula. Vejamos o trecho: 

[53] 

Pesquisadora: 
 

Eu queria que você me falasse um pouquinho a respeito da colaboração na sua 
prática. 

Professora: Mhm, bom, eu acho que, de certa forma, o trabalho é sempre colaborativo, né, 
desde o começo até, por exemplo, quando eu lanço uma pergunta pros meninos, 
geralmente eu não gosto de lançar e nomear quem vai responder, geralmente eu 
peço pra eles discutirem em pares as ideias e depois eles retomam, porque na 
verdade, é, quando eles comentam, eles começam a fazer, eles começam a 
formular ideias. Se eu pergunto diretamente pra eles, às vezes eu vejo que eles 
ficam ... erm ... , ou não tiveram tempo pra pensar a respeito daquilo, ou tem 
vergonha, né, de, de, de responder, né, colocando eles próprios como donos da 
ideia. Quando eles discutem, quando eles constroem colaborativamente parece 
que eles até se isentam um pouco, mas não sou só eu que penso isso, tem mais 
gente que concorda (risos), né? E tem momentos em que parece que não mais a 
colaboração ela, ela ajuda o aluno a se desprender de certas coisas, ela ajuda, faz 
com que ele consiga ir adiante porque ele tem um apoio, né de um colega. Do 
ponto de vista de professora colaborando com isso, com os meus alunos, né, 
dentro dos vários papéis que a gente desempenha na sala de aula não tem como 
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a gente não ser colaboradora, não ser um desses papéis porque a todo momento, 
né, você está colaborando. Às vezes você está só monitorando uma atividade, 
mas quando você vê você se insere no grupo, você começa a dar sugestões, você 
começa a, a dar estruturas para que a atividade flua, principalmente aqueles 
grupos ou alunos que têm mais dificuldade, aqueles que você está sempre 
fornecendo pistas, ajudando, colaborando, esclarecendo, né? Às vezes, nesse 
momento em que eu estou monitorando, quando eu vejo eu estou trabalhando em 
par com alguém, eu estou em grandes grupos, outros começam a falar: ‗Ah, mas é 
claro que esse grupo vai sair melhor, porque a professora está lá ajudando‘ (risos), 
né? Mas assim, na verdade colaborando com a medida da necessidade deles.  

Pesquisadora: Claro, sem dúvida! Você vai dando, igual a gente fala, food for thought. 
Professora: Mhm. E isso é muito importante, né, porque o aluno, quando trabalha 

individualmente, ele tem muita dúvida, ele tem, tem aluno que sabe a resposta, 
mas ele tem medo de dizer... É aquela questão que eu te falei, né? Sozinho eu 
vou ter que assumir a autoria das minhas idéias. Eu acho que o papel da 
colaboração ele serve inclusive pra isso, né, pro aluno conseguir ir adiante porque 
ele se sente bem alicerçado, bem apoiado... 

Pesquisadora: Diminui o filtro afetivo. 
Professora: Exatamente! 
Professora: Diminui! 
Pesquisadora: Quando você tem uma pessoa com quem partilhar, né, às vezes até uma 

angústia, um medo, ou sei lá o quê ... 
 

[Trecho da primeira entrevista com a professora – 20/05/2013] 

 O ambiente colaborativo é uma constante no dia a dia da sala de aula da 

professora pesquisada, pois, de fato, pude perceber que ela estimula seus alunos a 

auxiliar uns aos outros na realização de tarefas, desde a mais simples, como um 

brainstorm, por exemplo. Sempre que um novo tema para uma futura produção 

textual era proposto pela professora, os alunos participavam ativamente sugerindo 

palavras ou frases que poderiam aparecer naquele texto específico, ou, conforme 

observei em vários outros momentos, os alunos eram convidados, pela professora, a 

ler a tarefa ou o texto do colega e apontar sugestões de melhoria ou corrigir erros 

cometidos, caso fosse necessário. Em sua fala, a professora afirma que ela está 

sempre colaborando com o aluno, mesmo quando o momento seja o de ‗monitorar‘ 

uma tarefa feita durante a aula, e destaca que, para ela, o papel da colaboração é o 

de partilha de responsabilidade, ou seja, se um professor auxilia um aluno ou um 

aluno colabora com outro durante um momento de produção e aprendizagem, ele 

divide com o parceiro a responsabilidade por aquele trabalho e diminui a ansiedade 

por ter que realizar uma tarefa sozinho.  

Na quinta e última resposta ao Questionário Final, peço que a professora 

comente sobre a intenção de utilizar esse tipo de correção em outras disciplinas 

ministradas por ela. Vejamos sua resposta: 
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[54] 

Sim, mas acredito que esse tipo de correção funcionará melhor nas aulas de 
Prática Escrita. Nas aulas de língua, o número de alunos e a quantidade de 
conteúdo a ser ministrado são maiores. Além disso, os alunos têm a aplicação de 
vários tipos de atividades que não só a escrita. Acho que, nesse caso, seria mais 
difícil conseguir reservar aulas para a correção dialogada a cada vez que eles 
produzissem um texto escrito. 
 

[Resposta à pergunta ‗e‘ do Questionário Final] 

O relato da professora deixa transparecer sua preocupação sobre a questão 

do cronograma a ser seguido em outras disciplinas. Apesar de esse processo 

corretivo se configurar como uma experiência e não tomar o tempo que ela 

acreditava, conforme aponta no trecho [49], a professora crê que, em uma disciplina 

com uma quantidade de conteúdo maior e que demande uma variedade maior de 

atividades por parte dos alunos, pode exigir uma reserva de tempo maior do que a 

que ela, de fato, possa ter. O fato de ser uma atividade que toma muito tempo da 

aula também foi mencionado pela professora que participou do estudo de Figueiredo 

(2009), em que analisou três tipos de correção, sendo um deles a conferência. O 

autor nos adverte para o fato de que, apesar de demandarem tempo, as sessões de 

correção dialogada se mostram profícuas tanto para alunos quanto para 

professores. De acordo com o autor, ―devemos, portanto, considerar tais atividades 

como a programação da aula e não como algo que possa tomar o tempo da aula‖ 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 112) 

No caso da disciplina Prática Escrita de Inglês II, o processo de correção 

dialogada se configurou como uma ferramenta de mediação de ensino e de 

aprendizagem, contribuindo para que a professora refletisse sobre sua atuação ao 

pensar na aplicabilidade dessa nova forma de correção não apenas nessa, mas, 

também, em outras disciplinas que ministra. Além disso, ao ter tido a oportunidade 

de comentar individualmente a correção dos textos com seus alunos, a professora 

verificou que o tempo despendido com esse tipo de correção pode contabilizar 

ganhos futuros em aprendizagem dos alunos e no tempo dispensado para futuros 

feedbacks coletivos. Merece destaque ainda o fato de que, durante a correção 

individualizada, os alunos se beneficiaram dos comentários feitos pela professora e 

passaram a refletir sobre seus erros e os erros cometidos pelos colegas, passando a 

ficar mais atentos ao que precisava ser corrigido ou melhorado. Dessa forma, a 

correção utilizada proporcionou um ganho no sentido de os alunos se tornarem mais 
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autônomos em sua aprendizagem, conseguindo ir além do modelo oferecido pela 

professora e passarem, eles mesmos, a contribuir significativamente para a melhora 

nos textos escritos pelos colegas. 

Na sequência, trato das percepções dos alunos sobre essa proposta 

corretiva: a correção dialogada. 

 

 

3.4 As percepções dos alunos acerca do processo de correção dialogada 

 

 No primeiro contato que tive com os alunos que participaram da pesquisa, 

solicitei que respondessem a um Questionário Inicial66 e, na última pergunta, os 

alunos deveriam responder se já haviam passado pela experiência de ter conferido, 

com o professor, os pontos de dificuldade encontrados pelo aluno ao escrever um 

texto em inglês. Dos 11 participantes da pesquisa, 4 afirmaram ter passado por essa 

experiência anteriormente e 7 disseram não ter tido uma oportunidade como essa. 

Dos 4 alunos que responderam afirmativamente, Emma destacou que costuma 

questionar o professor sobre os erros quando tem alguma dúvida e Heitor afirmou 

que havia tido essa experiência apenas uma vez no início do ano letivo (2013), mas 

não informou detalhes sobre como havia sido essa experiência corretiva, assim 

como Mell e Júlia. Então, o que se pode perceber é que, de fato, a correção 

dialogada, tal como a concebemos nesta pesquisa, ainda não fazia parte do dia a 

dia de ensino e de aprendizagem dos alunos envolvidos, sendo, aqui, relevante 

destacar suas percepções acerca desse processo corretivo. 

 Logo após a primeira sessão de correção dialogada, entrevistei os alunos que 

haviam passado por essa experiência e conversamos sobre essa forma de correção. 

Entre os alunos que afirmaram, em resposta ao Questionário Inicial, já ter passado 

por uma experiência semelhante, a participação de Heitor durante a entrevista 

destaca como o processo corretivo realizado com a professora revelou ser 

importante para que ele pudesse identificar melhor os erros cometidos em seu texto 

e avalia a experiência como altamente positiva.67 Vejamos o trecho da entrevista: 

                                                        
66

 Conforme descrito no capítulo que trata da metologia utilizada nesta pesquisa. Um modelo do 
questionário encontra-se no Apêndice B, ao final deste trabalho. 
67

 No início da entrevista, pedi que os alunos refletissem sobre o processo de correção dialogada 
utilizado pela professora e avaliassem essa nova experiência corrertiva, pontuando-a de 1 a 5, sendo 
1 a pior nota, e 5, a maior. 
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[55] 

Heitor: Eu achei muito interessante porque, antes de ela fazer a correção com cada um, 
ela pediu pra gente trocar os textos e corrigir o texto um do outro. Então, eu achei 
muito interessante porque o amigo, né, não viu defeitos. Viu, claro, mas foram 
poucos e assim, normais, e quando, né, eu vi a correção dela, eu falei: ‗Caramba!‘. 
E quando eu vi a correção dela eu falei: ‗Nossa, eu não tinha visto!‘, né? E ela 
conseguiu ver, o amigo não viu esses erros também, mas eu acho muito 
interessante e espero que ela continue fazendo isso, né? É, a nota que eu dou pra 
ela é 5, e espero que ela continue fazendo essa conversa e que mostre, que 
continue mostrando os erros pra gente porque eu aprendo com os erros. 

 
[Trecho da entrevista realizada após a primeira sessão de correção dialogada em 11/10/2013] 

 Heitor reforça a importância do ambiente colaborativo durante as aulas, por 

meio da participação do colega que também é convidado a ler e a opinar sobre seu 

texto, mas, acima de tudo, ele destaca a importância do olhar da professora para 

seu texto, de sua experiência com o processo corretivo, pois ela apontou erros que o 

colega não havia destacado.  

 Mesmo tendo passado por uma experiência corretiva semelhante, Mell 

conseguiu compreender o alcance da correção dialogada em favor do aluno e de 

seu processo de aprendizagem. A fala de Mell, durante a entrevista, revela que 

conversar com a professora sobre seu texto a fez refletir sobre a língua e ter mais 

atenção aos erros cometidos. No entanto, em alguns momentos, Mell reconheceu ter 

cometido propositalmente alguns erros por não saber a forma correta e esperou pela 

correção da professora para esclarecer suas dúvidas. Segue o trecho da entrevista: 

[56] 

Mell: Eu acho muito pertinente, muito válido esse tipo de, de avaliação, e eu acho que a 
nota dela é 5, porque foi muito bom, e sobre o meu texto ela falou que também só 
mais gramatical. Ela disse que a forma está boa, o conteúdo estava muito bom, o 
desenvolvimento dele, e foi só alguns erros na questão do, do infinitivo, do uso do 
verbo, e eu já tinha visto, pensei ‗Mas isso aqui tá estranho...‘, assim, sabe? Mas 
depois, eu pensei ‗Mas eu sei isso!‘, mas ela me mostrando, falando ‗Olha isso 
aqui‘, ‗Ah, é mesmo!‘ A gente viu isso. Mas você tem razão, bem que na hora de 
escrever eu disse assim: ‗Mas isso aqui tá meio estranho...! Mas eu vou deixar, 
vamos ver o que que ela vai dizer‘. Tem hora que a gente faz isso, né? 

Pesquisadora: Mhm. 
Mell: Igual algumas expressões que a gente ia falar, parecidas com português pra dar 

uma... porque a gente tem aquele negócio, ainda que a gente saiba inglês, ainda 
tem muitas expressões muito nossas que a gente quer transmitir pro inglês porque 
acha que fica legal, é interessante! A gente tem muitas expressões interessantes. 
E às vezes a gente quer expressar aquela forma e não sabe. Tem algumas frases 
que ela falou que não estavam corretas e que era outra forma de se expressar... 
eu achei muito interessante. 

Pesquisadora: É uma aprendizagem, né? 
Mell: Com certeza. 

 
[Trecho da entrevista realizada após a primeira sessão de correção dialogada em 11/10/2013] 
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 Ao apontar os erros para a aluna, a professora garantiu momentos de 

reflexão sobre a língua em uso e ofereceu o scaffolding necessário para que ela 

conseguisse compreender o erro e corrigi-lo na segunda versão de seu texto. As 

falas de Anne e Charles reafirmam a percepção positiva em relação a essa nova 

experiência corretiva, por proporcionar a eles a oportunidade de terem seus textos 

corrigidos e comentados pela professora, como é ilustrado a seguir. 

[57] 

Anne: Eu também dou 5, porque eu gostei bastante desse modo de corrigir, porque eu 
nunca tinha sentado com alguém pra conversar direto só comigo, corrigindo, e... 
eu não tive problemas assim, na forma. O texto estava bem estruturado, com a 
introdução, o desenvolvimento e a conclusão ... foi mais, assim, problema de 
gramática, e assim, erros que, que nem eu conversei com ela, erros que eu sei 
que não é daquele jeito que faz, mais por falta de atenção. Então eu acho assim, 
que eu tenho só mais que prestar mais atenção. Assim que eu terminar um texto 
eu estar tendo um olhar mais como crítico, assim, só pra poder prestar atenção 
nesses erros. E... eu gostei bastante do modo de corrigir dela. 

Pesquisadora: Que ela corrigiu... 
Anne: Mhm. 
Pesquisadora: Certinho, e pra você? 
Charles: Então, eu acho que essa correção que a gente fez com a professora é muuuuito 

importante, porque, por exemplo, quando ela tá lá na frente pegando o feedback 
da gente e tal, não tem como ela falar tudo, eu acho, sabe, tipo..., os erros bem 
específicos e tal... E... quando ela fala, por exemplo, no geral, às vezes ela vai 
comentar algum erro de alguém, mas ela não quer falar pra pessoa, ela fala no 
geral, às vezes a pessoa não pega que era dela aquele erro, entendeu? Então 
passa despercebido. Então eu acho que por isso que é muito importante fazer 
isso. E... eu daria 5 pra ela sim. 
 

[Trecho da entrevista realizada após a primeira sessão de correção dialogada em 11/10/2013] 

 Em sua fala, Anne afirma ter gostado dessa forma de correção, pois não 

havia passado pela experiência de sentar e conversar diretamente com a professora 

sobre seu texto. Apesar de ela ter classificado seus erros como ‗falta de atenção‘, o 

fato de poder dialogar sobre eles com a professora, que, segundo Anne tem ‗um 

olhar mais crítico‘, a auxiliou a perceber seus erros e a alertou no sentido de ficar 

mais atenta durante o processo de escrita. Charles, por sua vez, reforçou a 

importância da conversa individualizada, ou seja, de a professora comentar com o 

aluno sobre o seu erro e não apenas dar um feedback geral durante a aula, o qual, 

nem sempre, se constitui como efetivo e eficiente, pois, muitas vezes, o aluno que 

cometeu aquele erro não se atenta para esse fato e, assim, a correção se torna 

inócua. 

 Ao final do semestre letivo, solicitei que os 8 alunos presentes na última aula 

(18/12/2013) respondessem ao Questionário Final, a fim de refletirem sobre a 
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experiência da pesquisa. Todos foram unânimes ao percebê-la como positiva e útil 

para seu processo de aprendizagem devido ao fato de ser feita de forma 

individualizada e por terem percebido que o erro é algo natural no processo de 

aprendizagem de uma LE. Apresento algumas dessas respostas: 

[58] 

Alice:  Para mim, a conversa é sempre de grande ajuda, pois é muito bem fundamentada. 
Eu percebo esse momento de correção como complemento do que minha 
percepção não pode captar. 

 
 [Resposta à pergunta ‗d‘ do Questionário Final] 

[59] 

Dani:  Vi que eles são necessários, pois auxiliam o aluno no seu desenvolvimento e não 
constrange o aluno, já que não é feita na frente de todo o grupo. 

 
[Resposta à pergunta ‗d‘ do Questionário Final] 

[60] 

Anne:  Após a experiência da correção, eu vejo que um erro pode levar ao aprendizado. 
Eu sou muito crítica com os meus textos e não me permito errar. Mas, agora, vejo 
que não é ruim. Eu posso continuar sendo crítica, mas devo levar o erro como um 
aprendizado. 

 
[Resposta à pergunta ‗d‘ do Questionário Final] 

[61] 

Pablo:  A correção foi muito positiva, me fez repensar a forma de estruturação do texto para 
que o leitor consiga entender claramente as mensagens transmitidas pelo texto.  

 
[Resposta à pergunta ‗d‘ do Questionário Final] 

[62] 

Júlia:  O processo de correção dialogada mudou minha maneirra de escrever porque, 
desde que comecei a conversar com a professora sobre os meus textos, eu me 
senti mais segura. Tive um professor no 1º. semestre que me disse que a minha 
escrita era pobre e todo mundo na sala ouviu. Aí eu passei a carregar um fardo 
enorme, parecia estar estampado, em minha cara, ESCRITA POBRE, INGLÊS 
POBRE. Hoje vejo que isso foi só um detalhe. Há várias maneiras de um 
professor fazer com que os alunos produzam. A diferença é o resultado. Um 
aluno que é inferiorizado na frente de toda classe dificilmente vai ter uma reação 
positiva a isso, muito menos produzir um texto rico. 

 
[Resposta à pergunta ‗d‘ do Questionário Final] 

 Por meio dessas respostas, podemos perceber que os alunos são unânimes 

ao afirmar que ter seu texto lido, corrigido e comentado pela professora os auxiliou 

no sentido de deixá-los mais atentos para não cometer os mesmos erros (Charles), 

contribuiu para ver que o outro pode auxiliar para a melhora do texto ao perceber um 
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erro que o autor nem sempre é capaz de enxergar (Alice), permitiu que ao receber a 

correção individualmente o aluno não se sinta exposto (Dani e Júlia), além de ter 

demonstrado ao aluno ver que errar faz parte do processo de aprendizagem (Anne e 

Júlia). Ainda nesse sentido, vemos que a correção dialogada ajudou os alunos a 

compreender melhor a estrutura dos textos estudados, além de fazer com que 

tenham em mente que um texto terá um leitor e, no caso deste estudo, o leitor em 

questão era a professora ou um colega de classe (BEREITER; SCARDAMALIA, 

1996; WIDDOWSON, 1996; REID, 2000). 

 Ao final do questionário aplicado, solicitei que os alunos comentassem sobre 

a possibilidade de a correção dialogada ser conduzida por professores de outras 

disciplinas e, segundo eles, essa experiência poderia ser estendida a outras 

disciplinas. Vejamos suas respostas a essa pergunta do Questionário Final. 

 

[63] 

Júlia:  Seria muito bom que, independente da disciplina, qualquer professor destinasse 
algum tempo nesse processo de correção. Seriam gastos alguns momentos que 
seriam recuperados depois e recompensados com boas produções. O bom da 
correção é que ela mostra seus erros, suas fraquezas, mas oferece ao aluno 
caminhos para melhorar e alcançar a riqueza de um trabalho bem feito. 

 
[Resposta à pergunta ‗e‘ do Questionário Final] 

[64] 
Pablo:  Sim, é um processo que seria muito útil em outras disciplinas, porém nessa 

funcionou muito bem devido ao baixo numero de alunos. Em uma outra situação, 
talvez não houvesse tempo suficiente para o processo (em uma sala com 50 
alunos, por exemplo). 

 
[Resposta à pergunta ‗e‘ do Questionário Final] 

[65] 
Alice:  Sim, pois há mais de uma disciplina que requer esse tipo de correção individual, 

desde que o professor possa realmente se dedicar a cada correção. Esse tipo de 
feedback é fundamental para o aluno, pois mostra a ele o que está bom, o que 
deve melhorar e o que não deve repetir.  

 
[Resposta à pergunta ‗e‘ do Questionário Final] 

 As falas dos alunos nas entrevistas e suas respostas aos questionários 

aplicados refletem somente percepções positivas acerca dessa proposta corretiva 

em sala de aula, não tendo sido apontado por eles nenhum aspecto negativo. Eles 

veem o feedback corretivo como necessário para que o aluno consiga corrigir seus 

erros e não mais cometê-los, mas, acima de tudo, reforçam a questão de poder 

dialogar com a professora, receber as correções individualmente, ter seus textos 
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avaliados por alguém que se preocupa com sua aprendizagem e que, conforme 

destaca Julia: ‗oferece ao aluno caminhos para melhorar e alcançar a riqueza de um 

trabalho bem feito‘. Contudo, vale destacar a crítica feita por Pablo de que esse é 

um processo corretivo que demanda tempo e que poderia ser inviável em uma turma 

com muitos alunos.  

Ao final, acredito que a correção dialogada se constitui como uma alternativa 

de avaliação da aprendizagem, um novo modelo corretivo, que pode beneficiar o 

aluno nesse processo e aproximá-lo ainda mais do professor. Com o tempo, o aluno 

passa a se sentir mais à vontade para conversar com o professor e esclarecer suas 

dúvidas, diminuindo sua ansiedade face aos erros cometidos, e motivando-os no 

processo de escrita ao possibilitar o desenvolvimento de estratégias que irão 

colaborar para um melhor desempenho do aluno em todos os estágios do processo 

de escrita.  

 A quarta e última parte, que apresento a seguir, contempla as considerações 

finais desta pesquisa, onde retomo as perguntas que a nortearam, bem como 

abordo suas implicações, limitações e apresento sugestões para pesquisas futuras. 



 

 

 

 

 

 

E AS CORTINAS SE FECHAM: À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

 

O professor, como sujeito reflexivo que é, 
debruça-se sobre o conteúdo da própria 
experiência, examina-a, relaciona-a com outras e 
a analisa à luz de experiências de outros e das 
suas próprias. A experiência atual aproveita algo 
das anteriores e contribui para o aperfeiçoamento 
de ações posteriores, o que vem defender a idéia 
de o professor reconstruir o seu conhecimento 
pela reflexão na e sobre a prática. (GRILLO, 2001, 
p. 141). 

 

 

 A escrita de textos em uma L2/LE pode se configurar como uma tarefa árdua 

como, de fato, asseveram vários autores que permearam estas páginas. Entre as 

barreiras a serem transpostas, Grabe e Kaplan (1996) discutem acerca da distinção 

entre a língua oral e a escrita e das estruturas hierárquicas que demarcam o limite 

entre esses dois tipos de registro. Widdowson (1996), por sua vez, advoga a favor 

da língua como sendo primariamente voltada para a comunicação e, assim sendo, 

necessita que os falantes compartilhem das mesmas convençoes retóricas do 

discurso. O ato de escrever se torna, então, uma atitude provocada e localizada na 

vida social dos indivíduos, e o texto deverá, necessariamente, contemplar a 

experiência dos falantes. Reid (2000) enaltece a escrita ao desvelá-la como um 

processo pontilhado de porquês, para quem, o quê.  

A oralidade vai assumindo uma nova forma ao ser, pouco a pouco, 

transportada para a modalidade escrita, que carrega uma grande responsabilidade: 

a de conseguir exprimir, por meio de seus caracteres, tudo o que há de modo que o 

leitor compreenda o que é dor, amor, exclamação, ponto final, pausa, informação, 

convencimento, explicação, orientação, argumentação. São tantas as necessidades 

para bem escrever! Porém, acredito que, ao longo destas páginas, consegui 
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desvelar que o aluno não caminha sozinho. Ele pode reconhecer em seu professor, 

a pessoa que irá orientá-lo e conduzi-lo pelo caminho da aprendizagem, essa via de 

mão dupla que envolve o ensinar e o aprender. Assim, observando mais de perto 

essa relação entre professor e aluno, a estrada por eles percorrida me conduziu a 

um momento específico dessa caminhada: o diálogo estabelecido entre eles durante 

os momentos em que professora e alunos conversavam sobre seus textos. A 

correção dialogada se revela como o tema da peça, permitindo atribuir os papéis 

principais a todos os envolvidos no enredo, uma vez que, para compreendê-lo, é 

preciso estar atento aos detalhes que o compõem: o cenário, os textos, as falas da 

professora e dos alunos, os momentos de assitência durante as aulas, as trocas 

colaborativas.  

Contudo, antes de baixarem as cortinas, se faz necessário refletir sobre todo 

esse processo e, para tanto, apresento esta parte conclusiva, que está dividida em 

quatro itens: no primeiro, retomo as perguntas que norteram esta pesquisa; no 

segundo, abordo as implicações deste estudo para o processo de ensino e de 

aprendizagem; no terceiro, discorro sobre as limitações observadas e aponto 

sugestões para pesquisas futuras; no quarto e último item, encerro o texto 

apresentando as considerações finais. 

 

 

Retomando as perguntas de pesquisa 

 

 Ao buscar respostas para as indagações iniciais apresentadas na parte 

introdutória desta pesquisa, pude observar que investigar o processo de correção 

dialogada significou muito mais do que apenas analisar textos escritos e as 

correções dos erros cometidos pelos alunos. Na verdade, à proporção que os dados 

eram coletados e analisados, a pesquisa foi ganhando novas cores, adquirindo 

novas nuanças e caminhando para uma outra dimensão, qual seja compreender a 

relação estabelecida em sala de aula pela professora e seus alunos durante o dia a 

dia da disciplina Prática de Escrita em Inglês II. Dessa forma, passo para a primeira 

pergunta da pesquisa: 
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a) Como se estabelece a interação entre a professora e seus alunos durante as 

aulas? 

 Frawley e Lantolf (1985) argumentam que a língua se constitui como uma 

ferramenta no desenvolvimento da cognição do indivíduo. Amparada por essa 

afirmação, observei que, em todas as aulas do semestre, os momentos de instrução, 

de apresentação de novo conteúdo, de realização de tarefas, de revisão dos textos e 

de correções dialogadas eram permeados por discussões e trocas de 

conhecimentos, de modo a garantir a consolidação das estruturas da língua 

necessárias para a construção dos tipos textuais estudados naquele semestre. 

 Conforme pude constatar, a conduta da professora auxiliou os alunos a 

alcançar os objetivos propostos pela disciplina: o de conseguir escrever diferentes 

tipos de textos em inglês, fossem eles expositivos, argumentativos ou comparativos. 

O início de cada aula era marcado por uma retomada da aula anterior quando os 

alunos eram solicitados a discorrer sobre o conteúdo visto, ou, em outros momentos, 

a tarefa de casa era corrigida, ou ainda um novo conteúdo era apresentado. Mas, 

sempre, eles eram encorajados a contribuir com as tarefas dos colegas e para a 

melhoria dos textos escritos, quer fosse apontando erros estruturais, quer fosse 

oferecendo sugestões para sua reescrita.  

 Conduzir o aluno à participação é, de fato, tarefa do professor, e envolvê-lo 

no processo de aprendizagem representa algo difícil de ser alcançado, mas não 

impossível. De qualquer modo, a relação observada entre o ensinar e o aprender, 

entre a professora e seus alunos, pode ser representada pela configuração proposta 

na Figura 3, anteriormente apresentada, em que o ambiente de ensino e de 

aprendizagem é pautado por trocas, colaboração, informações, diálogos, que 

caracterizam uma maior proximidade entre todos. Apesar de Allwright e Bailey 

(1991) aconselharem cautela quando nós, professores, solicitamos a participação 

dos alunos, pelo fato de, nem sempre, todos aprenderem da mesma maneira, 

acredito que a professora soube conduzir a participação de seus alunos, 

promovendo um ambiente onde as opiniões dos alunos eram bem vindas e 

acatadas, independentemente do fato de a turma ser composta por alunos 

provenientes de cursos distintos (Bacharelado em Design Gráfico, Ciências 

Ambientais, Letras: Inglês e Letras: Espanhol). A atitude da professora aponta para 

a necessidade de valorizar o que o aluno traz para a sala de aula, seu conhecimento 

prévio adquirido através do contato com o grupo social e familiar do qual se origina. 
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Também nesse sentido, Figueiredo e Lima (2013) reforçam a importância da 

participação dos alunos durante as aulas, pois esses momentos garantem a 

oportunidade para que eles testem hipóteses, recebam o feedback de seus colegas, 

construindo em conjunto os significados que permeiam as novas formas linguísticas 

aprendidas.  

 Durante os momentos de correção dialogada, compreendi que, para a 

professora, eles se constituíram também em momentos de troca e de colaboração, 

porque, por meio dos diálogos estabelecidos, a professora não apenas fornecia os 

scaffoldings necessários para a compreensão dos erros cometidos, mas, ao mesmo 

tempo, estreitava relações quando solicitava esclarecimentos dos alunos sobre seus 

textos, quando demonstrava interesse por um fato novo apresentado pelos alunos, 

ou quando elogiava a estrutura apresentada pelo aluno ao construir seu texto.  

 Os aspectos apontados ao longo da análise descrita nesta pesquisa me 

levam a valorizar ainda mais o ambiente de colaboração em sala de aula, visto que 

ele realça a importância do olhar do outro sobre o nosso texto, nossas opiniões, 

nossa produção e permite estender essa relação para outros momentos de ensino e 

de aprendizagem observados na sala de aula e em nossa vida pessoal.  

 

b) Como a escrita de textos, amparada pelo processo de correção dialogada, 

pode colaborar para a autonomia do aprendiz? 

  

 Examinar as práticas corretivas dos professores tem sido objeto de estudo há 

algum tempo. Zamel (1985) foi uma das precursoras desse tipo de pesquisa e 

observou que o modelo linear de correção, ou seja, professor responde a dúvidas e 

aluno revisa o que foi apontado, se constituía como padrão. Era necessário observar 

com mais atenção como os professores estruturavam seus comentários, além de 

tentar compreender como os alunos reagiam aos comentários recebidos. Como 

consequência, estudiosos como Grabe e Kaplan (1996), Brender (1998), Hyland 

(2007), Figueiredo (2003, 2005), Lee (2014), entre outros, se dispuseram a 

pesquisar um novo modelo de prática corretiva – a correção dialogada. 

 Influenciada por esses e por outros autores e, por continuar a encontrar na 

sala de aula o ambiente motivador e propício para pesquisas sobre o ensino e a 

aprendizagem de LE, enxerguei nesse processo a possibilidade de estudar uma 

modalidade corretiva que agregasse características avaliativas que auxiliassem os 
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alunos em seu processo de aprendizagem, permitindo, ao professor, vislumbrar 

outro modelo de correção que o aproxime do aluno e que fomente, no professor, a 

reflexão sobre o ensinar e, no aluno, sobre o aprender, conduzindo-o, como 

resultado de todo esse processo, em direção a sua autonomia como aprendiz.  

 Durante as aulas, a produção textual dos alunos se constituía como um 

verdadeiro processo, visto que os alunos contribuíam com o colega, ao trabalharem 

em parceria, lendo, revisando, apontando erros e possíveis correções, permitindo 

que, colaborativamente, os textos fossem ganhando forma e conseguissem traduzir 

o que cada autor queria enunciar. 

Os momentos de correção dialogada com os alunos, os comentários e as 

perguntas de esclarecimento sobre os erros encontrados nos textos, feitas pela 

professora e os apontamentos realizados, por escrito, ao longo dos textos 

garantiram a oportunidade para que os alunos se manifestassem sobre sua 

produção escrita, explicando o porquê de terem usado determinada expressão, ou 

enxergando os erros cometidos e compreendendo o que deveria ser feito para 

corrigi-los. Assim, os momentos de correção, esclarecimento e revisão se 

configuraram também como momentos de scaffolding e de input fornecidos pela 

professora, além de se constituírem como oportunidades para reflexão sobre a 

língua estudada.  

Ao serem convidados a ler e opinar sobre o texto do outro e poder dialogar 

com a professora sobre os seus próprios textos para, em seguida, revisá-los e 

reescrevê-los, os alunos puderam aguçar sua percepção sobre seu processo de 

aprendizagem, identificando as estratégias utilizadas ao escreverem e revisarem os 

textos, se envolvendo no contexto de sala de aula, intervindo na correção do texto 

do outro e do seu próprio e, finalmente, transcendendo o limite dessa experiência ao 

conseguirem perceber a aplicabilidade da correção dialogada para além do 

conteúdo estudado naquela disciplina. Outro ganho observado durante a realização 

desta pesquisa foi o fato de os alunos transcenderem o modelo corretivo oferecido 

pela professora e passarem, eles mesmos, a opinar sobre o texto do colega e 

contribuir para sua melhoria. O princípio da transcendência, apontado por Nunan 

(1997) e Lee (2014), é observado durante as aulas quando os alunos saem de sua 

posição de espectador e assumem um papel ativo no processo de sua própria 

aprendizagem e da aprendizagem do outro, passando a agir de maneira mais 

reflexiva. 
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Por meio da análise apresentada, constato que essa modalidade corretiva, 

amparada por um contexto de colaboração mútua, contribuiu de maneira significativa 

para que os aprendizes consigam se perceber como alunos mais autônomos e 

logrem êxito ao transpor os limites estabelecidos por outros métodos avaliativos 

tradicionais, quando, no futuro, se virem como possíveis professores (no caso dos 

alunos que cursaram Letras) e recordarem da experiência vivida e adquirida durante 

esta pesquisa.  

 

c) Quais são as percepções dos participantes (ao final da pesquisa) no que se 

refere à importância da revisão colaborativa de textos em inglês? 

 

  Esta última pergunta permite que compreendamos a dimensão do contexto 

colaborativo verificado durante as aulas e durante os momentos de correção 

realizados entre a professora e seus alunos.  

 Para a professora, essa proposta de correção poderia significar, a princípio, 

tempo despendido com os comentários sobre as correções dos textos que não seria 

recuperado no futuro. Conforme relato durante a primeira entrevista, a professora 

afirmou ter abandonado uma prática corretiva indireta, que não surtiu o efeito 

esperado exatamente pela questão do tempo dedicado à explicação dos símbolos 

utilizados, os quais ainda geravam dúvidas nos alunos. Assim, essa prática foi 

substituída por um modo mais prático de correção: a correção direta, por meio da 

qual a professora corrigia o erro apontando a forma correta a ser usada. Contudo, a 

própria professora admitiu que essa forma de correção não surtia o efeito esperado, 

uma vez que vários alunos apenas recebiam o texto corrigido e o guardavam, não 

dando o devido valor aos comentários escritos por ela. Sendo assim, encontrei 

terreno fértil para propor a experiência com esse modelo corretivo – a correção 

dialogada . 

 À medida que os momentos de correção dialogada foram acontecendo, a 

professora começou a perceber os efeitos positivos dessa modalidade corretiva, ao 

ver nos alunos um maior envolvimento em relação ao processo de revisão, correção 

e reescrita de seus textos. Apesar de o foco da disciplina em questão ser a produção 

textual, em outros momentos que ministrou a disciplina, a professora não conseguiu 

perceber o mesmo envolvimento, pois, segundo ela, ‗não havia garantia de que eles 

realmente prestariam atenção à correção‘ e que apesar de os alunos continuarem a 
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receber os textos marcados à caneta vermelha, o fato de poderem acompanhar a 

correção com o professor proporciona um novo significado ao processo corretivo, 

uma vez que a correção se efetiva por meio de um diálogo onde o aluno também 

tem voz e se sente mais à vontade para esclarecer suas dúvidas com o professor. 

Ainda no que tange ao papel colaborativo desse tipo de correção, a professora 

verificou que os erros que eram cometidos nas primeiras versões dos textos 

deixaram de ser repetidos em outros momentos de escrita, confirmando a 

importância da interação professor e aluno durante as correções, pois o fato de 

poderem indagar soluções para seus erros e dúvidas fomentou nos alunos um senso 

de realização, de conseguir escrerver um texto claro e em conformidade com os 

modelos textuais discutidos durante as aulas.  

 Os alunos, por sua vez, se beneficiaram desta experiência corretiva e 

apontaram-na como positiva e possível de ser aplicada a contextos de outras 

disciplinas. A princípio, houve quem demonstrasse receio em receber as correções 

diretamente da professora, afirmando ter vergonha dos erros cometidos, mas, com o 

passar do tempo, e ao perceber que o ambiente colaborativo das aulas se estendia 

para os momonentos de correção dialogada, esse receio foi dando espaço a um 

maior entrosamento com a professora e passaram a ser compreendidos como ‗um 

momento único para aprender e tirar dúvidas‘, conforme relata Heitor em resposta 

ao Questionário Final. 

 Compreender a correção dialogada como um processo de mão dupla e que 

suscitava responsabilidade e comprometimento dos alunos também foi uma 

característica positiva observada nas respostas dos alunos. Para Charles, o 

processo de correção mudou a sua maneira de escrever porque passou a ser mais 

cuidadoso com seus textos reescritos, afinal, precisava mostrar para a professora 

que a conversa havia surtido efeito. Assim como para Heitor e Charles, todos os 

alunos responderam positivamente à experiência com esse novo modelo corretivo, 

salientando que ele tornou mais fácil a reescrita textual, possibilitou mais confiança 

ao escrever em uma LE, auxiliou a escrever de maneira mais clara e objetiva 

visando o leitor, diminuiu o constrangimento de ser corrigido na frente de todos e 

permitiu ver no errro uma possibilidade de aprendizagem. 

 Em resumo, as percepções positivas dos alunos acerca do processo de 

correção dialogada reafirmam a via de mão dupla salientada por Lee (2014) e que 

caracteriza a relação de reciprocidade estabelecida entre a professora e os alunos 
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que participaram desta pesquisa. O feedback oferecido pela professora encontra 

terreno fértil nos momentos dialógicos das correções realizadas, uma vez que os 

alunos se envolvem no processo corretivo e se preocupam em reescrever seus 

textos de tal modo que, durante a releitura da segunda versão, a professora consiga 

perceber que os erros apontados e comentados na primeira correção dialogada já 

não mais sejam repetidos. Outro fato que merece destaque é o modelo de correção 

utilizado pela professora, a qual oferecia não apenas a correção oral, mas 

comentários escritos foram também utilizados para que o aluno pudesse se 

beneficar deles ao reescrever seu texto. Acredito que a atuação da professora foi 

fundamental para o êxito da pesquisa, uma vez que a condução de suas aulas e o 

ambiente colaborativo fomentado serviram como fonte de recursos para que os 

alunos observassem o modelo oferecido e passassem a ser mais reflexivos e 

atuantes. Desse modo, percebo como fundamental o auxílio do professor ao guiar os 

alunos na condução de ações futuras de aprendizagem de modo que eles assumam 

maior responsabilidade sobre sua aprendizagem. 

 

As implicações deste estudo para o processo de ensino e aprendizagem de LE 

 

 Conhecer os caminhos percorridos pela professora e seus alunos durante o 

processo de escrita textual, reconhecer e valorizar o ambiente colaborativo que 

embasou esse processo, bem como presenciar, por meio das observações das 

aulas, a condução de um processo corretivo dialógico onde professora e alunos 

discutem a escrita e a reescrita dos textos, tudo isso repercute positivamente no 

processo de ensino e de aprendizagem de uma L2/LE.  

 Ao compreender que a aula não se limita apenas a cumprir o programa 

estabelecido para uma disciplina, a professora extrapola o momento de ensinar ao 

incluir, durante as aulas, a correção dialogada como momento interativo e 

colaborativo fomentando, nos alunos, uma participação mais ativa em seu processo 

de aprendizagem. Apesar de verificar que, nem sempre, os alunos conseguiam 

corrigir ou apontar sugestões para a correção dos textos de seus colegas, ainda 

assim, essa nova proposta corretiva alcançou resultados satisfatórios por conseguir 

envolver professora e alunos em torno de momentos corretivos que proporcionaram 

reflexão sobre o ensinar e o aprender.  
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Para a professora, poder dialogar com os alunos sobre a correção de seus 

textos garantiu maior eficácia ao processo corretivo. Antes, sua experiência com um 

modelo corretivo mais tradicional deixava entrever um aluno passivo, cujo papel se 

restringia apenas a receber um texto já corrigido. Para os alunos, a oportunidade de 

poder dialogar com a professora sobre a correção de seus textos provou ser eficaz e 

efetiva, uma vez que diminuiu a ansiedade em relação ao erro, possibilitou uma 

maior aproximação com a professora e revelou momentos de reflexão sobre sua 

aprendizagem em função de precisarem reescrever seus textos e reapresentá-los 

para a professora, reafirmando o compromisso com sua aprendizagem. 

Para concluir, vejo que escrever textos pode, agora, se configurar como uma 

tarefa não tão árdua para os alunos, visto que os momentos de colaboração e de 

trocas de informações, entre todos os envolvidos, representa um caminhar, um 

processo, que pode ser trilhado sem tantas dificuldades, e que possa ser visto e 

sentido como mais um momento de aprendizagem. 

 

 

As limitações deste estudo e sugestões para pesquisas futuras 

 

 Entre as limitações encontradas durante a realização desta pesquisa, destaco 

a dificuldade de compreensão de alguns momentos das gravações, em virtude de 

ruídos de fundo (porta batendo, barulho de avião, conversas paralelas) 

comprometerem, parcialmente, o entendimento de palavras ou trechos de diálogos e 

sua posterior transcrição. Outra limitação apontada diz respeito à segunda versão 

dos textos que deveriam ter sido escritos pelos alunos, visto que nem todos se 

engajaram com o processo de reescrita e reelaboração textual. Contudo, o número 

de textos utilizados durante a análise demonstrou ter sido suficiente e permitiram 

revelar a importância do contexto de colaboração aqui investigado.  

 Partindo do princípio de que a correção dialogada se constitui e se configura 

como uma nova alternativa de correção, sugiro que se observem quais os erros que, 

em uma segunda versão do texto, são mantidos e quais são corrigidos e o porquê 

de sua manutenção ou correção. Sugiro também que se observem a possibilidade 

de conduzir momentos de correção dialogada em outras disciplinas, ministradas em 

cursos que envolvam a produção textual, a fim de verificar as contribuições que essa 

nova modalidade corretiva possa garantir em outros contextos. 
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Considerações finais 

 

 Motivada por constantes reflexões acerca da sala de aula como lugar propício 

para pesquisas que envolvam o ensino e a aprendizagem de línguas, optei, ao longo 

deste trabalho, por focalizar um modelo alternativo de avaliação da aprendizagem: a 

correção dialogada e os aspectos colaborativos que a permeiam. 

 Longe de ser considerada como um fim, essa alternativa de correção propõe 

o início de uma jornada, de uma nova experiência compartilhada por uma professora 

e seus alunos e apresentada como fazendo parte de um processo que auxiliou os 

alunos a produzir textos em língua inglesa. Além disso, o envolvimento dos alunos 

durante as aulas e os momentos corretivos contribuiram para que eles se 

reconhecessem como participantes ativos, fomentando neles a responsabilidade e o 

envolvimento com sua aprendizagem, coroado com êxito ao final do semestre. O 

fato de se verem envolvidos e poder participar ativamente durante as aulas, 

contribuindo e opinando sobre os textos dos colegas, além de terem a oportunidade 

para solucionar suas dúvidas diretamente com a professora, durante os momentos 

de correção dialogada, permitiram que os alunos vissem no modelo colaborativo a 

oportunidade e o momento para refletir sobre seus próprios textos e passassem a se 

ver como aprendizes mais autônomos, deixando de lado a insegurança e o medo de 

errar.  

 Para a professora, esta experiência representou um momento de reflexão 

sobre sua atuação no que se refere a modelos corretivos já vivenciados em sala de 

aula e, posteriormente, descartados ou tidos como ineficazes. Os resultados revelam 

que a experiência com esse novo modelo corretivo contribuiu positivamente para 

seu processo de ensino, possibilitando vivenciar uma nova modalidade diagnóstica 

dos erros cometidos pelos alunos, a qual, além de apontar os erros, promoveu 

momentos de interação com os alunos, explicando a correção feita e solicitando dos 

alunos esclarecimentos sobre seus textos. Estimulados pela professora, os alunos 

apontavam erros encontrados nos textos, além de propor sugestões de melhorias 

para os textos dos colegas, vivenciando um ambiente onde as trocas colaborativas 

eram uma constante durante a realização das tarefas propostas pela professora. 

Essas tarefas variavam desde a correção de uma atividade mais objetiva, como 
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identificar sentenças cujas declarações poderiam ser consideradas como 

argumentativas, por exemplo, a momentos de leitura e avaliação dos textos, cujo 

processo de escrita era sempre iniciado durante as aulas por meio de discussões 

em que os alunos propunham tópicos que deveriam ser percebidos nas topic 

sentences e supporting details que construiriam as produções escritas. 

 Após ter tido a oportunidade de presenciar todas as aulas do semestre, 

testemunhar o ambiente de troca e colaboração entre professora e alunos e verificar 

como esse ambiente auxiliou significativamente os alunos em sua aprendizagem de 

uma L2, ressalto que essa modalidade corretiva, permeada por todas as demais 

relações identificadas ao longo desta pesquisa, pode contribuir, efetivamente, para 

que o aluno caminhe de maneira mais autônoma. Porém, para que esse caminho 

possa ser trilhado com mais independência, cabe a nós, professores, o papel de 

estimular nossos alunos a serem capazes de corrigir o seu próprio texto e incluir o 

texto do outro nesse caminhar para a aprendizagem. Em um processo de correção 

não anônimo, que é o caso da correção com os pares, ou da correção dialogada 

entre professora e alunos, foco deste trabalho, os indivíduos envolvidos no processo 

corretivo conquistam a oportunidade de se constituir e se construir como leitores 

críticos, aprendendo a ver no erro não uma falha, um deslize, uma incompletude, 

mas, acima de tudo, um momento significativo que pode contribuir para a construção 

do significado de sua aprendizagem. 

 Chego, agora, ao final deste trabalho, e as cortinas estão prontas para serem 

fechadas, mas me pergunto: será de fato o desfecho? Será esta a hora de dar o 

espetáculo por encerrado? Repasso as páginas do livreto em uma tentativa de 

recuperar o início da peça como se quisesse dizer: ainda não acabou! De fato, 

posso afirmar com toda convicção: as cortinas se encerram, mas novas peças hão 

de vir! Novos momentos de descoberta, de prazer pela pesquisa, de aprendizagem, 

de trocas ainda farão parte de muitos outros instantes vividos por um sem número 

de outros que, como eu, acreditam na beleza do ensinar e do aprender. E, então, em 

um sem fim de momentos como este, novas peças serão apresentadas, e novas 

histórias serão contadas por outros pesquisadores, e por outros, e outros, e outros ... 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
O respeito à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe 

após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si 
e/ou seus representantes legais manifestem a sua anuência à participação na 
pesquisa.  

 
Por essa razão, criaram-se as seguintes Instruções para elaboração 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a Resolução 196/96 
do Conselho Nacional de Saúde: 

 
a) o texto do Termo de Consentimento deve ser redigido em linguagem acessível, 
considerando que os esclarecimentos devem ser dirigidos aos sujeitos da pesquisa. 
O tamanho das letras e o espaçamento utilizados no Termo de Consentimento 
devem ser tais que permitam uma fácil leitura. 
 
b) A redação do termo de Consentimento submetida à análise do CEP/UFG deve ser 
idêntica àquela fornecida ao sujeito da pesquisa, sendo, portanto, vedada qualquer 
alteração após emissão de parecer final do Comitê. 
 
c) Em pesquisas envolvendo crianças, adolescentes, portadores de perturbação ou 
doença mental e sujeitos em situação de substancial diminuição em suas 
capacidades de consentimento, o Termo de Consentimento deverá ser assinado por 
seus representantes legais, sem suspensão do direito de informação dos indivíduos, 
no limite de sua capacidade (Res. CNS n.o 196/96-IV.3.a).  
 
d) A liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles 
sujeitos que, embora adultos e capazes, estejam expostos a condicionamentos 
específicos ou à influência de autoridade, especialmente estudantes, militares, 
empregados, presidiários, internos em centros de readaptação, casas-abrigo, asilos, 
associações religiosas e semelhantes, assegurando-lhes a inteira liberdade de 

http://www.prppg.ufg.br/coep/uploads/files/res_196.pdf
http://www.prppg.ufg.br/coep/uploads/files/res_196.pdf
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participar ou não da pesquisa, sem quaisquer represálias (Res. CNS n.o 196/96-
IV.3.b). 

e) Em pesquisas em que estiver prevista a utilização e o armazenamento de material biológico (Res. 
CNS n.o 347/2005), deve constar do Termo de Consentimento a declaração do compromisso do 
pesquisador em utilizar tal material exclusivamente para o projeto de pesquisa proposto. Além disso, 
deve-se apresentar informação quanto ao armazenamento de material biológico para futuros estudos, 
mediante aprovação do(s) novo(s) projeto(s) pelo CEP.  

f) Em pesquisas em que estejam previstos coleta, processamento, uso e armazenamento de dados e 
materiais genéticos humanos, deve também constar do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
os itens do artigo V da Res. CNS n.o 340/2004.  

g) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, quando necessário, deve explicitar informação 
quanto a medidas de proteção de dados individuais, resultados de exames e testes, bem como do 
prontuário, que somente serão acessíveis aos pesquisadores envolvidos e aos quais não será 
permitido o acesso a terceiros (seguradoras, empregadores, superiores hierárquicos etc.). 

f) Em projetos de pesquisas em que estiver prevista a aplicação de questionários e/ou a realização de 
entrevistas, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deve assegurar ao indivíduo o direito de 
recusar-se a responder às perguntas que ocasionem constrangimentos de alguma natureza. O sujeito 
deve ser informado a respeito do tempo previsto para aplicação do questionário ou do número e 
duração das sessões de entrevista; do local e dos meios utilizados para registro da entrevista; do uso 
e destino do material coletado.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. 

Meu nome é Paula Franssinetti de Morais Dantas Vieira, sou a pesquisadora 

responsável e minha área de atuação é Linguística Aplicada através do curso de 

Doutorado da UFG. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas 

é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será 

penalizado(a) de forma alguma.  

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a(s) 

pesquisador(a) responsável, nos telefones: 8127.0085 e 3229.0046 Em casos de 

dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 
 
 
 
 

http://www.prppg.ufg.br/coep/uploads/files/res_196.pdf
http://www.prppg.ufg.br/coep/uploads/files/res_196.pdf
http://www.prppg.ufg.br/coep/uploads/files/res_347.pdf
http://www.prppg.ufg.br/coep/uploads/files/res_347.pdf
http://www.prppg.ufg.br/coep/uploads/files/res_347.pdf
http://www.prppg.ufg.br/coep/uploads/files/res_340.pdf
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 
 
1) Título da pesquisa: A correção dialogada entre professora e alunos como 
ferramenta colaborativa para a promoção da autonomia do aprendiz: um estudo 
sobre a construção de textos escritos em inglês. 
 
 
2) Justificativa, objetivos e os procedimentos utilizados da pesquisa:  
 
Justificativa: 
Nos propomos a estudar as ações humanas (de um professor e seus alunos) 
considerando as dimensões sociais e discursivas constituídas a partir de uma 
perspectiva dialética e participativa. Para tanto, norteamos esta pesquisa a partir de 
algumas perguntas-problema que são apresentadas na sequência: 

a) Como se estabelece a interação entre a professora e seus alunos durante as 
aulas? 

b) Como a escrita de textos, amparada pelo processo de correção dialogada, 
pode colaborar para a autonomia do aprendiz? 

c) Quais são as percepções dos participantes (ao final da pesquisa) no que se 
refere à importância da revisão colaborativa de textos em inglês? 
 

Objetivos: 
Esta pesquisa objetiva desenvolver um trabalho de ressignificação das atuações 
docente e discente, a partir da participação conjunta de um professor e seus alunos 
que, de maneira colaborativa, trabalharão na elaboração de textos escritos em 
língua inglesa. 
 
Procedimentos: 
A coleta de dados se dará no decorrer de um semestre letivo, durante o qual os 
alunos serão entrevistados e responderão também a questionários que os 
conduzirão a refletir acerca de sua participação na pesquisa. A intenção é fazer com 
que o aluno se perceba como construtor de sua aprendizagem e que possa refletir 
acerca das atividades que serão realizadas e desenvolvidas ao longo do semestre 
letivo. 
 
Para a coleta de dados serão utilizados os seguintes instrumentos:  

a) Questionário escrito aplicado aos alunos participantes da pesquisa; 

b) Entrevistas gravadas em áudio e vídeo com os alunos; 

c) Questionário escrito aplicado à professora da turma; 

d) Entrevistas gravadas em áudio e vídeo com a professora; 

e) Textos escritos pelos alunos; 

f) Aulas gravadas em vídeo. 

3) Risco de desconforto e benefícios para os participantes da pesquisa: 

- Não haverá desconforto nenhum para os alunos que participarão da pesquisa. 

Garanto sigilo assegurando a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 
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confidenciais envolvidos na pesquisa. Eles não serão identificados com nomes ou 

algo que os exponha;  

- Em caso direito de danos decorrentes de sua participação na pesquisa o 

participante terá o direito de pleitear indenização. Esclareço que não haverá nenhum 

tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação; 

- O aluno tem garantia expressa de liberdade podendo se recusar a participar ou 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e 

sem prejuízo ao seu cuidado;  

 
Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 
 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 
PESQUISA 
 
Eu, _____________________________________, RG/ CPF/ n.º de prontuário/ n.º 

de matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo _____________________________________________, como 

sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a)  

______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu 

acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 

Local e data:________________________________________________ 
 
 
Nome e Assinatura do sujeito: ____________________________________ 
 
ATENÇÃO: para pesquisas envolvendo crianças e adolescentes, portadores de 

perturbação mental ou doença mental e sujeitos em substancial diminuição em suas 

capacidades de consentimento, cujo Termo de Consentimento será assinado por 

seus representantes legais:  

Eu, ________________________________________________________________, 

RG/ CPF ______________________________, abaixo assinado, responsável por 

_______________________, autorizo sua participação no estudo 

_____________________________________________, como sujeito. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a)  
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______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da sua 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção do 

acompanhamento/ assistência/tratamento prestado ao sujeito pesquisado. 

Local e data  

 

Nome e Assinatura do responsável: _____________________________________
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Apêndice B – Questionário Inicial: aplicado aos alunos participantes da 

pesquisa – 04/09/2013 

 

 

1. Você aceita participar da pesquisa?  Sim (    )    Não (    ) 
 
2. Nome completo e idade: 
 
3. Por favor, indique um pseudônimo para ser utilizado nesta pesquisa: 
 
4. Escreva seu e-mail para contato: 
 
5. Qual seria o melhor horário e dia para que possamos marcar as entrevistas que 
serão realizadas ao longo desta pesquisa: 
 
6. Qual é o seu curso? 
 
7. Qual o período/ano você está cursando? 
 
8. Você já participou de alguma pesquisa ao longo do curso? Se sim, por favor, 
escreva um breve comentário sobre a sua participação. 
 
9. O que você entende por colaboração? 
 
10. Com que frequência você escreve textos em inglês? 
 
11. Como você se sente ao ser solicitado a redigir um texto em inglês? 
 
12. Qual é o seu comportamento/atitude mais comum ao receber um texto escrito 
em inglês por você e corrigido por seu professor? 
 
13. Qual é, via de regra, o comportamento/atitude de seu professor ao lhe devolver o 
texto corrigido? 
 
14. Qual é a sua atitude face aos erros apontados por seu professor ao longo de seu 
texto? 
 
15. Você já escreveu textos em inglês em que seu professor conferiu (com você) os 
pontos que você teve dificuldade? 
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Apêndice C – Questionário final aplicados aos alunos – 18/12/2013 

 

 

1. Chegamos à etapa final da pesquisa e gostaria que você comentasse a 

respeito de sua participação: 

a) Qual era a sua expectativa no início do semestre em relação ao processo 
de escrita de textos em língua inglesa? Sua expectativa foi alcançada? 
Comente, por favor. 
 

b) Como você compreende os momentos de correção dialogada que você 
teve com sua professora neste semestre? Comente, por favor. 

 
c) Você crê que o processo de correção dialogada mudou ou não sua 

maneira de escrever? Comente, por favor. 
 

d) Como você percebe a correção dos erros agora após ter passado pela 
experiência da conferência? 

 
e) Você acredita que esse processo de correção pode ser conduzido por 

professores de outras disciplinas? Comente, por favor. 
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Apêndice D – Questionário final aplicado à professora – 18/12/2013 

 

 

1. Chegamos à etapa final da pesquisa e gostaria que você comentasse a 
respeito de sua participação: 
 
a) Quais eram as suas expectativas em relação ao processo de escrita de 

textos em língua inglesa por parte de seus alunos (tomando por base a 
sua experiência ao ministrar essa mesma disciplina em outros semestres); 
 

b) Até que ponto você redimensionou o planejamento de suas aulas em 
função de sua participação na pesquisa? 

 
c) Gostaria que você comentasse sobre sua percepção em relação ao 

processo de correção dialogada antes e após ter participado desta 
pesquisa; 

 
d) Você acredita que as correções dialogadas realizadas ao longo do 

semestre conseguiram auxiliar seus alunos no processo de escrita de 
textos em língua inglesa? Comente, por favor. 

 
e) Você pretende continuar utilizando esse tipo de correção nas disciplinas 

ministradas por você? Comente, por favor. 
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Apêndice E – Roteiro com perguntas para as entrevistas com os alunos 

 

 

a) Qual a sua opinião sobre a conversa que você teve com sua professora sobre 

seu texto? 

b) Você já havia passado por esse tipo de experiência, ou seja, conversar com 

seu professor(a) a respeito da correção de alguma tarefa realizada? Nesta ou 

em qualquer outra disciplina do curso superior? Comente a esse respeito. 

c) O que você pertende alterar em relação ao seu primeiro texto? Por quê? 

d) Quando você pretende reescrerver seu texto? Por quê? 

e) No primeiro questionário havia uma pergunta sobre a freqüência com que 

você escreve textos em inglês. O que o motiva nesse sentido, ou seja, por 

que você escreve textos em inglês? 

f) Qual a importância dessa disciplina para o seu curso? 

g) Em uma escala de 1 a 5, como você classifica essa experiência? (1=fraca; 

2=regular; 3=bom; 4=muito bom; 5=excelente). Comente, por favor. 
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Apêndice F – Roteiro com perguntas para a entrevista com a professora após a 

primeira sessão de correção dialogada 

 

 

a) Qual era a sua expectativa em relação a essa primeira sessão de correção 

dialogada? 

b) Sua expectativa foi alcançada? Comente, por favor. 

c) Quando você trabalhou com essa disciplina antes, como você conduzia a 

correção dos textos? 

d) Em uma escala de 1 a 5, como você classifica essa experiência? (1=fraca; 

2=regular; 3=bom; 4=muito bom; 5=excelente). Comente, por favor. 

e) Como você planeja conduzir a próxima sessão de correção dialogada? 

Comente, por favor. 
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Apêndice G – Primeira entrevista realizada com a professora – 20/05/2013 

 

 

Pesquisadora: Bom, boa tarde.  
Professora: Boa tarde. 
Pesquisadora: Tudo bom? 
Professora: Tudo. 
Pesquisadora: Bom, na minha pesquisa você vai ser a professora, tá? A não ser 

que você queira um codinome, né? 
Professora: Não, eu... 
Pesquisadora: Fica a seu critério, tá? 
Professora: Mhm. 
Pesquisadora: Então tá bom, professora. Bom, Professora, é, começando a nossa 

entrevista, a minha primeira pergunta pra você é: qual é o papel da 
escrita em língua estrangeira para o processo de ensino, como é 
que você percebe a escrita em relação à sua prática, né, de ensino? 

Professora: Bom, a escrita ela tem um papel muito importante, porque ela cons-, 
ajuda a consolidar as estruturas, a questão da forma, eh, visual 
mesmo da palavra, né, porque muitas vezes os alunos trabalham 
muito com a forma auditiva e às vezes não conseguem, eh, fazer a 
associação, principalmente porque no inglês não há muita 
correspondência entre pronúncia e escrita [e escrita, né?], então é o 
momento que eles têm realmente pra colocar essa parte em prática, 
né? Eu acho que também, né, como é considerada uma habilidade 
produtiva, é uma coisa que eles vão produzir [mhm], que eu vou 
conseguir perceber melhor o que eles conseguiram apreender, o 
que que já conseguem fazer por conta própria [mhm], é uma... 

Pesquisadora: Até pra eles visualizarem, né? 
Professora: Exatamente, pra visualizar e eles também vão começar a ter um 

pouco mais da medida da, daquilo que eles conseguem produzir, 
porque a gente é mais difícil, a gente não grava as aulas [é]. Então 
pro aluno perceber que cometeu certos erros na, na fala – a gente 
pode até corrigir em alguns momentos ali, mas eu acho que passa 
mais despercebido do que a questão da escrita, que fica registrada 
no papel. 

Pesquisadora: É o suporte, né? 
Professora: Exatamente. 
Pesquisadora: Maior, né? 
Professora: Exatamente. 
Pesquisadora: Pra você enxergar o que você faz, né? 
Professora: mhm, exatamente. 
Pesquisadora: Ótimo. ... é... e pra você, você acha que o aluno, mesmo que seja 

um iniciante, ele pode ser autônomo, tanto em sala, dentro de sala 
de aula, como fora dela? 

Professora: Pode, pode sim. mhm... não somente em termos de escrita, né, que 
é o foco desse... 

Pesquisadora: O foco, exato. 
Professora: Mas em outros momentos também. Tem aluno que costuma ser 
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muito dependente, né? Tudo ele espera do professor, e esses 
alunos às vezes eles não vão tão além quanto os que são 
autônomos. Tem aluno que mesmo sem eu pedir às vezes ele faz 
pequenos textos e ele quer saber se ele conseguiu fazer certo e aí 
ele me traz coisas extras pra serem corrigidas, né? E eu gosto 
desse, desse tipo de coisa. Essa semana mesmo eu tive um caso 
desses e eu achei, eh, muito interessante porque o nível tá escrita 
tava muito bem elaborado. Eu imagino que, erm, o aluno fez um 
recorte [mhm] de... ele se baseou em algum outro modelo, porque 
ela tava escrevendo uma carta pleiteando uma vaga de, é, não me 
lembro exatamente qual, qual era o emprego, mas ela tava 
pleiteando uma vaga na Disney. 

Pesquisadora: Ah, olha só! 
Professora: Então ela fez uma, ela fez uma... 
 (término da primeira gravação) 
Professora: ... né, não dos, dos mais, mais aptos, né? Inclusive ela não quis 

fazer teste de nível, ela tem conhecimento da língua, mas não o 
suficiente pra passar... 

Pesquisadora: Por um teste de nível. 
Professora: Pro teste de nível adiante e aí a carta tava, é..., tinha erros, né, tinha 

problemas, mas em alguns momentos assim ela tava muito bem 
elaborada e dentro do que deveria realmente estar: modelo de 
carta, né, aquela coisa. 

Pesquisadora: Mhm. 
Professora: Alguns erros... [mhm] e aí ela: ‗Professora, se eu quiser você me 

ajuda? Você corrige pra mim?‘ [mhm] Assim, como se ela, ela veio 
pedir quase como se ela não tivesse o direito de pedir aquilo fora de 
hora, daqueles momentos em que eu recolho as coisas e corrijo um 
pouco, né [mhm]. Mas... então eu vejo uma certa autonomia, não 
em todos, mas em alguns e eu percebo que isso é muito importante 
porque esses que são mais autônomos geralmente também vão 
mais além. 

Pesquisadora: Mhm. É, e eles exigem mais do professor só que por outro lado... 
Professora: Por outro lado o retorno também é maior. 
Pesquisadora: Também é maior. E é prazeroso, né, pra gente, quando você tem o 

aluno interessado, né? 
Professora: Sim. 
Pesquisadora: 
 

E..., assim, já adiantando um pouquinho, qual que você acha que é 
o papel da colaboração para você no que se refere ao ensino de 
inglês como língua estrangeira? Como é, o que que você entende 
trabalhar colaborativamente? Você trabalha assim? Eu queria que 
você me falasse um pouquinho a respeito da colaboração na sua 
prática. 

Professora: Mhm, bom, eu acho que de certa forma o trabalho é sempre 
colaborativamente, né, desde o começo até, por exemplo, quando 
eu lanço uma pergunta pros meninos, geralmente eu não gosto de 
lançar e nomear quem vai responder, geralmente eu peço pra eles 
discutirem em pares as ideias e depois eles retomam, porque na 
verdade, eh, quando eles comentam eles começam a fazer, eles 
começam a formular ideias. Se eu pergunto diretamente pra eles, às 
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vezes eu vejo que eles ficam, erm, ou não tiveram tempo pra pensar 
a respeito daquilo, ou tem vergonha, né, de, de, de responder, né, 
colocando eles próprios como donos da ideia. Quando eles 
discutem, quando eles constroem colaborativamente parece que 
eles até se isentam um pouco, mas não sou só eu que penso isso, 
tem mais gente que concorda (risos), né? E tem momentos em que 
parece que não mais a colaboração ela, ela ajuda o aluno a se 
desprender de certas coisas, ela ajuda, faz com que ele consiga ir 
adiante porque ele tem um apoio, né de, de um colega. Do ponto de 
vista de professora colaborando com isso, com os meus alunos, né, 
dentro dos vários papéis que a gente desempenha na sala de aula 
não tem como a gente não ser colaboradora, não ser um desses 
papéis, porque a todo momento, né, você está colaborando. Às 
vezes você está só monitorando uma atividade, mas quando você 
vê você se insere no grupo, você começa a dar sugestões, você 
começa a, a dar estruturas para que a atividade flua, principalmente 
aqueles grupos ou alunos que têm mais dificuldade, aqueles que 
você está sempre fornecendo pistas, ajudando, colaborando, 
esclarecendo, né? Às vezes, nesse momento em que eu estou 
monitorando, quando eu vejo eu estou trabalhando em par com 
alguém, eu estou em grandes grupos, outros começam a falar: ‗Ah, 
mas é claro que esse grupo vai sair melhor, porque a professora 
está lá ajudando‘ (risos), né? Mas assim, na verdade colaborando 
com a medida da necessidade deles.  

Pesquisadora: Claro, sem dúvida, né? Você vai dando, igual a gente fala, né, food 
for thought. 

Professora: Exatamente. 
Pesquisadora: Você vai dando um pouquinho, né, de pouco em pouco, porque vai 

percebendo? 
Professora: Mhm. E isso é muito importante, né, porque o aluno, quando 

trabalha individualmente, ele tem muita dúvida, ele tem, tem aluno 
que sabe a resposta, mas ele tem medo de dizer... É aquela 
questão que eu te falei, né? Sozinho eu vou ter que assumir a 
autoria, né, das minhas ideias? Eu acho que o papel da colaboração 
ele serve inclusive pra isso, né, pro aluno conseguir ir adiante 
porque ele se sente bem alicerçado, bem apoiado... 

Pesquisadora: Diminui o filtro afetivo. 
Professora: Exatamente! 
Pesquisadora: Né?  
Professora: Diminui! 
Pesquisadora: Quando você tem uma pessoa com quem partilhar, né, às vezes até 

uma angústia, um medo, ou sei lá o quê... 
Professora: Exatamente. 
Pesquisadora: Né? Diminui. 
Professora: Diminui bastante. 
Pesquisadora: Você consegue se expor realmente porque você tem o amparo, né? 
Professora: É. 
Pesquisadora: Do outro também. Ótimo ... é... e... pensando agora nos textos 

escritos, em correção, especificamente, como que você geralmente 
conduz a correção? Qualquer tipo de correção [ahã] na sala de aula. 
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Professora: Bom, pensando em correção oral depende do meu, do meu foco, 
né? [mhm] Mas se, se naquele momento eu acabei de apresentar 
uma estrutura e quero que os meus alunos produzam eu faço uma 
correção imediata. Às vezes eu peço para que eles produzam uma 
frase e eu já corrijo se houver necessidade [mhm]. Mas se o foco for 
deixar eles construírem as ideias e também trabalhar fluência na 
língua, né, às vezes eu vejo eles acontecendo, mas eu corrijo ou 
não, pelo menos naquele momento [mhm], né? 

Pesquisadora: Até pra deixar as ideias fluírem, né? 
Professora: Ahã, é, exatamente. Mas nas apresentações orais, como elas valem 

nota, aí elas são corrigidas como se fossem uma prova escrita, 
porque eu anoto todos os erros e aí eu indico, né, o que que tava 
errado, o que eles precisam mudar, melhorar, e da mesma forma eu 
faço com os textos. 

Pesquisadora: Ahã, que é onde eu ia chegar, fiquei sabendo como você faz. 
Professora: Eu não gosto muito de trabalhar com aqueles critérios... não 

critérios, mas são, eh, alguns símbolos... 
Pesquisadora: Ah sim, eu sei. Na verdade, (?). 
Professora: É, eles são algumas abreviações que significam determinadas 

coisas, e aí você aponta e diz que tipo de erro que foi cometido e o 
aluno tem que refazer um texto, né, sabendo aqueles tipos, e ver se 
ele consegue reconstruir. Eu já tentei trabalhar, né, não sei, eu não 
fui muito feliz, com, com aquelas abreviações. 

Pesquisadora: Ahã, com esse tipo de abreviações. 
Professora: Exatamente, tomava tempo e nem sempre os alunos conseguiam 

realmente, eh, corrigir se atendo àquele tipo de erro que foi 
apontado. Às vezes eles faziam, confundiam alguns deles e... 

Pesquisadora: Faziam outro erro, né? 
Professora: ... acabava não dando certo, faziam outro erro tentando corrigir o 

primeiro. Acabou que não deu certo e eu me lembro de ter utilizado 
isso uma ou duas vezes no máximo, depois eu abandonei, porque 
demorava muito tempo trabalhando a, a questão das abreviações, o 
que que elas significavam. Aí depois demorava um tempo pra, eh, 
pra fazer uma demonstração de como ia funcionar, e depois 
demorava mais tempo ainda nessa questão da reescrita, de ir e 
voltar e ver se deu certo [mhm]. E então, hoje em dia eu só corrijo 
realmente apontando o erro. Eu tenho dois sistemas na verdade: às 
vezes eu já coloco a forma certa em cima daquela, né? 

Pesquisadora: Entendo. 
Professora: Caso eu nunca tenha trabalhado aquela estrutura, mas eu veja 

necessidade [mhm, sim], né, de já desde o começo apontar pra ele 
que tem que ser assim [mhm] eu simplesmente corrijo aquela 
estrutura. Ou às vezes, quando eu sei que eles já têm condições de, 
de, de, de conhecer e formular, eu numero os erros e aí lá embaixo 
eu digo o que é, né? [mhm] Não se usa dessa forma e porque isso é 
assim, às vezes dou uma explicada na regra e depois que eles 
reescrevem eles têm que se ater ao comentário que foi feito, né? 
Basicamente essas duas formas que eu uso pros textos. 

Pesquisadora: Ok. E... no caso, como que você trabalha, não, você já acabou 
respondendo essa pergunta: como é que você trabalha esse tipo de 
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texto. Mas pensando de novo ainda na escrita, como é que você 
passa para os alunos as instruções em relação à escrita, né, dos 
textos? Como que eles devem fazer, você fala antes: ‗Olha, eu 
espero que isso seja feito assim, assim, assim...‘, você delimita, por 
exemplo, quantidade de linhas ou... parágrafos ou... ‗Olha, nós 
vamos trabalhar tal assunto, então eu gostaria muito que vocês 
desenvolvessem isso e isso de acordo com o que foi visto na 
unidade‘, por exemplo, uma estrutura gramatical especificamente, 
né? Ou algum tipo de vocabulário, né, você vai com grupos de 
palavras, né? Não sei, como é que você passa essa instrução pra 
eles escreverem os textos? 

Professora: Pensando nessas perguntas que você me fez eu acho que eu, que 
eu não direciono tanto assim, eu acho que eu dou instruções muito 
simples na verdade. Às vezes, se alguma coisa não sai da maneira 
que eu gostaria, talvez é até falta de dar uma orientação mais 
direcionada, mais específica pra como eu quero que a atividade seja 
conduzida, né? [conduzida, mhm] Mas em geral, eh, quando eu 
peço algum texto ele tá ligado a coisas que eu já trabalhei, às 
vezes, eh, uma leitura, ou trabalhando alguma, fazendo a 
apresentação de alguma estrutura gramatical, eu passo por todos 
os estágios da aula até chegar na produção, então aquela produção 
vai ser uma consequência do que foi [entendo] visto antes dela. 
Talvez por isso eu tenha dado instruções mais simples, porque 
como a estrutura ou o tema já foi trabalhado em outros estágios, 
quando chega no último estágio eu não vejo muita necessidade de 
dar muita explicação. 

Pesquisadora: Porque os alunos já foram conduzidos, né, por todo o processo. 
Professora: Mas isso é uma ilusão, nem sempre eles entendem que aquela 

produção é consequência de uma apresentação e uma prática, né? 
Muitos deles às vezes chegam com uma coisa diferente [mhm], ou 
então não usam a estrutura que, que deveria ser usada. 

Pesquisadora: Que deveria ter sido usada naquela unidade especificamente, né? 
Professora: Exatamente, eu já vi muito isso acontecer. Eu dou o tema e espero 

que aquela estrutura vá aparecer [mhm], porque foi a última coisa 
que a gente viu e... o aluno às vezes constrói com outras estruturas, 
ele consegue se ater ao tema e ao tópico, mas ele não usa a 
estrutura... 

Pesquisadora: Não usa a estrutura que você esperaria, né? 
Professora: Mhm. Às vezes quando, por exemplo, a gente tá trabalhando 

present perfect, né? Ele acaba usando o passado simples [mhm], 
porque na cabeça dele ele sabe que o present perfect existe, mas 
se ele fosse construir um texto daquele em português ele usaria o 
passado simples, então às vezes ele acaba trocando as estruturas. 
Esse é só um exemplo, às vezes acontece em outras... 

Pesquisadora: É, alguma coisa como ‗I ate today‘, ao invés de ‗I haven’t‘, né? 
Professora: Mhm, exatamente. Então eu acho que talvez se eu direcionasse 

mais, melhor, reforçasse talvez realmente essa questão, porque às 
vezes eu acho que não há necessidade, mas há. 

Pesquisadora: Mhm. 
Professora: Né? Eu não gosto de ficar... 
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Pesquisadora: Interessante isso, né? 
Professora: ... de ficar repetindo certas coisas e parto do pressuposto de que 

eles estão sabendo o que que é... 
Pesquisadora: Tá com tudo tão fresquinho, né? 
Professora: Exatamente! Pra mim tá superclaro na minha cabeça, mas na deles 

não. 
Pesquisadora: É, interessante essa colocação sua realmente. 
Professora: Pois é, é a maneira que eu... 
Pesquisadora: Me faz até repensar algumas coisas minhas também. 
Professora: A maneira que eu dou instruções, voltando à, à sua pergunta, ela, 

eu sinto que ela tem que ser melhorada [mhm], porque muitas vezes 
eu já recebi textos que não era exatamente o que eu queria... 

Pesquisadora: O que você esperava. 
Professora: ... e talvez se eu tivesse dado instruções: ‗Olha, mas eu quero que 

essa estrutura apareça‘ [Mhm], tanto é que nas provas eu tenho tido 
mais cuidado. Como eu não vou poder ficar dizendo aquilo que eu 
quero, o enunciado tem que estar bem mais claro. Então se, se eu 
te mostrar, assim, por exemplo, os últimos enunciados das provas, 
sempre a questão de escrita ela vem com algumas coisas em caixa 
alta, negrito [mhm] tipo ‗isso tem que aparecer aqui‘. 

Pesquisadora: Mhm, chama bem a atenção do assunto. 
Professora: Exatamente! É porque é como se eu estivesse reforçando na fala: 

‗Olha, eu quero que essa estrutura apareça. Você tem que usar, né, 
tais e tais estruturas. Você tem que produzir um parágrafo. Você 
tem que escrever tantas linhas...‘. Todas essas informações estão 
presentes no enunciado [mhm]. Porque eu já tive casos de eu 
colocar enunciados mais simples e ter um resultado diferente e 
aquilo pra eles vale nota, então se o erro parte de mim como eu não 
posso também penalizá-los depois. 

Pesquisadora: Penalizar o aluno... Mhm. Exatamente. Vou te falar uma coisa que 
aconteceu comigo essa, semana passada: hoje eu, devolvendo 
umas atividades escritas pros meus alunos, e era coisa assim, 
atividade que a gente fez em sala de aula, nem era valendo nota, 
nem nada, então é como se fosse um class work, né? 

Professora: Mhm. 
Pesquisadora: E eles tinham, como nós trabalhamos os afixos eles tinham que 

formar palavras novas com determinados sufixos e determinados 
prefixos e colocar a tradução, né? [mhm] Porque é pra ensino 
médio, então, por mais que você tente usar só inglês, mas têm 
momentos em que você tem que expandir um pouco o vocabulário, 
até mesmo pra leitura de textos, né, e tudo o mais. E alguns alunos 
foram usar no dicionário, então, por exemplo, colocaram lá 
‗friendship – estado ou condição de‘. 

Professora: Na tradução (risos). 
Pesquisadora: Aí eu fui e mostrei pra eles, até mesmo pra ensinar, ensinar a usar o 

dicionário a gente tem que ensinar [mhm], né? 
Professora: Exatamente. 
Pesquisadora: Porque eles foram ao dicionário pra olhar, e era permitido naquele 

momento, não tinha problema [mhm], porque era exatamente pra 
eles aprenderem até a manusear, mas aí eu me toquei que eles não 
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sabiam usar necessariamente o dicionário naquele sentido, né? 
[mhm] Faltou um pouco de maturidade e aí quando eu fui corrigir 
que eu vi e falei: ‗Olha só!‘, né? [mhm] Então eu sinto isso, que a 
gente tem que sentar e realmente mostrar, né, o passo a passo, até 
como usar uma coisa simples como um dicionário. Pra gente! 

Professora: Exatamente! 
Pesquisadora: Simples pra gente, né? 
Professora: Pra gente está superclaro porque a gente já passou por essas 

etapas e como a gente tem a tendência de esquecer boa parte de 
como foi o nosso aprendizado (risos), provavelmente a gente 
cometeu os mesmos erros, porque as instruções não estavam 100% 
claras, né? 

Pesquisadora: E às vezes a gente fica com receio de pergunta ou fala assim: ‗Ah, 
não vou perguntar isso aí, né? Tá tão claro. Vão rir de mim‘ ou 
alguma coisa assim. 

Professora: E o achar que entendeu é muito comum também. 
Pesquisadora: É, exatamente. 
Professora: Né? O aluno acha que entendeu. 
Pesquisadora: Na hora que vai fazer... 
Professora: ‗Eu acho que é assim‘ e faz. 
Pesquisadora: É, na hora que vai fazer vê que não entendeu tão bem. 
Professora: Exatamente. 
Pesquisadora: E, professora, nesse nível que você tá trabalhando, quais 

geralmente são os tipos e os gêneros textuais que você solicita pros 
seus alunos? 

Professora: Ultimamente eu tenho ficado com o Inglês I, assim, continuamente, 
o I, que vira II, né, no segundo semestre [mhm], então eu fico com 
eles durante um ano... 

Pesquisadora: Um ano. 
Professora: Mas nesse primeiro período, que é o nível que eu tô agora com 

eles, eu peço muito parágrafos curtos [mhm] e às vezes diálogos. 
Quando a gente tá trabalhando o passado a gente trabalha 
narrativas também. 

Pesquisadora: Certo. 
Professora: Mas isso é menos. Eles têm mais dificuldades e às vezes, quando a 

gente chega também nesse momento, porque o cronograma é um 
pouco apertado no primeiro período, eh, não dá tempo de ter uma 
produção muito extensa não. Às vezes se eles fazem até uma 
narrativa por semestre é muito. Eu acho que sempre uma por 
semestre e só [mhm]. Dos outros gêneros eles fazem um pouquinho 
mais. Parágrafo é o que domina mais. 

Pesquisadora: Pelo nível também. 
Professora: Pelo nível também, os parágrafos curtos, né? [mhm] E algum 

diálogo e uma narrativa. 
Pesquisadora: Certo. 
Professora: No máximo uma por semestre também [mhm], que é o que eu tenho 

conseguido trabalhar. Quando eles vão pro II, e o II ele é mais ou 
menos uma repetição do I, mas com um diferencial: eles têm livro. 
Então aí geralmente já é o que o livro indica. 

Pesquisadora: Entendo. 
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Professora: Aí se o livro pede, é, por exemplo, escrever sobre o tema e é livre, 
eles fazem parágrafo [mhm], quase sempre o nível... 

Pesquisadora: E também por ser o II, né? 
Professora: É, também por causa do nível, porque como o livro é para 

intermediário, eles partem do pressuposto também de que o aluno 
não tem muito como sair de uma estrutura de parágrafo simples, 
então o livro, as atividades de escrita que o livro sugere também 
vão, apontam muito pra isso, né? E aí às vezes também algumas, 
eh, narrativas, por exemplo, até hoje eu tô trabalhando poema com 
os meninos, assim, a construção de um poema, ele não sai pra 
gêneros mais arriscados, digamos assim, praquele nível [mhm]. 
Então o primeiro semestre é dependendo do nível linguístico dos 
alunos e o segundo semestre já entra direcionado pelo livro. 

Pesquisadora: E você tem aluno que extrapola? 
Professora: Tenho, eu tenho um aluno que de vez em quando quer fazer algo 

diferente, mas é muito raro. Geralmente os que tentam é porque 
eles já têm o costume de escrever. Às vezes eles têm algum blog ou 
às vezes querem, ah, falam ‗Ah, eu quero ser escritor‘, ‗Eu quero, 
eh, eh, publicar um livro‘, né? Então às vezes eles arriscam fazer 
algum poema, só que isso não na prova, claro [mhm], não nas 
tarefas que eu peço, mas coisa extra. Ele faz e vem me mostrar, 
né? 

Pesquisadora: Entendo. 
Professora: Mas é muito mais raro isso, o aluno que tenta fazer alguma coisa 

por conta própria, geralmente eles fazem muito só o que pede e às 
vezes nem o que pede. 

Pesquisadora: Nem o que pede (risos). 
Professora: Mhm, nem o que pede (risos). 
Pesquisadora: E só pra fechar, uma última pergunta: você acha que os seus 

alunos, desse turma especificamente, eles gostam de escrever? 
Como é que você sente? Os seus alunos em geral em relação a 
textos escritos? 

Professora: Não sei se... se eu já tenho alguma opinião formulada a respeito 
dessa turma... 

Pesquisadora: Ainda nem deu tempo também, né? 
Professora: É, não deu tempo. Não deu muito tempo, apesar de eles terem feito, 

eh, já pedi acho que uns dois paragrafozinhos até agora, coisa bem 
simples, né? Então a maioria fez, a maioria mesmo [mhm], mas isso 
não me diz se eles gostam de escrever ou se eles ainda não 
entraram no esquemão, tipo... É, porque eu falei assim: ‗Olha, 
algumas coisas podem valer nota‘, mas eu não disse exatamente o 
que que eu pontuaria, então eu não sei se isso é medo de ficar sem 
algum ponto e principalmente porque eu falei pra eles que o portfólio 
deles vale nota, é pouco mais complemento à nota, então tudo que 
eles fizerem, né, depois que eu corrijo, vai pro portfólio.  

Pesquisadora: Ah, ótimo. 
Professora: Então ele, sendo parte do portfólio ele não quer que o portfólio 

fique... 
Pesquisadora: ...fique incompleto. 
Professora: Mhm exatamente, fique desfalcado em algum atividade que eles 
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estão fazendo. 
Pesquisadora: Mhm, e você retorna o portfólio pra eles no final do semestre? 
Professora: Na verdade o portfólio fica com eles. 
Pesquisadora: Fica com eles e eles vão... 
Professora: E aí eu recolho, é, assim que a prova escrita for dada eu recolho 

[mhm], olho pra ver se tá ok, se tem todos os materiais, se tá 
completo, se tá em sequência, né, e aí eles levam um ponto na 
média por conta do portfólio. Como eles não têm livro, então o único 
material de referência que eles têm é o portfólio, mas na verdade o 
portfólio ele foi uma, eh, foi, eu, eu escolhi fazer isso agora, porque 
até o ano passado eu nunca tinha feito com eles [mhm]. O ano 
passado eu fiz na turma de escrita e deu bem, assim, bastante 
certo, né, e aí dessa vez eu resolvi fazer porque eu já percebi que 
tem aluno que quando chega o final do ano ele não tem mais 
material pra estudar. Quase toda aula ele recebe, né, uma folha, um 
handout, às vezes até mais, mas eles não guardam, perdem, né, 
fica solto, eles não tem o costume de manter as coisas em pastas, 
né? [mhm] Então eu pedi esse semestre para que eles organizem. 
Então, é..., não sei te dizer ainda se essa turma gosta de escrever 
ou se ela está com medo de estar com o portfólio desfalcado. 

Pesquisadora: Mhm (risos). Eles ainda não se manifestaram nesse sentido, né? 
Professora: Não, nesse sentido... 
Pesquisadora: Quando você pediu as atividades não, ninguém falou nada? 
Professora: Não, ninguém falou nada, mas assim, a maioria fez. Eu imagino que 

o portfólio tenha alguma coisa a ver com isso. 
Pesquisadora: Mhm. E é uma forma boa, né, uma forma boa de eles colecionarem, 

né, o material.  
Professora: Na outra turma, na outra turma tinha um aluno que falava assim: ‗Ai 

professora, esqueci. Posso entregar na próxima aula?‘. Então 
assim, eles não faziam com tanta rapidez, né, quanto essa turma 
fez [mhm]. E..., mas só que no ano passado também não tinha 
portfólio, apesar de eles saberem também que eu costumo pontuar 
algumas atividades, mas eu nunca disse quais iam ser pontuadas. 
Então eles não sabem quais vão ser pontuadas, então eles 
costumam saber de medo de ficar sem o ponto. Mas alguns alunos 
não tem medo e às vezes ele faz quando ele tá com vontade de 
fazer. 

Pesquisadora: E outros fazem por responsabilidade mesmo. 
Professora: Muitos fazem por responsabilidade, outros fazem quando ele 

lembra, ou que tava com vontade de escrever sobre aquilo e ele 
escreve, né? Parece que ele seleciona ali o que que ele quer fazer 
das tarefas, né? Mas essa turma todo mundo tem feito. 

Pesquisadora: Interessante, legal essa questão do portfólio. Então, por hoje tá 
ótimo. Bem, hoje é dia 20 de maio, nós terminamos nossa entrevista 
às 14h15, né? E iniciamos pouco antes das 14h. Obrigada, viu? 

Professora: De nada! 
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Apêndice H – Entrevista com Alice, LAM e Pablo após a primeira sessão de 

correção dialogada – 09/10/2013 

 

 

Pesquisadora: Bom, gente, nossa conversa hoje é sobre a, a correção dialogada, 
que foi a conversa que vocês tiveram com a professora, né? Então 
a minha primeira pergunta é: qual a opinião de vocês sobre esse 
momento, essa conversa, esse tipo de correção? 

LAM: Foi bastante útil, deu para entender o que que tem que melhorar, o 
que que, o que que a gente pode fazer pra aprender mais, né? 
[mhm] Escrever, assim, mais correto. 

Pesquisadora: Mhm, certo. E você, Alice? 
Alice: Eu achei que é bastante útil isso, porque a gente não fica, é, 

pensando no que fez de errado, pensando sobre o processo a gente 
procura não fazer de novo, a gente geralmente fica sabendo o que a 
gente fez de errado e a gente procura não errar novamente nessas 
questões porque a gente recebe essa relação, (?) pela professora e 
[mhm] e ela fala tudo pra gente, e ela dá conselhos de como não 
errar novamente. Então isso é muito importante principalmente em 
inglês, porque eu particularmente nunca tinha escrito uma redação 
em inglês. Assim, eu leio bastante textos, escrevo, mas 
informalmente, não uma redação com todas as letras e tal. 

Pesquisadora: Certo, e pra você? 
Pablo: Eu achei também útil, porque ela foi bem detalhista, assim, até o 

layout do texto, eu achei que foi muito importante [mhm], detalhes 
que eu nunca tinha parado pra pensar [mhm] e outras coisas bem 
óbvias também. Eu achei muito interessante. 

Pesquisadora: É, e a participação de vocês, na minha pesquisa, especificamente, 
vai ser muito rica, já está sendo, porque vocês são alunos que não 
são do curso de Letras, né? Então eu quero pular um pouquinho 
pela, pela sequência que eu tinha falado pra vocês, um pouquinho 
só o que motivou vocês a fazer essa disciplina, porque ela faz parte 
de um núcleo livre, não é? 

 (Alice assinala com a cabeça) 
Pesquisadora: Não é obrigatória no caso de vocês. Aí eu queria que cada um de 

vocês falasse um pouquinho o curso de onde vocês vêm e porque 
que vocês optaram e qual a relação, qual a contribuição dessa 
disciplina, desse curso especificamente, para o curso de vocês, tá? 
Você começa? 

LAM: Isso ajuda muito profissionalmente, né? A gente aprender e 
melhorar o inglês. 

Pesquisadora: Você é das Ciências Ambientais, não é? 
LAM: Isso, Ciências Ambientais. Como é uma Prática Escrita 2, então eu 

creio que todo mundo que tá aqui já teve alguma experiência com a 
Língua Inglesa, mesmo que seja pouca, mas eu acho que nós três, 
por exemplo, teve uma, a gente teve experiência só informalmente, 
então a gente ficou um pouco curioso pra saber como é essa 
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experiência formal. 
Pesquisadora: Vocês fizeram Prática Escrita 1? 
LAM: Não. 
Pesquisadora: Não?  
Alice: A gente fez um teste. 
Pesquisadora: Ah, vocês fizeram um teste, tá certo. 
LAM: Aí como a gente ficou curioso pra saber como é formalmente, e 

também pra melhorar o nosso inglês, porque o que a gente entende 
de inglês é muito informal. É conversa na internet, é música, é 
videogame... 

Pesquisadora: Então a sua motivação pra disciplina seria... 
LAM: Seria melhorar o inglês, mais pro lado profissional. 
Pesquisadora: Profissionalmente. 
LAM: Profissionalmente, é. 
Pesquisadora: Certo, ok LAM. E pra você, Alice? 
Vanessa: Pra mim a minha maior, o maior, o maior motivo é porque eu 

realmente gosto muito de inglês, foi a primeira língua estrangeira 
que eu aprendi quando eu era criancinha, e eu uso, eu sempre quis 
fazer uma matéria em inglês na faculdade, mas nunca encaixava os 
horários e eu não conseguia fazer. E eu consegui pegar essa 
matéria e... ela me ajuda muito também porque, é, quase tudo que a 
gente acessa na internet hoje, principalmente quem está fazendo 
faculdade, está em inglês (?). 

Pesquisadora: Seu curso é Design? 
Alice:  Design gráfico, e eu uso muito o inglês, porque Design Gráfico não 

é uma coisa muito... é..., (?), é coisa da Europa, dos Estados 
Unidos, então a gente acaba dependendo muito disso. E também 
serve pra muitas coisas, pra gente poder conversar, pra gente poder 
conhecer outras pessoas, pra gente poder ler outros textos, jogar 
videogames, né, pra ver o que tá acontecendo, então pra mim é 
muito importante por causa disso, e eu queria aprender, é, essa 
parte de falar em inglês, por exemplo, porque eu nunca tive prática 
disso, eu nunca tive ninguém com quem praticar direito isso, 
então,... 

Pesquisadora: Só no curso de inglês? 
Alice: Eu nunca fiz um curso de inglês na vida. 
Pesquisadora: Ah, você nunca fez! 
Alice: Então eu nunca tive como praticar tudo isso. 
Pesquisadora: E como é que você aprendeu o inglês que você tem hoje? 
Alice: É, aprendi na escola... 
Pesquisadora: Legal. 
Alice: ... desde o pré até o terceiro ano, né? Lendo livros mesmo, vendo 

televisão, jogando, e tal. Falar principalmente foi vendo TV assim, 
eh, esses canais que passam (?), porque a escola não oferece 
muito suporte pra esse tipo de coisa, pra gente conversar em inglês, 
não tem a prática, e é isso. 

Pesquisadora: Você fez isso e o LAM também, você fez formalmente o curso de 
inglês? 

LAM: Eu nunca fiz curso de inglês. 
Pesquisadora: Não? 
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LAM: Nem na escola. Só espanhol. 
Pesquisadora: Tô espantada com o inglês de vocês! Muito bom. 
Alice: É questão de... é a convivência, se você escuta você aprende a 

falar, né? 
Pesquisadora: Mhm. 
Alice: Então foi isso mesmo. 
Pesquisadora: Nem todo mundo. 
 (risos) 
Pesquisadora: E você, (?)? 
Pablo: A motivação? É, principalmente pra aumentar meu universo de 

pesquisa, porque com o inglês, eh, eu posso achar, tipo, qualquer 
coisa mesmo, no mundo, de informação, né? Na minha área é de 
games, design, tipo, nunca achei nada em português. 

Pesquisadora: Você quer se dedicar a essa parte? 
Pablo: Eu quero enveredar pelo design. 
Pesquisadora: Pelo design, mhm. Então o inglês é a sua motivação nesse sentido? 
Pablo: É, profissional, também. 
Pesquisadora: Mhm, mhm. Sim, e aí, onde que entraria a escrita de texto, no caso, 

pra vocês? 
Pablo: No meu caso eu tenho que..., quando eu tiver trabalhando em uma 

empresa, mesmo informalmente eu tenho que comunicar com a 
minha equipe. Então eu escrevo um game design document, que, 
tipo, é um documento gigantesco que tem que ser bem escrito. 
Como eu pretendo, sei lá, ir para Tóquio, Estados Unidos, vai ter 
que ser em inglês para eu escrever.  

Pesquisadora: Mhm. Entendi, certo, tá ótimo. E no caso, gente, eh, quando vocês 
concluírem essa disciplina, né, que é de prática de escrita, né, 
prática de texto, ah..., a finalidade então de vocês seria... pronto, 
concluí, terminei a disciplina, semestre que vem, ou nos outros 
semestres, em relação ao curso de vocês, vocês acham que essa 
disciplina vai favorecer, vai contribuir? 

LAM: Vai, bastante. 
Pesquisadora: Agora eu tô pensando assim, a curto prazo, né, não, não a médio 

prazo. 
LAM: Vai, inclusive na publicação de artigos, que precisa de, se for uma 

revista internacional, né, é muito importante. 
Pesquisadora: Mhm. 
LAM: Na minha área mesmo, poucas pessoas têm domínio de inglês. 

Então qualquer artigo que você publica em inglês ele passa a ter 
uma importância muito grande, inclusive maior do que muitos 
artigos em português. 

Pesquisadora: A publicação, então, em revistas científicas, certo. 
LAM: Certo. 
Pesquisadora: Tá certo. Alice. 
Alice: Pra mim vai me ajudar bastante, porque, quanto mais a gente 

avança no curso, mais, a, a, o design fica cada vez mais presente 
pra gente estudar, então a gente tem que ler várias fontes pra 
saber, porque aí a gente estuda vários assuntos ali, a gente estuda 
basicamente quase tudo, então quanto menos a gente souber disso, 
e a tradução de design pro português é muito rara, quanto mais a 
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gente puder ler sobre isso, é mais importante. Então saber inglês 
pra poder ler esse tipo de assunto em inglês é muito importante pra 
área do design. 

Pesquisadora: Ok, certo. E pra você? 
Pablo: Pra mim eu acho que é muito mais pra área estrutural do meu texto. 

Só esse primeiro aqui já foi muito útil. 
Pesquisadora: Você acha que o que a professora pontuou já... 
Pablo: Todo esse material que ela tá passando pra gente assim eu acho 

muito importante pra estruturação do texto. 
Pesquisadora: Mhm. E agora voltando assim, especificamente para o texto, 

pegando o gancho do seu comentário, (?). Você falou que você 
gostou muito dos comentários da professora, né, quando é que você 
pretende reescrever seu texto? 

Pablo: Vai ter que ser no sábado. 
Pesquisadora: Mhm. 
Pablo: Porque dia de semana é... 
Pesquisadora: Final de semana, né? 
Pablo: É. 
Pesquisadora: Mhm, certo. E aí o, na hora que você, como é que você acha que 

você vai fazer, assim, eu só tô pensando, qual que é o seu... 
planejamento, o que que é que passa pela sua cabeça? 

Pablo: Eu penso, lá fala para mim desenvolver mais uns negócios lá, eu 
acho que eu tava com medo de ser muito longo e eu acabei sendo 
curto demais [mhm], aí eu vou tentar mostrar, fazer um meio termo, 
falar do que que é o curso, não discorrer tudo, mas pelo menos dar 
as noções gerais. 

Pesquisadora: Certo, ok. E você, Alice? 
Alice: Eu vou fazer no final de semana também, porque é quando eu tô, 

eu tenho tempo pra fazer. 
Pesquisadora: Final de semana, mhm. 
Alice: Em relação à correção, ela disse que é mais porque eu uso muito 

essas contrações, que são mais informais e eu não aprendi a usar 
assim, e corrigir (?), mas fora... e..., mas fora isso não teve mais 
muita correção que ela me disse para eu fazer, foi mais isso. 

Pesquisadora: Mhm, e pra você, LAM? 
LAM: Eu pretendo fazer isso hoje à noite. 
Pesquisadora: Mhm. 
LAM: Porque no final de semana eu vou ter que fazer alguns mapas, 

algumas outras coisas, e é principalmente de formatação, né, mais, 
é coisa de digitação mesmo, de computador. Não tem muito erro em 
inglês. 

Pesquisadora: Certo. 
LAM: Ela contou dois erros e a formatação. Dá pra corrigir isso em pouco 

tempo. 
Pesquisadora: Pouco tempo. Então dentro, dentre os erros que vocês cometeram e 

que a professora pontuou, vocês acham que foram mais erros no 
sentido de gramatical, erros gramaticais e erros de spelling, de 
escrita, ou foi assim, coesão, coerência, ou não, foi mais de... 

Pablo: O meu foi um pouco de leiaute, spelling e ela falou que faltou 
desenvolver, né? De fato foi de texto. 
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Pesquisadora: De texto, né? E o seu? 
Alice: Gramatical, do e does, e mais as contrações, que ela disse que não 

era nada, mas o texto era formal. 
Pesquisadora: Certo. O tipo de texto, né? 
 (Alice acena) 
Pesquisadora: Certo. E você? 
LAM: Pra mim também, teve duas contrações a mais e a formatação. 
Pesquisadora: Formatação, certo. Ok, gente, olha, muito obrigada, viu, pelo tempo 

de vocês, porque é intervalo e eu sei que a vida de vocês é corrida 
também... 
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Apêndice I – Entrevista com Anne, Charles, Heitor e Mell após a primeira 

sessão de correção dialogada - 11/10/2013 

 

 

Pesquisadora: Bom, gente, bom dia! 
Alunos: Oi. Bom dia. 
Pesquisadora: Estamos fazendo hoje a nossa primeira entrevista, né? Hoje é 11 

de outubro e eu queria que vocês me falassem, né, assim, de, de 
1 a 5, qual que seria assim a nota que vocês dariam para essa 
conversa que vocês tiveram com a professora, né? Então 
lembrando que de 1, um seria a nota mais baixa, e 5 a nota mais 
alta, o que que vocês acham, tá? Fiquem à vontade, vou fazer 
igual à professora: ―Quem quer ir primeiro‖? 

 (risos) 
Heitor: Eu achei muito interessante porque antes dela fazer a correção 

com cada um ela pediu pra gente trocar os textos e corrigir o 
texto um do outro [mhm] Então eu achei muito interessante 
porque o amigo, né, não viu defeitos. Viu, claro, mas foram 
poucos e assim, normais, e quando, né, eu vi a correção dela, eu 
falei: ‗Caramba!‘. E quando eu vi a correção dela eu falei: ‗Nossa, 
eu não tinha visto!‘, né? E ela conseguiu ver, o amigo não viu 
esses erros também, mas eu acho muito interessante e espero 
que ela continue fazendo isso, né? É..., a nota que eu dou pra 
ela é 5, e espero que ela continue fazendo essa conversa e que 
mostre, que continue mostrando os erros pra gente, né, porque 
eu aprendo com os erros. 

Pesquisadora: É. 
Heitor: Eu aprendo com os erros. 
Pesquisadora: É, e os erros especificamente do seu texto... 
Heitor: Ela, ela falou muito bem da forma. Ela ficou, disse que ficou 

muito feliz porque eu segui a forma direitinho como ela ensinou 
[mhm]. Eh... e os erros foi (sic) gramaticais mesmo, da língua... 
erros... plural... erros de gramática mesmo. Eh... erros pequenos 
e poucos, por falta de atenção. 

Pesquisadora: Sei. 
Heitor: Falta de atenção... 
Pesquisadora: Mhm. 
Heitor: E alguns, algumas incoerências. 
Pesquisadora: Mhm. 
Heitor: Às vezes incoerência, mas a forma não, ela parabenizou, fui 

muito bem. 
Mell: Eu acho muito pertinente, muito válido esse tipo de, de 

avaliação, e eu acho que a nota dela é 5, porque foi muito bom, 
e sobre o meu texto ela falou que também só mais gramatical. 
Ela disse que a forma está boa, o conteúdo estava muito bom, o 
desenvolvimento dele, e foi só alguns erros na questão do, do 
infinitivo, do uso do verbo, e eu já tinha visto, pensei ‗Mas isso 
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aqui tá estranho...‘, assim, sabe? Mas depois, eu pensei ‗Mas eu 
sei isso!‘, mas ela me mostrando, falando ‗Olha isso aqui‘, ‗Ah, é 
mesmo! A gente viu isso‘. Mas você tem razão, bem que na hora 
de escrever eu disse assim: ‗Mas isso aqui tá meio estranho...! 
Mas eu vou deixar, vamos ver o que que ela vai dizer‘. Tem hora 
que a gente faz isso, né? 

Pesquisadora: Mhm. 
Mell: Igual algumas expressões que a gente ia falar, parecidas com 

português pra dar uma... porque a gente tem aquele negócio, 
ainda que a gente saiba inglês, ainda tem muitas expressões 
muito nossas que a gente quer transmitir pro inglês porque acha 
que fica legal, é interessante! A gente tem muitas expressões 
interessantes. E às vezes a gente quer expressar aquela forma e 
não sabe. Tem algumas frases que ela falou que não estavam 
corretas e que era outra forma de se expressar... eu achei muito 
interessante. 

Pesquisadora: É uma aprendizagem, né? 
Mell: Com certeza. 
 (Os demais alunos concordam com a cabeça.) 
Pesquisadora: Certo. Você, Anne. 
Anne: Eu também dou 5, porque eu gostei bastante desse modo de 

corrigir, porque eu nunca tinha sentado com alguém pra 
conversar direto só comigo, corrigindo, e... eu não tive problemas 
assim, na forma. O texto estava bem estruturado, com a 
introdução, eh, o desenvolvimento e a conclusão. É... foi mais, 
assim, problema de gramática, e assim, erros que, que nem eu 
conversei com ela, erros que eu sei que não é daquele jeito que 
faz, mais por falta de atenção. Então eu acho assim, que eu 
tenho só mais que prestar mais atenção. Assim que eu terminar 
um texto eu estar tendo um olhar mais como crítico, assim, só 
pra poder prestar atenção nesses erros. E... eu gostei bastante 
do modo de corrigir dela. 

Pesquisadora: Que ela corrigiu... 
Anne: Mhm. 
Pesquisadora: Certinho, e pra você? 
Charles: Então, eu acho que essa conferência que a gente fez com a 

professora é muuuuito importante, porque, por exemplo, quando 
ela tá lá na frente pegando o feedback da gente e tal, não tem 
como ela falar tudo, eu acho, sabe, tipo..., os erros bem 
específicos e tal... E... quando ela fala, por exemplo, no geral, às 
vezes ela vai comentar algum erro de alguém, mas ela não quer 
falar pra pessoa [mhm], ela fala no geral [mhm], às vezes a 
pessoa não pega que era dela aquele erro, entendeu? Então 
passa despercebido (sic). Então eu acho que por isso que é 
muito importante fazer isso. E... eu daria 5 pra ela sim. 

Pesquisadora: Você acha que foi 5, atingiu a sua expectativa? 
Charles: Não, acho que eu daria 4,5, e não 5, porque assim, eu só queria 

que continuasse mais um pouquinho, sabe? 
Pesquisadora: Você acha que ela poderia ter sido mais rigorosa? 
Charles: Sim, mais rigorosa. 
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Pesquisadora: Mhm. 
Charles: Eu sempre espero muito de mim, então eu espero muito que 

vocês cobrem de mim também. 
Pesquisadora: Certo. 
Charles: Mas assim... 
Pesquisadora: É uma característica sua. 
Charles: É, é uma característica minha. E assim, os meus erros foram 

mais falta de vocabulário mesmo, porque tipo, eu usei at night, 
ela pediu pra substituir, pra eu colocar in the evening. 

Pesquisadora: Mhm. 
Charles: Vamos dizer, specially… ela falou que seria melhor intended 

[mhm], mas em relação temporal. Ela falou que está bem 
estruturado, e está coeso, na verdade e tal... 

Pesquisadora: Sei, é... só uma perguntinha, assim, além. É... vocês todos são 
alunos do curso de Letras. 

Charles: Sim. 
 (Todos assinalam com a cabeça.) 
Pesquisadora: Essa disciplina ela é obrigatória na grade? 
Alunos: Não. 
Pesquisadora: Vocês optam por fazer? 
Anne: Isso. 
Pesquisadora: Certo, e então por que que vocês optaram? Minha pergunta pra 

sair um pouquinho do esquema é essa, tá? 
Heitor: É porque a Prática Escrita II é mais específica que a prática 

como se conhece, né? E assim... 
Pesquisadora: Vocês todos fizeram a I? 
Charles: A I é obrigatória. 
Anne: É obrigatória. 
Pesquisadora: E obrigatória pra fazer a II, certo. 
Heitor: É obrigatória para as próximas matérias: Literatura, Inglês III, 

Estágio, né? A nossa vida vai ser escrever essay, né? então, pra 
aprender especificamente como escrever um essay, tem que 
fazer a disciplina. 

Pesquisadora: Entendi, certo. 
Mell: Bem, eu tô fazendo a matéria atrasada, porque eu fiz a prática I 

e exatamente pela falta de conhecimento da professora, que eu 
não achava eficiente, eu decidi me deixar reprovar, entende? 
Porque era... naquela época de greve, e aí a professora não 
corrigia, a gente entrega os textos e ela só falava ‗Revise o 
texto‘. Ela só falava isso: ‗Revisa o seu texto‘, e pronto, mas... 

Pesquisadora: Ela não apontava... o que era. 
Mell: Não, ela não apontava os erros. 
Pesquisadora: Mhm.  
Mell: Só pedia pra gente revisar. E eu falei: ‗Não, assim, pra mim, eu 

não acho eficiente, eu não acho que eu aprendi nada‘. 
Pesquisadora: Mhm. 
Mell: Quer dizer, ela jogava a teoria, eu escrevia, ela só falava: 

‗Revisa‘. Aí como era na época da greve, nos últimos tempos ela 
falava: ‗Envia os últimos textos pra mim‘. Daí dois pontos cada 
texto, era assim que formava a nota, eu faltava, eu tinha que 
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fazer mais dois. Se eu fizesse mais um só eu já passava. E eu 
falei: ‗Não, eu vou fazer de novo, com outra professora, porque 
eu preciso. Eu preciso de uma que fale...‘, porque sempre as 
pessoas falavam assim: ‗Olha gente, vocês precisam de Prática 
Escrita porque lá na Literatura vocês vão ver...‘, ‗Lá no Inglês V, 
no Inglês VI, vocês vão sofrer se vocês não pegarem a Prática 
Escrita‘. E eu vejo isso, porque semestre passado eu sofri muito, 
porque aí eu tive que deixar um semestre e fazer a I de novo no 
semestre passado agora, aí nós fizemos com a professora Carla 
Janaína, o que foi um avanço muito grande! 

Charles: Foi sim. 
Mell: Só que enquanto esse avanço não chegava eu sofria pra fazer 

as disciplinas de Literatura e Inglês V. 
Pesquisadora: Então você acha que a disciplina contirbui de qualquer forma? 
Mell: Contribui muito! Se fosse pra dar uma, tipo, uma opinião pras 

pessoas que estão entrando agora no curso de Inglês, esses que 
vão entrar agora, a primeira coisa: ‗Faz as duas Práticas 
Escritas‘, porque é muito importante. 

Pesquisadora: Que auxilia esse processo. 
Anne: Também a mesma coisa. No caso todo mundo fala, né, a gente 

vai precisar tanto pra Literatura, tanto para o TCC, pra fazer o 
Mestrado, então é muito importante. E eu sempre achei que eu 
escrevo muito mal, então, assim, eu preciso desenvolver, apesar 
de que quando eu fiz a Prática Escrita I eu sempre tive notas 
boas, mas mesmo assim eu senti que tava faltando... a gente 
começou a escrever paragraphs, mas e em um texto? Como é 
que a gente vai desenvolver toda essa ideia pegar todo esse 
suporte pra poder melhorar seus argumetnos? Então eu tava 
sentindo bastante falta. ‗Não, vou fazer a Prática Escrita II pra 
poder estar desenvolvendo mais.‘ 

Pesquisadora: Certo. 
Anne: Foi assim. 
Pesquisadora: Expandir, né? 
Anne: Mhm. 
Pesquisadora: Não ficar só no parágrafo... 
Anne: Não ficar só no parágrafo, porque é totalmente diferente, eu senti 

isso aqui. Logo que eu entrei aqui eu já vi que eu precisava de 
mais pra poder estar desenvolvendo o meu texto em si. 

Pesquisadora: Certo. E você? 
Charles: Eu estou com as meninas também, porque assim, a professora 

de Prática Escrita I ela sempre falou: ‗Faz a II, faz a II, porque é 
muito importante pras outras‘. Agora que eu vi a Melissa falando 
eu fal-, pensei: ‗Não, ainda bem que eu peguei essa matéria 
mesmo então‘, né? E assim, igual a Marina, a gente sempre 
comentava, inclusive no Inglês I e Inglês II, mais ou menos, que 
a gente sempre era muito ruim de escrita, né? Aí eu ‗Não, Anne, 
a gente é muito ruim de escrita, a gente tem que melhorar esse 
trem, a gente tem que melhorar isso‘. Toda vez que um professor 
perguntava qual habilidade que vocês querem melhorar mais – 
escrita, era isso que a gente falava. 
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Anne: É. 
Charles: Então, por isso que eu acho muito importante essa matéria. E 

como na I a gente escreveu muito parágrafo, eh... era só 
parágrafo, eram só parágrafos na I [mhm], então a gente pensou: 
‗Na II, né, vamos ver o que que é‘, eu acho que pode ajudar nas 
outras matérias também. 

Pesquisadora: Certo. E aí voltando na, no comentário que eu já havia feito 
antes com vocês, antes da gente começar a entrevista 
propriamente, pensando agora, eh..., naquela pergunta do 
questionário que eu havia falado. Então eu perguntei pra vocês 
sobre a frequência com que você escreve textos, né? Então eu 
queria que vocês falassem um pouquinho. Alguém (?) sobre a 
frequência que vocês escrevem textos, se vocês escreviam 
antes e tudo, e se essa disciplina pode colaborar ou já, ou já está 
colaborando com vocês nesse sentido, tá? 

Charles: (Você se importa se eu sair? Preciso resolver umas coisas.  
Pesquisadora: Claro! 
Charles: (Levanta-se e sai.) 
Mell: Uai, assim, erm... geralmente, atualmente, a minha escrita tem 

sido estritamente acadêmica, porque a gente escreve a maioria 
das vezes, tipo, pra conversar com alguém, usa a língua inglesa 
a maioria das vezes pra conversar, nem que seja por chat, essas 
coisas [mhm]. De vez em quando uma carta, de vez em quando 
alguma coisa assim, em inglês, mas a maioria das vezes é só 
acadêmico mesmo. Só que a gente tem muuuita coisa 
acadêmica... 

Anne: ...pra escrever. Isso. 
Mell: Então eu acho que toda hora a gente tá escrevendo e muito. E 

quanto à ajuda dessa disciplina na nossa escrita, ela é, tipo, 
essencial, e não só na disciplina, mas pra escrever as coisas em 
inglês, mas também pro texto, porque é uma estrutura de 
parágrafo, uma estrutura de texto que nós usamos pra qualquer 
coisa. E aprender a pensar, igual a, a Carla sempre falava ‗(?) 
seus pensamentos‘, e aprender a fazer isso, no começo, é muito 
difícil, não é? No começo a gente fica... 

Anne: Porque você tá muito... 
Mell: A gente fica muito assim, tipo, não consegue pensar numa coisa, 

pensar naqueles pontos, em como fechar o seu texto, assim, 
num tema só, sem sair abrindo pra outros pontos. E aprender 
isso é um processo, e esse processo é muito importante. 

Pesquisadora: E qual que é a sua motivação, assim, pra escrita? Você tem 
especificamente... 

Mell: Minha motivação? Eu gosto muito de escrever, mas eu acho que 
você olhar prum texto, vamos supor, um artigo acadêmico, olhar 
e ver uma pessoa elogiar e falar ‗Nossa, tá muito bom!‘, ‗Nossa, 
mas você faz isso numa outra língua!‘, e principalmente saber 
usar as palavras, tipo esses recursos linguísticos, por exemplo, 
as linking words, e agora que a gente sabe mais usar elas, 
quando a gente faz... a hora que termina, até que o processo de 
escrever pode ser sofrido, porque é sofrido o processo de 
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escrever! Mas a hora que termina... é uma satisfação muito boa 
mesmo, muito boa. 

Pesquisadora: E pra vocês? 
Heitor: Eu escrevo em inglês frequentemente por causa da (?), e são 

textos acadêmicos, que são, né, da faculdade, mas não são 
textos obrigatórios, e isso desde 2008, quando eu entrei na 
faculdade. Então eu escrevo bastante em inglês. E eu até 
escrevi uma vez um poema em inglês, mas foi uma vez só 
também. 

Pesquisadora: Mhm. 
Heitor: E... mas eu escrevi continuamente (?) e... é... eu quero aprender 

a escrever em inglês por causa do TCC, né, meu TCC vai ser em 
inglês  e pra evitar muitas correções... aprender a escrever legal. 
E... quando eu escrevo um texto em inglês, eh, a Melissa falou 
que é tão bom quando você pega um texto ‗Ah, terminei!‘ É 
sofrido, é sofrido, mas você vê que tá bonito, né? Mas quando 
chega a correção dá uma tristeza... 

 (risos) 
Heitor: Eu fico ali olhando... 
Pesquisadora:  É a sua cria... 
Heitor: Ficou tão bonito esse texto, é o meu filho, eu gostei, mas quando 

vem a correção... Eh... eu fiz uma matéria, era Prática Oral de 
Inglês, mas a gente escreveu bastante. Era... terrível. 

Pesquisadora: Mas a correção te diz o motivo? 
Heitor: Naquela época sim, quando eu tava no primeiro ano da 

faculdade eu ficava muito triste, eu fiquei muito triste mesmo com 
as correções nos meus textos, mas hoje eu tenho outra mente e 
ó, eu quero, penso em inglês, porque eu aprendo muito mesmo 
[mhm], pensar em inglês eu aprendo muito. 

Pesquisadora: E pra você, Anne? 
Anne: Bom, antes de entrar na Letras eu escrevia, eu lembro que eu 

escrevia bastante, eu tinha um blog e também às vezes escrevia 
no caderno mesmo, assim, tentava escrever em inglês porque eu 
tava praticando, mas assim, hoje eu vejo, era terrível as coisas 
que eu escrevia. Nossa Senhora! Só que depois que eu entrei 
aqui parece que é tanta coisa, a gente fica tão sobrecarregado, 
que aí é só texto acadêmico mesmo. Eu parei de escrever por 
gosto mesmo. É só o que eu tenho que fazer aqui. E... é, eu 
gosto bastante de, de, de escrever. Você tem todo aquele 
sofrimento, mas no final você fala assim: ‗Nossa! Eu fiz aquilo!‘. 
Você fica assim: ‗Eu não acredito‘, são as suas palavras que 
estão ali, você que fez! Então eu acho que é muito bom, saber 
que no final... 

Pesquisadora: Você se enxerga no textos, né? 
Anne: Mhm, isso. 
Pesquisadora: Muito bem, e quanto a você? 
Charles: Nossa, eu escrevo muito! Muito! Assim, eu passei a escrever 

mais agora aqui na faculdade, mas antes eu também escrevia, 
eu escrevia poemas, hoje eu escrevo mais poemas. 

Pesquisadora: Em inglês ou em português? 
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Charles: Em inglês. 
Pesquisadora: Em inglês, mhm. 
Charles: Em inglês, mas assim, eu tenho que estar bem assim, emocional 

na época, sabe, pra escrever. 
 (risos) 
Charles: Aí às vezes eu faço algumas adaptações, pego um poema 

clássico e (?), então eu faço essas coisas, sabe? 
Pesquisadora: Você ainda continua tendo tempo de fazer isso? 
Charles: Não, agora não. 
Anne: Antes tinha? 
Charles: Mas ano passado eu fiz um e ficou muito bonitinho. Na minha 

opinião, né? 
 (risos) 
Anne: Foi do (nome do professor). 
Charles: Foi, é. Eu peguei do (cita nome do professor), não sei se você 

conhece o (cita o nome do professor)? 
Pesquisadora: Não, não. 
Charles: Aí eu fiz uma adaptação, aí eu mexi o (?). 
Pesquisadora: Foi? Que legal! 
Pedro: Depressão (risos), mas assim... 
Heitor: Ficou meio tímido. 
Charles: É... aí eu... Nossa! Eu sempre escrevo muito, porque eu tenho 

que fazer plano de aula, aí eu faço atividade, crio atividade, 
escrevo o plano de aula, escrevo pra cá pra faculdade, então, eu 
tô sempre escrevendo. 

Pesquisadora: Então a escrita faz parte da sua vida? 
Charles: Da minha vida. Eu, escrita. 
Pesquisadora: (risos) 
Charles: Eu ando escrevendo muito, mas eu gosto de escrever, assim, eu 

gosto de escrever porque eu gosto muito de ver o final, sabe? 
Você vê que ‗Nossa! Eu fiz isso!‘, igual a Mell falava. 

Pesquisadora: Mhm. 
Charles: ‗Nossa, eu usei isso! Eu fiz essa estrutura diferente aqui, mais...‘, 

sabe, sei lá, muito chique que eu aprendi esses dias, que é 
nova... 

Pesquisadora: Isso é bom, isso é bom. Então, gente, só pra gente encerrar, eu 
queria que vocês pensassem agora sobre o texto que vocês 
escreveram e que foi corrigido pela professora, né? Mhm... 
vocês vão ter que reescrever após a correção. Quando é que 
vocês pretendem reescrever o texto, né, e... e em relação aos 
comentários, né, à correção propriamente dita que a professora 
fez, vocês pretendem utilizar as sugestões na íntegra, como é 
que é? Como é que vocês estão pensando em fazer, tá? 

Heitor: Eu já reescrevi já. 
Pesquisadora: Você já reescreveu? 
Heitor: Mhm. É... (?) 
Pesquisadora: Mhm 
Heitor: Sim. 
Pesquisadora: Né? E...  
Heitor: E eu acatei todas as opiniões dela. 
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Pesquisadora: E por que que você reescreveu tão rápido?  
Heitor: Porque eu pensei que fosse pra entregar... [mhm]. 
 (risos) 
Heitor: Corrigi, então, mesmo muito cansado eu reescrevi. 
Pesquisadora: E... 
Heitor: Ficou muito melhor, com certeza. 
Pesquisadora: Mhm. 
Heitor: As incoerências sumiram, ficou bem legal. 
Pesquisadora: Certo, ótimo. E você, Melissa, você passou hoje, né, pela 

conferência? 
Mell: É, olha, eu pretendo sim reescrever. Quando? Quando a gente 

tiver essa semana de congresso aí, que a gente tem livre [mhm], 
e... eu pretendo sim acatar todas as, as dicas dela, todos os 
erros que ela apontou, porque com certeza é muito importante e 
ela mostrou pra mim onde que tava o erro, e eu realmente 
percebi que era um erro e, claro, é necessário deixar claro o 
texto pra que as pessoas, quem for ler, entenda o que tá falando. 

Pesquisadora: Certo. 
Mell: E também é importante pra gente aprender a não cometer esses 

erros mais. 
Pesquisadora: Ok. E pra você? 
Anne: Eu já reescrevi também. 
Pesquisadora: A sua conferência foi quarta. 
Anne: Eu também pensei que era pra entregar hoje, por isso. Mhm... eu 

pen-, eu tinha pensado em talvez acrescentar alguma coisa, mas 
como eu tava muito cansada eu realmente só mudei o que ela 
tinha falado, que foi na, na gramática mesmo, nos problemas de 
gramática. Como ela falou que a estrutura tava boa e que eu 
atingi o meu objetivo [mhm], então eu só realmente, ..., organizei 
isso. Mudei a gramática, poderia deixar o texto mais claro. 

Pesquisadora: Certo, mais claro pro leitor, né? E você, Pedro, você fez a 
conferência hoje. 

Charles: É. Eu vou reescrever quando eu tiver tempo. 
 (risos) 
Charles: Eu acho que agora vou descansar um pouquinho primeiro, aí 

depois voltar a ter uma outra visão sobre o texto, uma outra 
visão da minha parte, e vou acatar as sugestões dela sim, eu 
acho que são válidas, muito importantes também. 

Pesquisadora: Certinho. Muito bom, gente, muito obrigada, viu, pelo tempo de 
vocês, e um bom dia das crianças, né? 

Alunos: Pra você também. 
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Apêndice J – Notas de campo da pesquisadora 

 

 

Aula do dia 20/11/2013: 

A professora iniciou a aula perguntando aos alunos sobre a tarefa de casa. Para 

aqueles que já haviam pensado sobre os prós e os contras dos tópicos relacionados 

aos temas do exercício 2 (a professora pediu que escrevessem um argumentative 

essay). Aos que não haviam feito a tarefa, foi-lhes dados um tempo para que 

elencassem os tópicos e pediu que todos estivessem prontos até às 9:00. 

 Os alunos passaram a fazer a atividades: alguns discutiam em pares ou trios e 

outros sozinhos. Quatro alunos terminaram no tempo previsto. Então, a professora 

pediu que eles trocassem seus textos e avaliassem a introdução, o desenvolvimento 

e a conclusão para ver se a maneira como abordaram os prós e os contras estava 

de acordo com o que haviam estudado na aula anterior.  

 As duplas foram formadas em função da proximidade, trabalhando em conjunto os 

seguintes pares: 

6. Emma e Bianca; 

7. Júlia e Dani; 

8. Anne e Charles; 

9. LAM e Heitor; 

10. Alice e Pablo. 

Após lerem os textos uns dos outros, a professora pediu que eles fizessem seus 

comentários em voz alta. 

 Emma iniciou, comentando que o texto de Bianca era mais expositório do que 

argumentativo e carecia de mais argumentos. Por sua vez, Bianca disse que o texto 

de Emma estava bom e que ela apresentava no início seu ponto de vista, 

defendendo suas ideias no parágrafo de desenvolvimento. No entanto, ela não 

apresentava os prós e os contra, apenas os argumentos favoráveis; 

 Júlia e Dani escreveram sobre o mesmo tópico (1). Dani gostou do texto de Júlia que 

apresentou os prós e os contras a respeito do tema escolhido. Júlia também achou 

que os textos divergiram um pouco, apesar de ser sobre o mesmo tema; 

 Anne e Charles não escreveram sobre o mesmo tema. Charles gostou do texto de 

Anne porque ela apresentou os prós e os contras, desenvolveu bem o texto, mas 
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deveria reescrever a conclusão e retomar alguns pontos (nesse momento, a 

professora interferiu e esclareceu que na conclusão ela precisaria apenas apontar 

seu pensamento e isso seria suficiente. A professora aproveitou a interrupção para 

comentar sobre o quanto é importante ter um outro leitor do seu texto e não apenas 

o avaliador!). Anne disse que o texto de Charles foi bom, mas ele repetiu a mesma 

ideia algumas vezes; 

 Heitor comentou sobre o texto de LAM, dizendo que o achou um pouco superficial e 

que ele poderia aprofundar mais suas ideias, mas que havia concluído bem e usado 

bem as ―linking words‖.  LAM disse que Heitor escreveu bem os prós e os contras de 

seu texto e o concluiu bem. 

 Ao final, a professora fez um apanhado geral dos comentários dos alunos e 

aproveitando uma fala de Emma sobre escrever redações em português, ela 

conversou com a turma sobre as diferenças entre as duas línguas em relação à 

escrita de textos. Para finalizar a aula, foi entregue uma atividade escrita sobre a 

composição argumentativa para ser feita como tarefa de casa (Gap Filling). 

  

Aula do dia: 27/09/2013 

 

A professora iniciou a aula pedindo aos alunos para lerem sobre sua tarefa, iniciada 

na aula anterior: topic sentence, first, second, third paragraphs and conclusion sobre 

música. 

A primeira dupla escreveu sobre bossa nova; a segunda sobre rock (a professora 

perguntou qual título seria dado ao essay) e que seria dividido cronologicamente; o 

terceiro grupo (trio) discorreu sobre country music; a quarta aluna (Júlia) escolheu 

rock como tema; (entre uma correção e outra, o assunto foi desviado para a prova e 

a professora comentou com os alunos que ela trará alguns tópicos e que eles 

deverão fazer pesquisa sobre os temas para tentarem se aprofundar sobre o 

assunto – foi um exemplo dado sobre a importância de se pesquisar sobre o que vai 

ser escrito); a quinta dupla escreveu sobre rock também. 

Na sequência, a professora chamou a atenção sobre as faltas e sobre a 

necessidade de completarem o portifólio (mesma sequência utilizada pelos alunos 

que fizeram Prática Escrita I – a professora reforçou que irá recolher o portifólio no 

dia da primeira escrita sendo observado se os exercícios estão sendo feitos). Ela 
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recordou com os alunos sobre o processo avaliativo e como ele é realizado ao longo 

do semestre. 

Após finalizar a correção, o assunto sobre pets foi introduzido e ela perguntou aos 

alunos sobre quais bichinhos de estimação eles têm (um dos alunos falou sobre ele 

ter dois dragões virtuais) e, em seguida, foi entregue um texto sobre gatos. A 

professora leu o texto, explicando que no primeiro parágrafo o autor traz três ideias 

que serão desenvolvidas: o cachorro não é o único animal leal ao homem, e eles 

são civilizados e companheiros (à medida que o texto era lido, a professora ia 

explicando o vocabulário), os links entre os parágrafos também foram considerados. 

No verso do Texto I, o texto é dissecado e são apontadas as informações que os 

alunos têm estudado desde o início do semestre. 

Um segundo texto foi entregue (atividade sobre Brazilian Public Educational System) 

e antes de ser entregue, os alunos falaram sobre suas experiências com o ensino 

público (a maioria dos alunos veio de escolas particulares ou conveniadas e apenas 

uma aluna – Júlia – fez todo o seu caminho em escolas públicas). Após as falas, a 

professora perguntou se eles gostariam de fazer a atividade individualmente ou em 

pares, e eles partiram para uma breve discussão para elencar tópicos. 

Ao final da aula, a professora relembrou que a atividade iniciada na aula de hoje 

será retomada na próxima aula e a pesquisa será a tarefa de casa. 
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Apêndice K – Primeira sessão de correção dialogada – 09/10/2012 

 

 

Professora: So… Who would like to come here first? Do I have any volunteers? 
Come in! (Para uma aluna que chega atrasada) Or no? No 
volunteers. Well, so I think I‘m going to follow this order here (mostra 
a lista de frequência). So, Ana Carla didn‘t send, Cassio is not here, 
Júlia is not here, Letícia is not here. LAM! LAM will be the first one, 
according to this order, to come here and talk to me about your…, 
your text. And so the others, please, do the outline about (?). 

 (Fecha a porta, o aluno aproxima-se da mesa e lhe mostra alguns 
papéis). 

Professora: Oh, you did another one! What it this? 
LAM: It‘s the text you asked. 
Professora: Oh, so you have already done the text, that‘s great! And this is the 

one that you sent to me? 

LAM: Yes. 
Professora: The same one, mhm. So let‘s talk about it. Well, LAM, just a few 

things in your text… I think it‘s very good, yeah? Did you do a 
research in order to write this or you just wrote these things about … 

LAM: No. (?) the same day that you asked me, and did it in class. 
Professora: Oh, that‘s great. It‘s very good well explained, erm…, I think that 

‗Actually I couldn‘t‘ identify, erm, clearly this statement, but not all text 
(?) I think that you explained it well. Erm… in here, yeah, I think that 
you wrote the ideas, that you had previously written down, it‘s not 
‗that‘ clear, but I could identify these, some of the points. 

LAM: I don‘t know if it is okay. 
Professora: Yeah. But even so I think that it‘s very good. The only things that I 

underlined are these: the use of capitals, yes, and this is related to 
spelling, and also the way you write, erm, when you typed the text. 

LAM: Yes, it‘s true that because I have to type this only in thirty five 
minutes. I was on the hurry. 

Professora: Yes. 
LAM: Everything is fine? 
Professora: Yes, ok. But actually I liked your text, it‘s really, really good. 
LAM: Ok. 
Professora: But I would like to say something, ok? 
LAM: No, it is okay with me. 
Professora: All right, that‘s it. I have to collect it. 
 (LAM se levanta e pega o outro texto) 
Professora: This is it, is it the same? 
LAM: No. Wait. Yes. 
Professora: Yes? 
LAM: You can have this one. 
Professora: Ok, thank you. Ah, and you can keep this one, yes, because we are 

going to work on this today. 
LAM: Ok. 
Professora: All right. Following my list, the next is … Emma is not here. Anne! 
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Here is yours Anne ... Let me see what I wrote about your text. It‘s a 
good text, there are only a few things about ... in relation to the text 
structure, I mean, that structure, I think it is very well done, yes? 
Because we have, here, a few statements and then you explain the 
points that you mentioned here. So, you developed well here, you go 
back to these points that you mentioned so, I detected that it`s really, 
really good, yes? And here, notice the things, the comments I made 
about the use of capitals. It‘s ok the use of capitals for they cannot be 
used here, yeah? Here, even though that you were writing to 
Portuguese speakers, you should avoid the use of Portuguese words 
in your text or maybe you should explain what they are, because you 
may expose it to a person who doesn‘t speak Portuguese or doesn‘t 
read your text in order to know about your course, maybe the person 
won‘t know that. 

Anne: When I was writing I had thought about it, but then I forgot to correct 
it. 

Professora: Yes, this is just one thing for you to think about because … erm… 
sometimes when we get texts erm… like, erm, suppose we get texts 
in English with specific vocabulary for an explanation or any other 
language, but the text is in English and there is a word from another 
language, that‘s how people will erm… use in a text like this so, this 
is the only one (mostra a palavra em português que ela escreveu no 
texto) erm…another thing here… words like this (aponta no texto) 
you needed just one, yeah?! ‗teaching and the bachelor one‘. 

Anne: Just one… Just one. 
Professora: Yeah… erm… It happened again … somewhere… Ah! ‗these topics‘ 

so you needed just one (continua falando coisas sobre o texto em 
voz baixa…) Just the word form… That are this, this, this, so it‘s 
plural. Erm... Usually when you say ‗it`s in the third period of the day‘, 
they prefer to say this ‗in the evening‘ because night… night is 
the…in English is erm … we don‘t switch concepts, because 
sometimes we use to refer to the whole night including what we call 
‗madrugadas‘ so that‘s why if accept the meaning of the night or the 
morning … maybe we could have ‗at night‘ but, what do you think?. 

Anne: Yes… I agree, maybe we can change it to ‗evenings‘ or is it ok if I 
say late at night? 

Professora: All right erm… Ah! All verbs need to have a subject. So, here, yeah 
(mostra o texto) Now I know what you wanted to say. 

Anne: Oh yes… ok. 
Professora: For the rest, it is perfectly possible if you feel that the subject is not 

clear you should  …. 
Anne: I didn‘t pay attention to it just because I forgot when I was writing.  
Professora: Ah, one thing about indirect questions: when you have this kind of 

question erm… this kind of word, you should pay attention if you are 
not building the structure of the question, because here you say: 
‗then it‘s important for students to keep in mind what are the 
objectives …‘ so ? How do you think you can rewrite it? 

Anne: ‗what the objectives of the course ARE‘ mhm, ‗and what they want 
students for‘. Yes, I… I corrected here because I did another mistake 
and I correct but I forgot to see this. 
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Professora: Mhm... but in general your text is really, really good, Anne, I think you 
got the ideia, you know how to build the structure, and it is very well 
done, just these things about the language, but I think that you also 
explained well what our course is about, I liked it because you 
explained it very well the parts … 

Anne: Because I was worried about writing an essay with this … erm... in 
English I and you asked us to write one about… erm… money…yes, 
what money, what money means to us, and then it is worth one point 
and a half and I just took one point and I thought like Oh my… I wrote 
really bad so I was worried about this, that I didn‘t … that I don‘t 
know how to write an essay, so … 

Professora: Yeah… that are some things we should think about when we write an 
essay, but in general the structure is this yes, there‘s nothing much to 
build here because erm… in Portuguese I think that we have more 
freedom to create a text, but here we have some very specific 
models to follow, so they say it‘s easier in the (?) that we, we could 
keep thinking too much, but another ways sometimes we‘re going to 
be a bit (?) that we can. So… yeah (?) that wasn‘t even the point 
about this and I think it is very good. So, I think when you write that‘s 
the ideia clearly, it‘s very good too. So, I would like you to rewrite this 
text and send it to me again, remember what we talked about and 
see the comments I wrote, ok? 

Anne: Ok. 
Professora: Ok, so here is your text. 

Next one is ? Mell isn‘t done, Bianca is not here, Charles is not here, 
Dani! …Where‘s your text Dani...(procurando o texto) Here.  

Dani: Wow! 
Professora: Wow, wow, wow! This is Heitor‘s ... I think this is yours. Ok Dani, well 

erm, I liked your text Dani, that you explained the things very well, so 
you started building the structure … I think it is ok, but there are 
some things that we need to talk about, it is about the language so I 
want you to pay attention at the prepositions, there are some verbs 
they include the preposition even when they don‘t have an object so, 
so this is the case (aponta  no texto) so (?) ‗institutes from‘, take out  
unnecessary sentence, so here ‗not most Brazilians …‘ the course is 
this yes?! And, because you‘re writing in English, so avoid using erm, 
Portuguese words, because let‘s suppose the person doesn‘t speak 
Portuguese and is reading the text in order to know about our course. 
So, it should be in English, the text refers to in English. Sometimes it 
refers to (?), but the text is in English, keep all the vocabulary in 
English. All concerning language yeah, no matter the context, it 
should be… kept in English, another thing that erm… here, pay 
attention to spelling, some words here you should check, erm… the 
use of contractions, ‗I guess you would like to see besides this‘. 

Dani: Mhm, mhm. 
Professora: ‗além de‘…, because this is ‗apesar de‘. 
Dani: Mhm, yeah. 
Professora: And then, but I don‘t think we say ‗despite of‘! 
Dani: Yes! You are right! we don‘t say ‗in despite of‘ but ‗despite‘…Mhm, 

ok. 
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Professora: Yes?! And so here, I guess you erm, would like to use ‗besides‘, not 
use (?) ‗besides Portuguese‘. Here (lê a frase no texto da aluna). I 
think that this sentence could appear somewhere else, probably 
here. What do you think? Because you can say erm… you talked 
about the summer courses besides here, so here you can start 
mentioning them and then you explain what they are for. So here you 
would have ‗among the language courses we can also find, French, 
Spanish, English, Brazilian sign language in the cultural‘ erm… what 
else… Here I said ‗pay attention to indirect questions‘ so I could feel 
that you are using the questions words and then because of the 
question words you keep the structure of a question but actually this 
is not a question, this is an indirect… question yeah? So, here you 
have ‗these courses are usually held at Faculdade de Letras, aiming 
to pass the  vestibular of what language is‘ not ‗what is language?‘ 
right? So, this is not a question ‗what language is‘, how it works, what 
the (?) 

Dani: Mhm. So what do you think if I do not repeat Portuguese here (e 
aponta para o texto e lê o trecho para a professora) ‗which are taught 
with the aim of preparing students to become language teachers‘. 
Just erm… replace, not replace … erm, move it from this place to the 
end. 

Professora: So they can‘t put it at the end, because this is not a question, that‘s it 
… what else… Erm, do not leave verbs without a subject, so 
whenever you cannot identify clearly who the subject is, there is a 
problem, here in the next paragraph I could identify some things that 
erm… like this here, for example: here you say ‗Indeed Letras is a 
rich full of letters‘ I…, I didn‘t understand this erm… 

Dani: Letters is a rich … 
Professora: I couldn‘t understand this sentence but following… 
Dani: Yeah, I think I forgot something … I forgot to type something. 
Professora: Yeah… probably yeah… I couldn‘t really understand this… and here 

‗It‘s very, very different areas of human sciences‘ and then here you 
have a comma and you have ‗are‘, I couldn‘t identify in this sentence 
what the subject is, yes? 

Dani: Mhm. 
Professora: Well … Probably… ‗different areas of human sciences which are 

extremely important for a better society‘ … erm, another thing I 
couldn‘t understand  this ‗better working of society language change 
… in new age‘. So the structure of this part here is also…  

Dani: I think society would be …erm… the … 
Professora: Yeah, working society is kind of ok but … erm, the language 

changing the follows is… 
Dani: Maybe, that is changing … 
Professora: Yeah… so think a little bit better about this (?) to redo it … yeah and 

this is just some words that sound better than the ones that you 
used, but actually I think that ‗as such‘ ‗and so‘. 

Dani: Mhm. 
Professora: But this one is just … erm… suggestion of something that sounds 

less colloquial than this structure that was used, and it‘s basically 
this. As I told you, I liked your text because erm, you explained well 
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about the Letras course, among the languages courses, and erm, I‘d 
like you to redo it and send it to me again with these corrections, 
yes?  

Dani: Mhm, ok. 
Professora: So I would like you to think a little bit better about this part, what you 

really meant. 
Dani: Mhm… it was like 1 a.m. and I was like ‗aah I really wanna sleep‘ 

because I thought I wouldn‘t be able to come to the class so I ‗I‘m 
gonna send it today so I  won‘t have to worry‘. 

Professora: Oh yeah, you said you wouldn‘t come but then you came… 
Dani: Yeah, then I came, mhm. 
Professora: Mhm, all right so, please redo it and send it to me again. 
Dani: Ok, all right. 
Professora: Next one is... Pablo... come here please. Well Pablo, You are short, I 

mean, your text is pretty short but erm, I could identify here that you 
erm… made the introduction and then you have a thesis statement 
yes, actually I think is the… thesis statement, but I couldn‘t see that 
you developed this statement this idea that you‘re stating here 
because you said ‗in order to do so, the course is divided in two 
parts, one focus on art and creativity, the other is to understand the 
(?), so here erm… my expectation was that you would develop this 
talking about erm, why is focused on art and creativity and what it 
brings yeah, and this one ‗to understand the media basics of design‘ 
when they find this information here because as soon as, erm… so 
as soon after you mention this, you talk about the place where the 
course is held, yeah? So, if we take this into account and the rest of 
the information, this sentence has erm, I mean, this paragraph 
shouldn‘t be here, because there‘s more information than you‘re 
stating, so is not related to the things that were mentioned, not erm… 
here and neither here, so… in this sense it became irrelevant 
information, so I think that this paragraph should be taken out of your 
text, yes?!  

Pablo: Ah é, realmente eu fiquei só nas matérias mesmo né... 
Professora: Mhm, no I think it‘s ok like this yeah… if you develop erm… follow 

these ideas that were stated here, I think you are going to write a 
very good text and then you can keep these three paragraphs here, 
maybe develop them a little bit more, because I could identify these 
three paragraphs as the body of your text yes, and I couldn‘t see a 
conclusion here because for me, this is still developing what the text 
is about, yes? 

Pablo: Mhm . 
Professora: So you don‘t conclude your text and that‘s why I asked you to ‗write 

another paragraph as a conclusion referring back to the ideas that 
were mentioned throughout the text‘ so, here, here and here. 

Pablo: Mhm. 
Professora: Yeah?! Erm... Another thing, check spelling, this, and also 

punctuation because you used semicolon here lots of times and we 
usually just use it when we have a list that has the types of 
punctuation … so you don‘t have it, it‘s not necessary to use the 
semicolons. 
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Pablo: Mhm. 
Professora: Mhm... What else did I...erm... it‘s basically this Pablo so, I would like 

you to redo your text, yes?! When you type, remember to align yes,  
Pablo: Fazer o quê? 
Professora: the text, because if you send your text to be evaluated by a foreign 

university and they agree to take a look at the layout too, so it‘s 
important . 

Pablo: É... Só tô acostumado com aqui, olhar aqui. 
Professora: Mhm, so align here too. And I would like you to redo it, erm… 

following these ideas, these suggestions that were given and also the 
correction yes, would like you to type it again and send it to me. 

Pablo: Tá... pra sexta, é? 
Professora: Well ... yes, it can be, but if you don‘t have time it can be later. 
Pablo: É bem complicado tipo, quarta é a tarde e de manhã. 
Professora: Mhm ... no problem, you can send it later, yeah?! 

Alice, come here please. Well, Alice, I liked your text very much, I 
learned a lot about erm, about the, and… (?) the only comments I 
made it‘s erm... for you to avoid the contractions because as this is 
an academic text. 

Alice: Oh, mhm. 
Professora: you shouldn‘t write as if you were speaking yes? That I could identify 

some… 
Alice: It‘s a bad habit I have... 
Professora: No, but this, this erm, is not a really mistake because it depends on 

the kind of text, let‘s suppose you would write an email to a friend, 
this would be ok, let‘s suppose you are leaving a message to 
someone this would also be ok, but in this kind of text erm, you 
should avoid it yes, because it‘s too colloquial to be in an academic 
text. Erm… check spelling, yes… some words here I could identify 
some mistakes, erm… also,… in some verbs here you need the third 
person, or the opposite, so I would like you to check it too. 

Alice: Mhm. 
Professora: 

Mhm... this (?) are really in question, not indirect so the verb should 
be before the subject, but here it‘s not a real question so it should 
come at the end. So erm.., here you did the same. 

Alice: Ah! (aponta no texto) 
Professora: Mhm, erm, basically this, and when you type yeah, you should align 

you text because erm… when your text is being evaluated, let‘s 
suppose you send your text to a foreign university they‘re going to 
check the layout and everything so … maybe you would lose some 
points because of this, erm… Yeah, basically this Alice, so I would 
like you to redo the text, I mean, retype it, correcting these mistakes 
and I would like you to send it to me again, ok? 

Alice: Mhm. 
Professora: Thank you. 
Alice: Thanks. 
Professora: Heitor! Come here please. Here Heitor, let‘s talk about your text, 
Heitor: Ok 
Professora: Erm... I think that in terms of essay structure, it‘s very good, because 
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here I could see that you really followed this statement yeah, you 
introduced the idea here, you explained a little bit about the course 
then you have, a clear this statement and you developed the points 
that were mentioned here so, this was very happy because the 
structure on the essay was really followed here yes, and also in your 
conclusion you  refer back to the points that were mentioned here, so 
this is very good, it makes your text clearer yeah, as you can see 
there are some problems with language and vocabulary, so let‘s see 
what I… wrote here. The first thing I mentioned was ‗uniformities‘, so 
don‘t refer to the same thing in different ways, for example, you start 
talking about modern letters… 

Heitor: Yeah. 
Professora: and then you talk about the letters course so, use one or the other, 

not both at the same time. 
Heitor: Because I thought it was so repetitive. 
Professora: No, not in this case, if it is the subject. 
Heitor: No problem, then, if the subject is the same. So, I can repeat it ? 
Professora: If it‘s the main topic, it‘s not a problem. 
Heitor: Mhm. 
Professora: Yes?! Because let‘s suppose you were talking about erm… I don‘t 

know… money, let‘s suppose the topic is money so, how can you 
yeah, you cannot be naming it in different ways so it should be 
money all the time, so it‘s the same the course because it‘s the main 
topic yeah, so in this case no problem, erm… so check this, erm… 
neither use this or this… what? 

Heitor: I wrote the same thing, but using different names. 
Professora: this is, was another… thing that I… said here ‗check the information 

that is given‘, so this is something serious because … erm… let‘s 
suppose your text is being evaluated by an examination board, 
foreign examination board, they would say you don‘t know what 
you‘re talking about. 

Heitor: Ok, I got it! And what do you think about this part of my text? 
Professora: It‘s all right, but, avoid repetition... what kind of repetition did you 

do…? Not this yeah, this you can repeat, but there are somethings 
here… I don‘t know exactly... Ah ok, here you said ‗modern name is 
a course, is a hard course‘. 

Heitor: Ah, tá… 
Professora: And then there was somewhere else here ‗course … course‘ so, you 

just mention and course can come here (aponta no texto). And the 
same thing here ‗modern language is, is a hard course‘ because it 
remains, so it‘s not necessary because you already have the word 
‗course‘ here. 

Heitor: Mhm. 
Professora: I think it would be the same in Portuguese if you said for example: ‗O 

curso de letras é um curso que…‘ não, ‗letras é um curso que…‘ 
yes... erm... Ah here, ‗there are eight interesting different courses‘, 
didn‘t sound nice to have these two adjectives so erm I think you 
should use one or the other erm, as you used ‗different‘ here, maybe 
you could say ‗interesting‘ here, yes?! So, ‗modern, at modern 
language there are eight interesting courses such as teaching 
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degree‘ yes, and then ‗there are bachelor, literature, linguistics‘ that‘s 
ok. Erm… another thing here ‗different sorts of schools‘ this kind of 
sentence is usually plural yes?! Because ‗diferentes tipos de 
escolas‘, ‗the bachelor students are able to do research‘ here to 
search, in order to, to… mean ‗pesquisa‘, you should have a 
preposition ‗into‘ then an object ‗to search into…‘ 

Heitor: Oh, ok. 
Professora: Yeah, but in this case, just ‗to shearch‘ means‘ procurar‘, ‗to search‘ 

sorry, means ‗procurar‘, so ‗do research‘, yes?‘ able to do research‘. 
Mhm... here, you used one erm... a subject that it‘s not in the plural, 
but here, it appears in the plural, and I think you are referring to the 
same thing, so in this sense, if you use one subject, keep it up to the 
end yeah, don‘t vary the subjects within the same text. Sometimes 
the students start talking about ‗you‘, then they refer to ‗we‘, then 
they say ‗they‘ yeah?! And then they go back to ‗you‘ again so, this 
makes the text incoherent. In this case, pay attention if you say ‗the 
student‘, always ‗he, she, him, her‘ yes? Erm… but don‘t change it, 
erm… here I think that you can say ‗he or she, will take common and 
specific subjects‘ yeah? So just put this word here. 

Heitor: Mhm. 
Professora: Mhm... Another thing was about this... erm... Ah, here, the…. The 

subjects are usually (?) because you can elect the ones you are 
going to say that they are free it means you are not going to pay, 

Heitor: Ok (risos) 
Professora: Yes?! (rindo). The first subject is not going to pay for them so… 

‗elective‘. Mhm … this sentence here I could feel that you wanted to 
make a transition from this paragraph to this one, but I think that one 
thing that was the transition you used to start the sentence, because 
you said here erm… wait ‗common subjects are the same for all 
modern language students, specific ones that are specif…‘Ah, this 
was another thing, ‗specific ones are subjects related to‘? I think you 
should take ‗specific‘ out of here because of this one, and ‗elective 
subjects are chosen by the students‘, and here ‗therefore the student 
has to study all subjects in exact four years or not‘ I don‘t know, I, but 
this sentence didn‘t sound ok here, ‗consequentemente o estudante 
tem que estudar as matérias em exatos quatro anos, ou não‘ isso 
aqui, isso aqui ficou muito Caetano Veloso né (risos) 

Heitor: Yeah... ‗cause we have seven years ‗… 
Professora: Yes... 
Heitor: To graduate. 
Professora: yes... because here, you say ‗exact four years …‘, then you say  ‗or 

not‘ yes… so it was kind of colloquial, I think, I think it should be  well 
explained yeah? You can say ‗the student‘ … ‗has to‘… I don‘t know, 
maybe, ‗take all these subjects in four years‘, but there are some 
exceptions. 

Heitor: Yeah... 
Professora: Yes? And then, here you were going to explain which exception 

these are, because if the student fails, the student has up to seven 
years to finish the course 

Heitor: Mhm. 
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Professora: So I think that, if you maintain this sentence here it should be better 
explained. 

Heitor: Mhm, ok. 
Professora: Errm… there are some things that sound very Portuguese to me 

here, yes? Por exemplo : ‗um estudante tem quarto anos pra se 
graduar‘, isso aqui pra mim ficou... assim, soou muito erm... língua 
portuguesa né. So I think it‘s better ‗modern language, the modern 
language course lasts four years‘ yeah, ‗four year course‘, you 
decide, but talk about the course, if you take the student out I think 
it‘s better, ‗and this number of years is indicated but during the 
course the student can fail so he or she has up to seven years to 
graduate‘, mhm?! 

Heitor: Mhm. 
Professora: Mhm … Here, ‗in the evening‘ because night is erm… they usually 

talk about night when is something that happens later than the 
beginning of the evening, then it‘s better to use ‗evening‘, and 
basically this. As I told you, the text is very good, there are just some, 
a few problems, but I think if you replace some of them it will be 
better, and also some mistakes to correct. I would like you to redo it 
and send it to me again. 

Heitor: Ok. 
Professora: As soon as possible, ok? So that‘s it. Thank you. 

All right.  
Júlia: Teacher! (um aluno chama ao fundo) 
Professora: Yes? Oh, did you do yours? 
Júlia: Yes. I saw your email yesterday at ten, night, yes? So probably I get 

from ten to eleven, until I type, so I never think, never think (?). I 
cannot type at home, so I type in my work or all in university so it‘s 
it‘s written, but just the conclusion that for me, never  it‘s good. Do 
you want me to type, in the afternoon and send you? 

Professora: (fica olhando o texto da aluna por alguns minutos) Mhm, I think it‘s 
better for you to type, because I can see something here, I think it will 
take us some time to talk about this text, because I was planning to 
get here with it corrected just (?) and things to be, be done so I would 
like you to send it to me at night so that I can correct and after that 
we talk about it. 

Júlia: Ok, this afternoon I‘ll be here at university I‘ll try to go to the 
computer. 

Professora: Ok, all right. 
Júlia: Thank you. 
Professora: You‘re welcome. 

All right, now about our erm…outline, yes? So, somebody, brought a 
text but, LAM did it, completely at home, did anyone else do? I mean, 
made, the outline at home?  
Yes Alice? Ok… 
So I would like you to… give me some ideas, erm… that you stated 
in your texts, mentioned that statements that you thought about, 
because last class, when we talked here together, you talked about 
places, food, people, yeah?! Erm… I think what else? Cultural… 
options, things like these… some of you wanted to talk about 
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Goiania‘s problems and then I said ‗no… but you‘re going to write a 
text to show people erm … things about our city‘. Yes? If people 
don‘t know, what can you mention, about the city? Erm … so, Alice, 
what are your statements, which points did you decide to talk about? 

Alice: Erm… I think in Goiania there‘s always something to do Erm… my 
supporting ones ãerm… I said that errm… there are many places to 
go, the second, I said theirs is very (?) to try, the third, there is places 
for all economic classes. 

Professora: Humm, ok, good. You are going to talk about food, and the other two 
are about the places but, in one you mentioned about all the things to 
do and then, in the third one you talk about the social … prices. 
Uhum. Ok, good. 
What about you LAM, how could you develop your essay? 

LAM: Well, I, I used the base that Goiania has a (?) history, and it helps to 
have a very é, hm… culturistic (?) you know?! It don‘t has a specific 
identity like old cities, like Paris and… another, so here you can find 
anything you want. 

Professora Uhum, yes, could you read (?) this statement for us please? 
LAM: Ok. ‗Goiania, capital of Goias state is a city with good economy and 

gastronomy. However, the history of Goiania is early and so it is not 
the main reason you might (?) a large urbanization‘. 

Professora Mhm, ok, then you were supposed to develop about … erm, this 
thing about the history. 

LAM Yes… because I like. 
Professora Right good, did anyone else make it? Yes? Because last class we… 

draw in lots of ideas. Yes Mell?! 
Mell: I talked about … erm, Goiania offers to its doolers? Yeah? 
Professora Yeah. 
Mell Mhm … a (?) side. That‘s all, and I talked about, the parks Goiania 

have, that we can go, rest. That is a big city with a (?) and in the last 
paragraph, to compare Goiania with all the big cities in Brazil. 

Professora Mhm... 
Mell Like Sao Paulo. 
Professora Yeah, Sao Paulo. So the big cities (?) we have here (?), and that‘s 

interesting because you say… big city and country (?) and after that 
you, you compare it to some metropolis. What was it like? (?) just 
comparing would be a long thing.  

Mell Yes. It‘s just that I did the outline because include the (?) so. 
Professora Ahh ok, so you just take this. Yes, because it seems to me, if you 

take this idea of comparing Goiania to other cities you are going, you 
can have the just on this. 

Mell Yes . 
Professora Because there are other things to be mentioned. 
Mell No, (?) to mention just to support the idea that Goiania has a (?) (…) 

just to maintain that Goiania has. 
Professora So, you were just going to mention them as example but you are not 

going to develop. 
Mell No. 
Professora Ah ok, ok,all right. Ok guys, so erm… After, next week, because 

actually here we‘re not having classes (?) context, we‘re going to 
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have our test if I‘m not mistaken, yes? Erm… I don‘t have the 
schedule here, does anyone have the schedule? ‗cause my portfolio 
in down there I didn‘t (?) but I think next week we are going to have 
the test. 

Pesquisadora On the twenty third. 
Professora On the twenty third?! Ah! So I‘m not mistaken, thank you, Paula.  

Mhm… So why you guys picture, why do texts, why did I want to talk 
to you about your texts before, because this is the chance that we 
have to check yes? Erm… 

Aluna 1 (?) 
Professora The twenty third. Uhum. This is the chance we have to check if you 

were really following the structure, the language problems, the things 
that erm… teacher gi/ erm…usually evaluates, errm… how an 
academic essay has to be, what kind of language you should use 
and etcetera, because we won‘t have a review (?) you have your (?) 
in order to check it yeah? So that‘s why you have your portfolios, and 
also this is the practice that we (?) , so it‘s too bad that not everybody 
did (?) the outline, it‘s too bad that not all people sent to me the text 
and erm … we could talk here, because probably people who did 
everything are going to erm… do better, yeah, in the text, in the test, 
sorry. 

Aluna 2 Teacher, erm… on the eighteenth 
Professora No no, that‘s something erm, for the, for our course here, yes, this. 

So we won‘t have classes during the, next week. And also the twenty 
fifth I didn‘t set class for this day, because I thought it was kind of 
strange (?) holiday on Thursday then class on Friday and another 
holiday on Monday, I won‘t probably have any student here, yes? 

Aluna 3 When? 
Professora So… On the twenty fifth. So you can check in our schedule but I 

didn‘t set class for this either because erm… I can tell from 
experience that… students don‘t usually come. And another thing 
that happens is that on the twenty third for example they say ‗no, 
we‘re going to have classes on Friday‘ and then, in… the end of the 
afternoon they say it will be ponto facultativo and then we don‘t have 
time to really… tell the students that they don‘t have to come. That‘s 
why I‘m going to just set something for you to do at home yeah?! And 
then I‘m going to give the presence by (?) this homework that I set. 

Aluna 4 Teacher, just going back to the test. The test is to write an essay? 
Professora Mhm, yes, you have to write an essay. On Friday I‘m going to bring 

some topics so that you can do research 
Aluna 4 I‘m not going to come Friday… can you send to the email, the topics 

to search? 
Professora Yeah… sure. Well, actually you have, one week ahead you can… (?) 

You can erm... do a lot of research because you‘re going to have one 
week off. 

Aluna 4 Even write the essay. 
Professora Yeah! Even written this one. 
Aluna 4 (?) 
Professora No, this is not a good idea because you, you can write the essay, 

memorize (?) this is not the idea. 
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Aluna 5 Teacher! Can we bring the research next class? 
Professora Well actually… we can make an outline because I‘m going to give 

you more than one topic so you… 
Aluna 6 We can make an outline for the topics and we can bring later?  
Professora Actually we‘re going to bring the outline here (risos) 
Aluna 6 Can I search in my job? 
Professora Yeah, you can. Well erm… the idea is not to do something 

beforehand, is not to memorize the text, I would like you to think 
about erm, do research, then you‘re going to think about the main 
points that you can mention but the text will be done here, ok? So 
that‘s why I don‘t want you to really bring the outline, a paragraph, 
ready paragraph, about the subject. I would like you to develop your 
text here following the steps that you already studied. Any other 
questions about the text? I mean, about the test 

Aluna 7 How many lines? 
Professora Mhm? 
Aluna 7 How many lines it must have? 
Professora Well, I‘m not going to set a number of lines, I think that some of you 

maybe are going to develop two paragraphs, some of you are going 
to develop three paragraphs so I cannot control this, it depends on 
you, I cannot set the number of lines. The only thing I want you to do 
is erm… to state clearly from this statement what you are going to 
develop on the rest of the paragraph, because if you have three main 
points, you have to have three paragraphs in the body, if you have 
two main points, two paragraphs and so on, yes? So erm… that‘s the 
only thing I ask you to do. To develop clearly this statement (?) the 
idea in it. Erm…, probably you are going to have at least three 
paragraphs because you need one for the introduction, one for the 
body and one for the conclusion, at least three. But depending on the 
subject you are going to have many more yes, four, five, six, 
depends on what you do, what you erm, search for. And also it 
depends on time, yeah, so you must have in mind that you have just 
one hour and forty minutes to do the test, that‘s why I ask you, ask 
you to really do research to make sure of the things that you can 
write in your, your essay here.  
Ok… So just one thing that will be important … to our essay… We 
talked here about the language erm… thaht you used in the essays. I 
think that errm… most of you used the form correctly, some of you 
like to use more, some of you erm…don‘t like to, to use it very much. 
But even so I think that you can link the ideas well you used most of 
the conditions here. But, I‘d like you to correct it here and about 
some conditions to discuss them. The idea was to build erm…the 
text about Goiania to correct, but just a few of you did it. Erm… Eu to 
sentindo que vocês estão sabotando minha aula gente (risinhos) ... 
Sério, porque assim, quando eu peço o homework, né, aí eu chego e 
penso assim ‗não, nós vamos gastar pelo menos uns 20 minutos, 30 
minutos discutindo isso‘ Aí chega aqui, maioria não fez né, a gente já 
passa pra outra coisa. Então eu gostaria que vocês fizessem a 
tarefa, não só pra... né, porque eu tenho que preencher o tempo da 
aula mas é a prática de vocês, eu não posso praticar por vocês, tá?!  
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All right. Which are the transitions that you like better? 
In Portuguese, when you write a text, what do you like using? 

Aluna 8 Não obstante 
Professora ‗Não obstante‘, you think it sounds ok, it sounds good?! 
Aluna 8 I‘ve learned in … my school to use it. 
Professora In your school?! (risos) erm… is interesting because when you, when 

we use them correctly, they sounds very nice, they help the texts to 
be errm… I think it shows you know how to deal with language so a 
very well written the text … it‘s so nice to read! Sometimes we, we 
get envy of the person who wrote it because we would like to, to write 
as well as the person does. But there are people who think that the 
word sounds nice and puts it anywhere in the text, yes? Once I saw a 
scene in a soap opera and it was so funny because erm… the guy 
was pretending that he was a lawyer and then he asked the other 
one ‗What do lawyers usually say?‘ and then he said ‗Ah, they say 
data venia‘ and then he, he… yes, ‗data venia‘, then he went to 
somebody‘s house and he said ‗Ah, eu sou fulano de tal e essa é a 
minha minha datavenia secretária‘ (risos) and then I think he said 
this yes? So it was very funny because erm… He thought that the 
word sounded nice and he just wanted to use it everywhere he went 
with all the sentences so, be carefull, not to do it in your texts ok? To 
use… ‗não obstante‘ is very good but usually we use it in very 
specific contexts. 

Aluna 8 The… the teacher‘s, é… said that to use because we have more 
options to use in an essay 

Professora Mhm 
Aluna 8 we use, so they, they… use a lot of … 
Professora Mhm 
Aluna 8 This, to use, like ‗outrossim, não obstante‘ 
Professora Aham, yes, this is another word that lawyers usually like, ‗outrossim‘ 

(risos). It‘s funny because we don‘t usually use it in everyday 
language because this is something very formal, and also in our texts 
we don‘t usually use it because it‘s too formal, but then they erm… in 
some erm… law documents you‘ll see them, about these words 
‗outrossim‘ yes, and some others. Ok. Any others that you like? 

Aluna 9 As you remembered to use the word to give anyone 
Professora Oh (risos) 
Aluna 9 In the Letras we have to write so many yesterday English that I don‘t 

… I haven‘t practiced right English  
Professora Mhm 
Aluna 9 I wanted to talk about (?), I don‘t know… 
Professora Yes, I think this is one of the negative points of having just erm … 

one course, because when students… could have a double course 
yes? Licenciatura em Português e Inglês,… they had subjects … 
erm… that belongs to both courses and then they wrote texts in both 
languages but now we have just …a few subjects about Portuguese 
at the beginning and then after that just English … I have some 
students who don‘t know how to read in Portuguese erm… and I 
think that erm… we really should learn how to write because this is 
the base. 
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Aluna 9 The English should change the way to think because, in Portuguese 
you are more free … to write, but in English you have to follow the, 
the pattern and it‘s, you have to yourself to this shape and in 
Portuguese you have more freedom to do whatever you want, 
modeling you style and… but in English is different. 

Professora Aham, yes. And erm, I think that … after some time you can see the 
influence about English, in the way that students write in Portuguese, 
the structures that are used or maybe, shorter sentences, shorter 
paragraphs, we can see that …one language influences in the way 
that the student writes in the other. Erm…, sometimes it is not bad, 
because if you know how to write well in one language, you can use 
the ideas, or the same way ‗cause punctuation is very similar, the 
structure is sometimes similar too. But there are some things there 
are different so, if you use the same thing in the other language it 
may sound strange, yes? The use of prepositions erm are one of the 
things students sometimes erm make confusion,… and also some 
verb tenses that are not used in the same way … I can‘t remember 
now but once a student wrote to me and I could see clearly that the 
person was thinking in English because there was a part of the text 
that erm… I think erm… the student used present perfect the same 
way that we use in English because we have ‗eu tenho feito, eu 
tenho andado‘ but it is very different.  
Ok, ok, I have a long list of some not really linking words but also 
some phrases, the phrases that can be used, and … erm, I think this 
will be very useful for you because then you have some more… 
words to choose from because you already know some others. 

 (Algum aluno conversa com ela ao fundo enquanto ela distribui os 
papéis.) 

Professora I think she sent me the text (?) I‘ve already corrected and brought it 
to (…) 

Aluna 10 (A aluna continua argumentando com ela ao fundo…) 
Professora She‘s had a cold. 

I‘m kind of cold [fala com ela mesma]. 
Here. To express for personal feeling we, we are not writing 
erm…the argumentative or persuasive essays yet, but erm… when 
we do, we‘re going to use the words and expressions like these ‗in 
my opinion, in my view, to my mind, to my way of thinking, 
personally…‘ sorry, ‗personally I believe that, it strikes me that, I feel 
very strong with that, I do believe that, it seems to me that, as far as 
I‘m concerned‘ this is my favorite, ‗I think that,  

Heitor ‗In my mind‘ do you remember? [comenta com outra aluna] ‗in my 
mind‘ 

Professora In my mind? 
Heitor Yeah, in my opinion 
Professora Oh, really?  
Heitor  (?) 
Professora In my mind?! 
Heitor Yes, it‘s an expression 
Professora Yes... but maybe, probably it‘s a bit more colloquial  
Heitor Yeah… 
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Professora So it wouldn‘t appear in an academic text (risos). So, probably this is 
an American expression because they think about money all the time 
(?) very American ‗time is money, do my money‘… ok. Now, to this 
advantages and disadvantages so, ‗one advantage of, another 
advantage of, on/ one under advantage of (?), further advantage of, 
the main advantage, the greatest advantage, the first advantage‘ 
yes? And then the same for disadvantage. Usually when we are 
comparing things we use… we may use, may talk about the 
advantages and disadvantages it can also appear in your texts, yes, 
in the texts, so let‘s suppose you are explaining or defining 
something you can say ‗one, one advantage of‖, for example, let‘s 
suppose you were explaining that now in Letras we take just one 
course at a time, we could talk about the advantages and 
disadvantages of taking just one course. To ‗first, first of all, in first 
place, secondly, third, finally, to start with‘…erm… ‗to start with‘ 
commonly in the beginning and then you can have ‗second or later‘ 
yes? Erm… this is interesting because we have ‗primeiramente‘ but 
we don‘t have ‗segundamente‘ yeah?!... so we can have ‗em primeiro 
lugar‘ ou ‗primeiramente‘ but then ‗em segundo lugar‘ erm... ou...  

Aluna 11 ‗em sequencia‘? 
Professora ‗em sequência‘... mhm... ‗um segundo ponto‘... yes? ‗um segundo‘ 

and then  we mention what we‘re talking about, because we don‘t 
have as many options as in English yes?! They have ‗second‘ or 
‗secondly‘, so after that it‘s not possible to be putting numbers or 
numbers in sequence, in Portuguese. …, to these points in specific 
sequence ‗first we start with, to be‘, ‗first of all‘, continuing, ‗secondly, 
after this, that, afterwards, then, next‘ and concluding ‗finally, lastly, 
last but not least‘ this is very much used and I think it‘s sounds very 
nice but don‘t overuse it, yeah?! ‗last but not least‘ because then it 
sounds a cliché, if you use it in every text. So, to add more points, I 
think that somebody asked me erm… what could he or she use in 
order to put ideas, or I think I asked here to (?) ‗what is more‘ it‘s the 
same as ‗além disso‘ (…) right?! ‗furthermore; apart from this, that; in 
addition to this; moreover; besides this; not to mention the fact that‘ 
then you have some other words like ‗also; too; not only, but; both, 
and‘ ok?! You, you erm… have start the sentence ‗cars are also 
extremely expensive to maintain‘ ‗cars are extremely expensive to 
maintain, too‘ erm… ‗not only are cars harmful to the environment but 
they are extremely expensive to maintain as well‘, ‗cars are both 
harmful to the environment and expensive to maintain‘. Here you 
have erm… different ways of saying the same thing I used different 
transitions that erm… mean the same thing, add ideas. Erm… not, 
not having a handle. Oh, thank you. (pega a cadeira que o aluno 
empurra pra ela sentar) I was going to pick it up ‗cause I thought this 
one is better. Thank you very much. Now. To reffer to other sources, 
this is erm… very useful to us, so when you do research for the test, 
let‘s suppose you find something very interesting, somebody‘s idea 
and you want to refer to it in you text, let‘s suppose you don‘t 
remember word by word, so you don‘t need to put it between 
quotations but even so the idea is not yours so, you should say who 
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it belongs to,, here you got some ways of referring to the sources. 
‗with reference to‘ ou ‗according to‘ yes? So, ‗according to the article 
of in yesterday‘s erm… the employment is falling‘ so this idea is not 
the person‘s idea, the person has to refer to its sources. Erm… and 
this enriches your text, some students don‘t like to say ‗according to 
fulano‘ they like the idea, they just take that idea and put in the text, 
this is a very serious thing because you are stealing somebody else‘s 
idea, and … if you refer to the source you are going to, you are doing 
two very good things. Why? Because first you are showing that you 
read about the subject so you are showing that you studied, and 
second, if the person said bullshit you are not the guilty, well, yes? 
It‘s not your fault, it is somebody else‘s fault, yes? So erm… referring 
to somebody else in your text is always good. Primeiro que 
enriquece o texto, como eu disse, vocês mostram leitura, tem aluno 
que fala ‗nossa ele disse tão bem que eu não seria capaz de fazer 
melhor, vou pegar do jeitinho que está e por lá‘, é tão fácil de 
detectar né, porque só jogar na pesquisa né, e a gente às vezes 
encontra lá as frases. Né, então não faça isso, uma coisa muito 
séria, já teve gente aqui que foi cortada do programa de pós por 
plagio, né, então isso é super sério. Paula mesmo, que tá fazendo 
doutorado deve tá cansada de ouvir isso né, da seriedade que é, 
você... usar o trabalho alheio né, então... começando né, pela base, 
na graduação, né, vamos pensar nisso. Se vocês gostarem muito de 
uma ideia, mencionem quem falou né, se a ideia não é de vocês, 
sempre mencionem. É... se você não tem a fonte clara, você 
menciona da melhor maneira possível, é...mande consultar a página 
de onde você porque as vezes tem umas páginas que tem uns 
artigos e não tem o nome, não tem referência muito clara, não tem 
data, mas mencionem o máximo que vocês puderem pra que as 
pessoas possam ir lá e ver de onde você tirou aquilo.  
Sim? 

Aluna12 Are we going to be able to use a dictionary on the test? 
Professora Well… that‘s erm… that‘s something because when you use a 

dictionary you may use in the internet. I‘m going to bring a dictionary, 
a regular one and leave it here you can use it. 

Aluna12 Yeah? 
Professora Yeah. 
Aluna12 Do you have those English-English? 
Professora Yes, yes. It‘s not that I don‘t trust you, but it‘s difficult for me to 

control what you‘re really doing, yeah, in your gadgets so, it‘s… let‘s 
use the regular dictionaries. 
Now, to express cause, ‗the government decided‘ not to because 
‗oweing to the fact that, due to the fact that, on the grounds that, 
since that‘, since here erm… it‘s not  ‗desde‘, what you meant? 

Aluna 13 It‘s like erm… cause and consequence 
Professora Yes… it‘s like a consequence of something… 
Aluna 14 Tipo um… ‗já que‘  
Professora ‗Já que‘, ‗visto que‘, yes?! Ou... if you use it to refer to time it will be 

‗desde‘ but, if it‘s not referring to time, it‘s usually, showing a 
consequence of something yeah, so ‗já que‘ é engraçado (risos), ‗já 
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que, visto que‘, ‗as‘, what does ‗as‘ mean?  
Aluna 15 como 
Professora ‗Como‘, in this case it will have the same meaning of ‗since‘, ok? 

Because erm… it can mean ‗quanto‘ it can mean ‗como‘ it can be 
used to make comparison, in this case we‘re going to have ‗as ----- 
as‘, ‗so ----- as‘ errm… ‗tanto quanto‘, ‗tanto como‘, but in this case 
here, showing consequence it will have the same meaning of ‗since‘.  
‗it of, because of, to‘ yeah, maybe you have a sentence, … let‘s see 
here ‗the are going to fail, for this reason the government have 
decided not to found it‘, ‗since the are going to fail, the government 
have decided not to found it‘, ‗the government have decided not 
erm…‘, sorry, ‗decided to found this now that it‘s planners have 
redesigned it‘ erm… so here you have sentences that have the same 
meaning written in different ways, using different transitions but 
having the same meaning. 
Right, to show effect ‗He passed his exames, (thus, therefore, so, 
consequently, as a result, as a consequence, for this reason) he was 
able to go to university‘ so all these words here can be used in order 
to show the consequence or to close the idea yeah, ‗this happen 
thus, it‘s like this‘ ok… 
Sorry?! (pra um aluno que fala algo ao fundo). 
To express purpose: ‗the government decided not to use the death 
penalty for fear that innocent people could die‘ erm… ‗the 
government decided not to use the death penalty so that innocent 
people could die‘, ‗the government decided not to use the death 
penalty (so as to, in order to,) save innocent people‘, and finally, ‗the 
government decided not to use the death penalty in case it resulted 
in the death of innocent people‘, so here you have lots of different 
ways of expressing purpose. What is purpose?  

Alunos  (Alunos respondem baixinho) 
Professora Propósitos, objetivo…yes? erm… I think that...the ones that we use 

the most are ‗so that‘ I can see here sometimes in my students texts, 
but pay attention to the others and start using them to. 
To emphasize what you say: ‗clearly, obviously, of course, needless 
to say‘. Do you usually use these expressions here? 
Yes Alice?! Which one, which ones do you usually use?  

Alice Erm, ‗obviously‘, I use very much but this ‗needless to say‘ I‘ve never 
seen 

Professora Mhm… ‗needless to say‘. So you … ‗needless to say‘ it‘s like… it‘s 
not necessary to mention‖ but then it emphasizes the idea yeah, 
because you‘re going to say that it‘s obvious. Erm… but be careful 
yes? Sometimes you use ‗obviously‘ for something that is not that 
obvious (risos) yes? something that may be very clear to you but 
may not be so clear to other people. So, when you give emphasis 
make sure that is something that‘s erm, really clear, really obvious, 
otherwise you‘re going to make a mistake. 
To express reality: ‗it is a fact that, it in fact, in fact, as a matter of 
fact, the fact of the matter is that, actually, in practice, indeed, to tell 
you the truth‘ so, all these would be ‗na verdade, de fato‘ ok?! Erm… 
when you are, maybe clarifying and idea this is a good transition to 
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be used.  
To express the difference between appearance and reality: ‗initially, 
at first, at first sight‘, so you start this and then you change your idea 
so ‗at first sight, sight, his injures seemed minor but when the doctors 
examined him they discovered he had fractured his skull‘, here you 
show opposing ideas too. 
To give examples: ‗for instance, for example, such as, like, 
particularly, in particular, specially‘. Mhm… in the texts that you are 
going to write, probably you are going to give examples because in 
this expository essay you show ideas, you define, give explanation, 
and sometimes to clarify your ideas you give examples, so pay 
attention to these transitions here.  

Aluna 16 Teacher 
Professora Yes? 
Aluna 16 Erm… in the specially I am confused about the difference between 

‗specially‘ and ‗especially‘  
Professora Well actually the difference is erm… subtle but you are right, there is 

a difference, when you erm, use it with ‗e‘ and with ‗s‘, I don‘t 
remember it now to tell you, once erm… teacher was explaining that 
they were basically the same but the structure that they were erm… 
inserted into was slightly different, but I don‘t remember it now. But 
anyway, I‘ll think about that … you can use one or the other, but this 
‗specially‘ is more common than the other one. Because erm… I 
don‘t remember having seen the other one used as an adverb … the 
other ‗especial‘ is more of an adjective than another casual,  yes. 
Ok… to make general statements: ‗as a general rule, generally, in 
general, on the whole‘ ‗people who exercise regularly suffer low 
stress related problems from those who don‘t‘, ‗suffer fewer‘, ‗fewer 
stress related problems‘. 
To make partially correct statements: ‗up to a point, to a certain 
extent, to some extent, in a sense, in a way‘. … what, what is it,‘to 
some extent‘? 

Aluna 17 To a… certain point 
Professora Yes…  
Aluna 17 (?) 
Professora Mhm, yes… Talking about a measure, yeah? ‗em certa medida‘, so 

this is good when you are not saying when you are saying that 
something is not one hundred percent one way, so it‘s like this to a 
certain extent. 
To express limit of knowledge: ‗to the most of my knowledge, as far 
as I know‘, ‗That is confirmed the existence of aliens‘. This is another 
good thing for you to use because we are not experts yeah?! In that 
subject so, erm… you‘re saying ‗as far as I know‘, ‗até onde eu sei‘. 
So, ‗I don‘t know beyond this, as far as I know it‘s like this‘, so you 
are also preventing erm… people from thinking that you… know erm, 
all about the subject and ask you to explain more than what you‘ll be 
able to, or you are saying ‗no, I just know this‘. Ok, this is very useful 
to you. 
Erm… to state other people‘s opinion: ‗It‘s popularly believed that, 
people often claim that, it‘s often alleged that, some people argue 



243 

that, many argue that, a lot of people think that, a lot of people 
believe that, contrary to popular belief‘. So this is another good way 
of… mentioning other people‘s… ideas, but in this case you are not 
going to refer to the source because you don‘t know what the source 
is, but is … even so is a way of referring erm… to other people‘s 
ideas the idea is not yours. Erm… and this construction is something 
interesting because we don‘t have it in English like in Portuguese like 
erm… ‗it‘s often alleged that, believed that‘ yeah?! ‗it‘s popularly 
believed that‘ Usually in Portuguese when we have this kind of 
construction, we have ãh… something very impersonal like ‗acredita-
se que, argumenta-se que‘ so you have índice de indeterminação do 
sujeito né?! Porque nós não temos esse tipo de construção, but 
whenever you think about this ‗acredita-se que‘ if you don‘t want to 
use people all the time you can use this kind of construction, ok? ‗It‘s 
believed that‘, so it‘s passive voice without a subject, ok?! All right?! 
Any question up to now? 

Alunos  no 
Professora No??! ok…  
Heitor But now  
Aluna 18 Neither here and then the sentence leaving at the beginning and 

here at the end, and so at the beginning and too at the end 
Professora Mhm 
Aluna 18 When it‘s positive 
Professora Yes. In Portuguese we don‘t usually use this … for example ‗nem --- 

nem‘ ‗ou --- ou‘ we use just one, yes? Sometimes ‗não‘ e ‗nem‘ 
erm… when we going to show we use just one erm… por exemplo, 
quando você fala assim ‗ah, nas férias acho que ela vai pra… para 
uma cidade histórica ou vai para a praia‘ a gente não tem ‗ou vai 
para uma cidade histórica, ou vai para a praia‘ yes, we show the 
alternatives show/ erm... using the linking word just once, but in 
English this alternative positive alternative or negative alternative 
they have two words to be used, yes, so it‘s like ‗nem --- nem‘, ou --- 
ou, yeah, so in English pay attention to this. ‗neither fulano, nor 
cilclano‘ yeah, erm… ‗neither of them‘ if you want to use it just once, 
erm… here ‗nor‘ or ‗neither‘ if you mention just once at the end, and 
here ‗either‘ when you were (?) to say ‗também‘ but in a negative 
sentence, so ‗also‘ and ‗too‘ for positive sentence and ‗either‘ for 
negative sentence. Erm… ‗prime minister didn‘t know anything about 
the experiment and his didn‘t either‘ so ‗o outro não sabia também‘, 
‗também não‘, também não  either, ok. 
To express exception: ‗He read all the books (but, apart from, except 
for) one, Oliver Twist‘. ‗but‘, have you ever used ‗but‘ to show 
exception? 

Alunos  Mhm… 
Professora Yeah, erm, ‗ele leu todos os livros exceto, Oliver Twist‘ so all these 

expressions here will be the same as ‗except for‘, ok?! 
To clarify and rephrase: ‗in other words, that is to say, to put it in 
other way‘ so usually when you are introducing a paraphrase you use 
these expressions here. Erm… but be careful because sometimes 
you can only ‗encher linguiça‘ (risos) after this there are very smart 
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they not know how to develop their texts so they keep saying the 
same thing in different words, you are just going to say the same 
thing in different words if you think that you should say it in different 
ways because it‘s too complex so you should explain as much as you 
can or you‘re going to paraphrase what you have said when you are 
concluding because you have to refer back to the ideas that were 
mentioned, so be careful with repeated information thing, ok?! Here 
this is good, in other word bla bla bla should clarify but don‘t… don‘t  
encham linguiça. 
Do you know … what ‗encher linguiça‘ is in English? 

Alunos  no 
Professora To beat around the bush  
Aluna 19 ‗beat around the bush‘… 
Professora Yeah… when you beat around the bush you are going round and 

round and you don‘t say what you really have to say, yes? You are 
enchendo linguiça. 
To express similarity: ‗Alcohol abuse‘ try to concentrate it in other 
words (similarly, likewise, in the same way). So, usually when you 
are comparing and contrasting you are going to use these 
expressions a lot, let‘s see if we have this within this semester.  
To give an alternative: ‗we could switch to either solar power or 
power‘, ‗we could switch to solar power, (on the other hand, 
alternatively) power environmental friendly option‘. Usually ‗on the 
other hand‘ we use to show contrast too, yes, because erm… in 
Portuguese we are very much used to using ‗por outro lado‘ so ‗on 
the other hand‘ yes, this idea. 
Here, to express condition: ‗I told him that he could borrow my car on 
the condition that, provided that, provided that (again?), only if, as 
long as) he didn‘t drive it too fast‘… have you ever seen this 
expression ‗provided that‘ in any text? No? Do, do you have any idea 
of what it means?  

Aluna 20 Even that? ‗as long as‘?  
Professora The same as ‗only if‘ if you say ‗provided that‘ you‘re stating a 

condition, yes? ‗I‘m going to give you the advance provided that you 
don‘t bring the text ready on the day of your test‘ so ‗only if!‘ all right?! 
You are stating a condition. ‗in the event of trouble, in the event that 
trouble should start, if trouble should start, lock all the doors and 
windows‘, ‗take an umbrella in case of rain, in case it rains‘ ‗he asked 
erm… me‘, sorry, ‗he asked me whether or not I wanted to go‘, ‗you 
had better lock all the doors otherwise or else you will be in trouble‘. 
So, all these words can be used to state a condition. Can you see 
how your texts can sound much better? Using the correct linking 
words?! Some of them are quite formal, some of them not so formal 
but … I think that you should learn as many as you can in order to 
have a variety of options when you. 
What time is it? Oh! Let‘s hurry. 
To express consequence: so ‗consequently, then, so, in which case, 
if not, otherwise‘, yeah? 
To express comparison: ‗as … as, more than, …, less than‘ and 
etcetera so I think that you are very used to this because you know 
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comparative forms. 
To conclude: ‗finally, lastly, above all, all in all‘ … ‗all in all‘, like, the 
end, ‗taking everything into account, on the whole, all things‘ … ‗all 
things considered, in conclusion, as I have said, as was previously 
stated, to sum up‘ so … I think that it was you Anne, who asked me 
different ways of concluding  the paragraph so here now you have a 
big list of words ad expressions that you can use. 
To express (?): ‗when, whenever, before, until, till, after, since‘ in this 
case here ‗since‘ is ―‘desde‘ because it‘s referring to time, yeah? … 
‗as‘ … in this case here ‗as‘ is ‗quando‘, right? ‗I saw him as I was 
leaving the shop‘, ‗I saw him while I was doing my shop‘, ‗I never see 
him now that he lives in Canada‘. 
Now, relatives, what is this? … pronome relativo as we have in 
Portuguese, so you have …‘who‘ to refer to people, ‗whose‘ to 
possession, ‗which‘ or ‗that‘ for things, ‗where‘ to places, ‗who, whom, 
and that‘ to people … ‗who‘ is more used to people, ‗whom‘ is when 
the person is the subject, I mean, the object of the sentence, is not 
the subject yes, and ‗that‘ sometimes is used to refer to people but 
it‘s better to use, in an academic text, it‘s better to use it to r‘ is 
preferred to ‗that‘, because ‗that‘ sounds more colloquial than ‗which‘, 
ok?!  
Reference: ‗regarding, concerning‘, ‗with respect, regard, reference 
to‘, ‗in regard, reference to‘ yeah. And some: ‗in short, briefly, to put it 
briefly‘ yeah… 
Any questions? No? 

Heitor Mhm… repeat please ‗which and that‘, ‗that‘ is more colloquial…? 
Professora Which and that they are erm… reference to things usually yes? 

Erm… when you write which is more used than that, because that 
sounds more … colloquial than which, is more used speaking than 
writing, but you can use both, no problem. 
All right, so that‘s it guys, see you on Friday, no homework for Friday  

Anne Do you rememeber in ‗prática oral two‘… where did you take those 
materials from? The text about the linking words? 

Professora Well I took them from different … from different books. I think that I 
told you about this…. 
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Anexo A – Cronograma da Disciplina 

 

 

CRONOGRAMA 

DIA CONTEÚDO 

23/8 Getting to know the students – handing out the syllabus 

28/8 Discussing text structure 

30/8 Capitalization and punctuation 

4/9 Capitalization and punctuation 

6/9 Paragraph writing - review 

11/9 Introducing the essay structure – Introduction paragraph 

13/9 Introduction paragraph and thesis statement 

18/9 Developmental paragraphs 

20/9 Developmental and conclusion paragraphs 

25/9 Conclusion paragraph 

27/9 The outline / pre-writing: planning 

2/10 Expository essay – writing practice 

4/10 Discourse markers – vocabular work - exercises 

9/10 Expository essay 

11/10 Review 

16/10 CONPEEX 

18/10 PCC 

23/10 Written test 
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25/10 RECESSO 

30/10 Comparison and contrast essay – vocabulary work 

6/11 Comparison and contrast essay – Discourse markers 

8/11 Comparison and contrast essay – writing practice 

13/11 Argumentative essay – vocabular work – writing practice 

15/11 Holiday 

20/11 Argumentative essay – Discourse markers 

22/11 Argumentative essay – writing practice 

27/11 Argumentative essay – writing practice 

29/11 Cause and effect essay – writing practice 

4/12 Cause and effect essay – writing practice 

6/12 Persuasive essay 

11/12 Persuasive essay 

13/12 Written test 

18/12 Handing out results 

 

Cronograma sujeito a alterações 

 

 



248 

 
Anexo B – Language Learning Questionnaire 

 

 

LANGUAGE LEARNING QUESTIONNAIRE 
Name: 
_________________________________________________________________ 
Course: 
________________________________________________________________ 
E-mail: 
________________________________________________________________ 
 
1- How long have you been learning English? 
a) In state schools: ____________ 
b) In language schools: ___________ 
c) Autonomously: ____________ 
 
2- If you did an English course, which level did you reach? 
(   ) elementary                               (   ) intermediate                           (   ) advanced 
 
3- Do you have any certificates/diplomas? If so, which? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4- What other languages can you speak/ are you learning? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5- How do you rate yourself in the following areas: (from 1 to 10) 
 

Grammar/structure  

Vocabulary  

Speaking  

Listening  

Reading  

Writing  

 
 
6- In terms of writing, how do you rate yourself? (from 1 to 10) 
 

Spelling  

Punctuation  

Language 
structure 

 

Gathering ideas  

Text organization  
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7- In your opinion, what is the most difficult thing in terms of writing? Why? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Anexo C – Leveling Test 

 

 

WRITING TEST 
Name: 
_________________________________________________________________ 
 

1- Write a paragraphof at least 200 words about the topic University life. You 
have to give your paragraph a title and it must also have a topic sentence with 
a controlling idea, supporting sentences and supporting details. 

 
TITLE: _____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Anexo D – Primeira e Segunda versões do Texto 1 - Anne 

 

 

 
[Primeira versão do texto 1 – Anne] 

 
 

 
 

[Segunda versão do texto 1 – Anne] 
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Anexo E – Primeira versão do texto 1 – Heitor 

 

 

 
[Primeira versão do texto 1 – Heitor] 
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Anexo F – Primeira versão do texto 1 - Dani 

 

 

[Primeira versão do texto 1 – Dani] 
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Anexo G – Primeira versão do texto 3 - Alice 

 

 
 

 
[Primeira versão do texto 3 – Alice] 
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Anexo H – Primeira versão do texto 3 – Emma 

 

 

 
[Primeira versão do texto 3 – Emma] 
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Anexo I – Primeira versão do texto 3 – Pablo 

 
 
 

 

 
[Primeira versão do texto 3 – Pablo] 



257 

 
Anexo J – Textos 1 e 3 de Charles 

 

 

 

[Primeira versão do texto 1 – Charles] 
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[Segunda versão do texto 1 – Charles] 
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[Primeira versão do texto 3 – Charles] 
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Anexo K – Textos 2 e 3 de Heitor 

 

 

 

[Primeira versão do texto 2 – Heitor] 

 
 



261 

 
 

 
[Segunda versão do texto 2 – Heitor] 
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[Primeira versão do texto 3 – Heitor] 


