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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo investigar as ações de correção oral da professora de 

uma turma do 3º ano do curso de Letras/Inglês de uma universidade pública de Goiás, durante 

o  primeiro  semestre  de  2004.  Procura-se  verificar  os  tipos  de  erros  mais  corrigidos,  as 

estratégias de correção utilizadas pela professora, assim como obter informações quanto às 

percepções e aos sentimentos dos alunos no tocante a esse fenômeno.

Os processos de coleta e análise dos dados deste estudo baseiam-se nos princípios de 

investigação qualitativa. Para a descrição e a análise dos dados, baseamo-nos no estudo de 

Lyster  e  Ranta  (1997).  Recursos  quantitativos  também  foram  incluídos  para  auxiliar  na 

interpretação e exposição dos dados.

Partindo  das  teorias  sobre  correção  de  erros  orais,  do  conceito  de  interlíngua  de 

Selinker (1972) e da hipótese interacional, explicitamos nosso pressuposto de que a interação 

é  fundamental  para  promover  uma  maior  participação  do  aprendiz  no  seu  processo  de 

aprendizagem da língua. Além disso, acreditamos na potencialidade da correção, na medida 

em que ela é capaz de oferecer contribuições para o desenvolvimento lingüístico dos alunos, 

não  devendo  ser,  assim,  expressão  daquilo  que  o  professor  gostaria  que  eles  tivessem 

“aprendido” ou realizado com certa atividade.

Os resultados mostram que as elicitações e as explicações metalingüísticas constituem 

tipos de correções eficazes para promover a negociação da forma entre professor e aluno. 

Assim, elas foram responsáveis por uma maior quantidade de reparos gerados pelos próprios 

alunos. Isso indica que os aprendizes tiveram um papel mais ativo no processo de correção de 

seus erros orais nos momentos em que essas estratégias foram utilizadas pela professora da 

turma.

Acreditamos na importância de se realizarem cada vez mais estudos acerca do presente 

tema em diversos contextos, rumo à formação de uma teoria mais tangível para professores de 

línguas no Brasil, a qual possa ser utilizada de acordo com sua própria realidade.
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ABSTRACT

This work aims at investigating the corrective actions of a teacher of a group of 3rd 

year  students in a public  university in Goiás during the first  semester  of 2004. It  tries to 

identify the types of errors corrected by the teacher, the strategies used to correct them, as 

well as obtain some information about the perceptions and feelings the students have towards 

this classroom activity.

The processes of data collection and analysis are based on the principles of qualitative 

investigation. The data description and analysis were based on a research study carried out by 

Lyster  and  Ranta  (1997).  Quantitative  resources  are  also  included  in  order  to  aid  the 

interpretation and display of the results.

Theories about the correction of oral errors, Larry Selinker’s concept of interlanguage 

(1972) and the interactional hypotheses are used to indicate our assumption that interaction is 

a fundamental step to be taken in order to promote more student engagement in the language 

learning process. Moreover, we believe in the potential of oral correction, given that it may 

offer contributions to the students’ linguistic development. It should not be mere evidence of 

what the teacher wished them to have “learnt” or accomplished during an activity.

The results show that elicitations and metalinguistic feedback were most effective in 

terms of promoting the negotiation of form. Therefore, they were responsible for the highest 

number of student-generated repairs. The use of these types of strategies meant that students 

were able to have a more active role in the process of correction of their oral errors.

This kind of investigation in different contexts is important in order to form a theory 

that is more tangible for language teachers in Brazil, which can actually be applied according 

to his/her own reality.
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INTRODUÇÃO

If  any  one  faculty  of  our  nature  may  be  
called  more  wonderful  than  the  rest,  I  do  
think it  is  memory.  There seems something  
more  speakingly  incomprehensible  in  the  
powers,  the  failures,  the  inequalities  of  
memory,  than  in  any  other  of  our  
intelligences.  The  memory  is  sometimes  so  
retentive,  so  serviceable,  so  obedient;  at  
others,  so bewildered and so weak;  and at  
others again so tyrannic, so beyond control!  
We are, to be sure, a miracle, every way; but  
our powers of recollecting and of forgetting  
do seem peculiarly past finding out.1

Jane Austen (1775-1817)
Mansfield Park

Uma  das  características  particularmente  indissociáveis  do  ser  humano  é  a  de  que 

comete erros2. Este fato é verificado quando usamos, em nosso cotidiano, frases conhecidas 

entre os ditos populares, como “errar é humano” ou “é errando que se aprende”. No entanto,  

por que algumas pessoas reagem de formas diferentes  quando se deparam com o erro de 

alguém ou quando elas mesmas o cometem? Existem pessoas que afirmam não gostar de 

errar, outras erram, mas são extremamente intoleráveis quanto aos erros de outros. Isto ocorre 

em todas as áreas da vida, como no trabalho, no trânsito e também na escola. Tão natural 

quanto o ato de errar é o ato de corrigir, ou seja, a maneira como o outro interpreta e julga a  

possível  gravidade  do  erro,  especialmente  quando  nos  referimos  ao  processo  ensino-

aprendizagem.

A correção, mais precisamente a correção oral, tem sempre me chamado a atenção 

como aprendiz, como professora de inglês, e também como sujeito nas relações sociais em 

1 “Se existe uma faculdade humana que possa ser considerada a mais maravilhosa de todas, acredito que seja a  
memória. Parece haver algo mais incompreensível nos poderes, falhas e irregularidades da memória do que em 
qualquer outra inteligência que possuímos. A memória é, às vezes, tão fiel, tão útil, tão obediente; outras vezes, 
tão perturbada e tão frágil; e outras, tão traiçoeira, tão fora de controle! Com certeza, somos um milagre em 
todos os sentidos; mas nossa capacidade de lembrar e esquecer fatos é singularmente difícil de explicar.”
2 Neste estudo, os erros serão considerados “o lado faltoso da fala [...] de um aprendiz” (Dulay, Burt e Krashen, 
1982, p. 138). Esta definição será discutida no Capítulo 1 deste estudo.
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que me engajo no dia-a-dia. Preocupo-me com a forma como aponto o erro a uma pessoa, 

pois acredito que esse tipo de interação3 pode ter efeitos tanto negativos quanto positivos.

Minha  constante  inquietação  com  relação  à  correção  advém  de  uma  experiência 

inesquecível e desconcertante pela qual passei durante minha infância. Tal ocorrido se deu na 

Inglaterra, onde minha família e eu moramos durante quatro anos. Lá passei pelo processo de 

aquisição4 de  uma segunda língua5,  no caso  o inglês.  Tal  processo ocorreu  em ambiente 

formal de ensino de disciplinas escolares, como ciências, matemática, geografia, história etc. 

Durante uma aula de literatura, a professora solicitou que eu lesse em voz alta um parágrafo 

do livro que estava sendo trabalhado pelos alunos. Continuando a leitura que outros já haviam 

feito, comecei a ler. O medo tomou conta do meu corpo e da minha voz, não somente pelo 

fato de que eu iria me expor em uma língua que ainda não dominava, mas porque sempre me 

senti  extremamente  ansiosa  ao  falar  em  público,  inclusive  em  minha  primeira  língua.6 

Inevitavelmente,  proferi  uma  palavra  pronunciada  incorretamente:  patient.  A  professora 

interrompeu minha leitura e apontou-me o erro, de maneira um tanto “impaciente”, pedindo 

que  eu  repetisse  a  pronúncia7 correta  várias  vezes.  Após  várias  tentativas,  a  professora 

“desistiu”, já que eu não conseguia fazê-lo da forma como ela considerava ideal,  ou seja, 

como o falante nativo da língua o faria. O fato é que, até hoje, não sei exatamente qual foi o  

erro que cometi e se continuo ou não a pronunciar a palavra incorretamente!

3 Brown (1994b, p. 159) define ‘interação’ como “a troca colaborativa de pensamentos, sentimentos ou idéias 
entre duas ou mais pessoas causando um efeito recíproco um no outro”. A interação, sua importância para o 
processo  de  aprendizagem de  uma segunda  língua  ou  de  uma língua  estrangeira,  e  o  modo como ela  será 
analisada neste estudo serão mais bem explorados no Capítulo 1.
4 Este trabalho partirá da distinção feita por Krashen (1982) entre ‘aquisição’ e ‘aprendizagem’. Neste caso, 
houve a aquisição do inglês por ter ocorrido no ambiente natural da língua, sem instruções formais quanto ao seu  
funcionamento.  Já no caso  dos participantes  deste estudo, alunos da graduação  do curso de Letras  de uma 
universidade pública,  falaremos de ‘aprendizagem’, por ser um processo que ocorre em ambiente formal de  
ensino no qual as regras da língua-alvo são explicitadas pela professora e a correção oral é mais freqüente e 
usual.
5 Neste estudo, o termo ‘segunda língua’ (second language) ou L2 será considerado distinto do termo ‘língua 
estrangeira’ (foreign language) ou LE. No caso citado acima, o inglês é referido como L2 por ter sido adquirido 
pelo contato com falantes nativos da língua. Neste contexto, a língua inglesa foi utilizada para comunicação em 
todos os momentos e situações do dia-a-dia (ex.: na escola, no supermercado, na TV, no rádio, com os vizinhos  
etc.) em que a família precisava interagir com falantes nativos da língua-alvo ou falantes de outras línguas para  
eles  desconhecidas.  Para  os  sujeitos  desta pesquisa,  o  inglês  será  considerado uma LE por ser  uma língua 
ensinada nas  instituições de ensino do Brasil,  mas que não é usada para comunicação em quaisquer outras  
situações. No entanto, na revisão dos estudos no Capítulo 1, o termo neles usados será mantido (L2 ou LE). O  
termo ‘língua-alvo’ (target language) ou LA, mencionado na nota anterior, se refere à língua que o indivíduo 
está aprendendo e seu foco é o conjunto de regras de um dos dialetos dessa língua (Selinker, 1972).
6 A primeira língua (first language) ou L1, neste caso, é a língua portuguesa. Este termo sempre será usado ao 
longo do trabalho para tratar da primeira língua adquirida por um indivíduo.
7 Segundo Richards et al. (1992), ‘pronúncia’ é “a forma como um certo som é produzido”. Os autores apontam 
que, diferentemente da articulação, a qual se refere à produção dos sons da fala na boca, a pronúncia enfatiza  
mais a forma como os sons são percebidos pelo ouvinte.
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Assim, foi a partir dessa lembrança que minhas ações corretivas foram se formando, 

tanto  na  sala  de  aula  quanto  no  universo  das  minhas  relações  sociais.  Por  isso,  sempre 

procurei efetuar uma correção oral que não afetasse o aprendiz de forma negativa, pois, como 

meu próprio caso pôde mostrar, uma correção rígida, que expõe o aluno, pode ficar marcada 

na memória do aprendiz por muito tempo e, eventualmente, afetar sua auto-estima8 no que se 

refere à produção oral em sala de aula. Acredito também que quem corrige tem em suas mãos 

um poder enorme dentro da sala de aula. Por meio da correção, o professor é capaz de, além 

de auxiliar os aprendizes a sanar suas dificuldades ou simplesmente se conscientizar delas, 

criar um ambiente agradável de sala de aula, onde eles se sintam motivados a interagir e a 

produzir. A correção, se feita de forma não-discriminatória e não-autoritária, poderá ajudar os 

alunos em sua aprendizagem e mostrar-lhes que todos possuem a mesma capacidade para se 

desenvolverem. Mais do que unir alunos e professor, a correção também pode comprometer 

esta preciosa relação. Daí a importância de se estabelecer, durante este processo, um clima de 

cooperação entre professor e aluno dentro da sala de aula.

Hoje, o erro é devidamente reconhecido por pesquisadores e profissionais da área de 

ensino de línguas como fator positivo e fundamental para o processo de aprendizagem de uma 

língua, como diagnóstico do que precisa ser melhorado, do que necessita de atenção e do que 

resta a ser aprendido (Figueiredo, 1995, 2001; Lyrio, 2001; Lago, 2002; Lima, 2002, entre 

outros).

Já  a  correção  dos  erros  orais  tem  sido  contemplada  com  um  olhar  de  dúvida  e 

incerteza  quanto  à  sua capacidade  de  contribuir  para  uma maior  eficácia  do  processo de 

aprendizagem de alunos e de prover mudanças duradouras na interlíngua9 do aprendiz. No 

entanto, é indiscutível o fato de que, sem correção oral na sala de aula, os alunos dificilmente 

estariam aptos a detectar diferenças entre sua IL e a LA.

O foco principal dos estudos mais recentes realizados no campo do ensino de línguas 

tem sido  o  aprendiz  (como  ele  aprende,  interage  com os  colegas,  como  fatores  afetivos 

influenciam  sua  aprendizagem).  No  tocante  à  correção  escrita,  por  exemplo,  têm  sido 

realizados estudos inovadores e importantes, em que os próprios alunos são responsáveis pela 

correção  de  seus  erros  e  se  engajam em exercícios  em que  a  colaboração  e  a  interação 

8 Oxford (1999, p. 62) define ‘auto-estima’ como “um auto-julgamento de valor baseado em sentimentos de 
eficácia, um sentimento de que está interagindo eficientemente com o seu próprio meio-ambiente”. Os possíveis  
efeitos que a correção oral pode ter sobre a auto-estima do aluno serão abordados no Capítulo 1 deste estudo.
9 Selinker  (1972,  p.  35)  define  ‘interlíngua’  como  um  “sistema  lingüístico  separado”,  que  evidencia  o  
desenvolvimento lingüístico do indivíduo na L2. A IL é particular e é representada como um  continuum que 
apresenta  influências  da primeira língua do aprendiz,  mas que ainda difere  da língua-alvo. Este termo será 
definido e discutido de forma mais detalhada no Capítulo 1 deste estudo.
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constituem fatores fundamentais  para que atinjam seus objetivos rumo a aprendizagem da 

língua (Figueiredo, 2001, 2002; Lago, 2002). Adicionalmente, o professor não deixa de ter 

um papel determinante nesse processo, que consiste, entre diversas coisas, em organizar os 

eventos de sala  de aula,  guiar e motivar  o aluno para a aprendizagem. A importância  da 

intervenção  do  professor  no  desenvolvimento  e  na  aprendizagem  do  aluno  é  bastante 

ressaltada  por  Vygotsky  (1998),  proponente  do  sociointeracionismo,  pois,  para  ele,  o 

professor  tem o  papel  explícito  de  interferir  na  zona  de  desenvolvimento  proximal10 dos 

alunos,  provocando  avanços  que  não  ocorreriam  espontaneamente.  Desse  modo,  meu 

interesse e o foco deste estudo é a correção oral feita pela professora de uma turma de língua 

inglesa.

O caminho percorrido por estudiosos interessados na correção de erros (Chaudron, 

1977; Long, 1977; Hendrickson, 1978; Lyster e Ranta, 1997; Lyster, 1998; Cunha e Lima, 

2002;  Cardoso-Brito,  2004)  se  apresenta  bastante  complexo,  pois  ele  geralmente  leva  à 

seguinte questão: como a correção do erro pode contribuir para uma aprendizagem eficaz? A 

dificuldade em se encontrar uma resposta concreta para essa pergunta reside no fato de que a 

ocorrência do erro é algo imprevisível. Como ter certeza de que, após feita uma correção, ele 

não irá mais aparecer na produção do aprendiz? Por isso, ainda se faz necessária a realização 

de estudos longitudinais que revelem até que ponto a correção é capaz de contribuir para um 

desenvolvimento permanente de certas instâncias da interlíngua.

Ao indagarmos sobre a eficácia da correção, chegamos a um impasse recorrente entre 

pesquisadores do assunto: qual o melhor termo a ser utilizado, correção ou tratamento? Na 

verdade,  isto  irá  depender  da  visão  que  o  estudioso  tem  acerca  de  correção.  Alguns  a 

perceberão  como  processo,  inacabado  e  árduo,  outros,  como  uma  atitude  a  ser  tomada 

imediatamente  após  o  erro.  Outros  classificariam  esta  dúvida  como  sendo  um problema 

conceitual. Allwright e Bailey (1991, p. 99), por exemplo, acreditam que se deve evitar o uso 

do termo ‘correção’, pois ele remete à idéia de ‘cura’. Eles defendem esta asserção afirmando 

que o simples fato de o professor tratar um erro de uma certa forma, ou o fato de o aprendiz 

responder ao tratamento e imediatamente alterar sua produção utilizando-se da forma correta, 

não significa que a mudança seja permanente, que houve a cura do problema. Por isso eles 

preferem  o  uso  do  termo  “tratamento”,  pois,  segundo  eles,  tratamento  e  cura  não  são 

equivalentes. Portanto, eles não assumem que o erro será erradicado de forma definitiva do 
10 Vygotsky (1998, p. 112) define ‘zona de desenvolvimento proximal’ (ZPD) como “a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto em 
colaboração com companheiros mais capazes”.
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continuum interlingual do aprendiz. O efeito de um tratamento dado a um certo erro é passível 

de observação apenas imediatamente após sua ocorrência. Os pesquisadores mencionam ainda 

a  frustrante  experiência  pela  qual  vários  de  nós  professores  já  passamos  em que  nossos 

alunos, depois de serem corrigidos em sala e de usarem corretamente certa forma lingüística, 

voltam a repetir os mesmos erros em conversações posteriores.

Chaudron (1988, p. 149) menciona a existência de três sentidos distintos para o termo 

‘correção’.  O primeiro  se refere a  qualquer  comportamento  do professor  após  o erro que 

simplesmente tenta informar ao aprendiz sobre sua ocorrência, não buscando a correção do 

erro. Este seria o “tratamento” dado ao erro. O segundo implica um tratamento explícito que, 

de  alguma  maneira,  elicite  uma  resposta  modificada  do  aluno.  O  terceiro  remete  à 

“verdadeira”  correção,  aquela  que  consegue  modificar  a  regra  da  interlíngua  do  aluno 

resultando na eliminação definitiva do erro. O pesquisador afirma que não há uma distinção 

muito clara entre esses três sentidos, mas aponta que não existe estudo algum que investigue o 

terceiro, pois é muito difícil afirmar que um erro foi erradicado e que nunca mais irá ocorrer.

Para  Cardoso-Brito  (2004,  p.  133),  o  tratamento  é  “posterior  à  correção  e  é  uma 

atitude  que  demanda  tempo”.  Ela  explica  que  o  tratamento  difere  da  correção  por  estar 

relacionado à execução de tarefas, exercícios ou atividades planejadas especialmente com o 

intuito  de  levar  o  aprendiz  a  “avançar  na  sua  interlíngua  e  a  caminhar  no  processo  de 

aprendizagem” (Cardoso-Brito, 2004, p. 133).

Para este estudo, utilizaremos, então, o termo ‘correção’. Ele irá se referir à reação do 

professor  imediatamente  após  a  ocorrência  de  um erro,  e  este  poderá  ser  corrigido  pelo 

próprio professor, pelos colegas ou pelo aluno que o cometeu. No entanto, o uso do termo não 

pressupõe a eliminação do erro. A partir de Chaudron (1988), ‘correção’, neste estudo, terá o 

segundo sentido dentre os três por ele explicitados, mencionados anteriormente.

Se  um  de  nossos  objetivos  como  professores  de  língua  é  contribuir  para  o 

desenvolvimento da interlíngua do aprendiz rumo a um melhor domínio da língua-alvo, então 

se faz necessário fornecermos a ele um tipo de  feedback11 capaz de confirmar ou modificar 

suas  hipóteses  acerca  do  funcionamento  e  das  formas  lingüísticas  da  língua  em questão 

(Allwright  e  Bailey,  1991).  Partindo  desse  princípio,  pretendemos  investigar  as  ações 

corretivas da professora deste estudo a fim de identificar quais tipos de erros orais ela corrige 

e como o faz, além de obter dados que mostrem tanto a visão da professora quanto dos alunos 

com relação à correção realizada.

11 Ur (1996, p. 242) define feedback como “informação dada ao aprendiz sobre seu desempenho em uma certa 
atividade, geralmente com o objetivo de melhorá-lo”.
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Justificativa

Como mencionei previamente, sempre me preocupei em criar um clima agradável de 

sala  de  aula  em que os  alunos  se  sintam motivados  a  participar  das  interações  que  nela 

ocorrem,  fator  este  considerado  importante  para  o  processo  de  aprendizagem,  conforme 

afirma Tsui (1995). Isto se dava a todo instante, mas principalmente nos momentos em que 

corrigia meus alunos. Porém, o que geralmente ocorre é que, se pedirmos para professores 

tentarem  verbalizar  a  forma  como  corrigem,  as  técnicas  que  utilizam,  eles  dificilmente 

conseguirão fazê-lo. Como bem afirma Cardoso-Brito (2004, p. 139), “os professores não têm 

consciência da forma como agem em sala de aula”. Muitas vezes dizem agir de uma maneira, 

mas, ao se observarem em gravações de suas aulas, constatam certos comportamentos que 

antes não percebiam, ou notam que aquilo que acreditavam fazer, na verdade não é feito.

Por isso, é importante documentar e analisar as ações corretivas de professores para 

que estes possam refletir sobre suas ações com o intuito de, eventualmente, sistematizá-las e 

adequá-las à realidade de seus alunos e da instituição na qual atuam como profissionais da 

área. Decidimos, então, analisar as aulas de outro professor para que, ao nos colocarmos como 

observadores, possamos compreender melhor este processo.

Além disso, o professor tem o papel de guiar, apoiar e motivar o aluno no seu processo 

de aprendizagem. Para isso, ele precisa estar a par dos efeitos que seu ensino está exercendo 

sobre o desenvolvimento do aprendiz para saber onde ele está precisando se aprimorar mais, 

quais são suas maiores dificuldades etc. Muitas vezes, o professor não sabe o que seus alunos 

estão  de  fato  aproveitando  ou  aprendendo  das  aulas.  O que  ele  acha  que  foi  positivo  e 

produtivo para a aprendizagem do aluno pode, na verdade, não o ser a partir do ponto de vista 

do aprendiz. Como apontam Allwright e Bailey (1991), os aprendizes trazem para o contexto 

de sala toda sua experiência de aprendizagem e de vida, juntamente com suas razões próprias 

para estarem ali e suas necessidades particulares, as quais esperam ser satisfeitas. Assim, se 

torna  fundamental  conhecer  as  necessidades  e  expectativas  dos  alunos  com  relação  aos 

eventos de sala de aula, mais pontualmente no que tange à correção de erros.

A  conseqüência  prática  deste  estudo  é,  portanto,  levar  professores  de  línguas 

estrangeiras a conhecer estratégias que são utilizadas para apontar os erros orais dos alunos 

em sala de aula e a forma como tais ações influenciam a produção dos alunos em seu turno 

seguinte de fala. Além disso, é nosso intuito descobrir a opinião dos alunos com relação ao 
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processo  de  correção  oral  como  um  todo  e  às  ações  corretivas  da  professora  da  turma 

investigada.

Grande parte do feedback corretivo provido aos alunos por professores enfatiza o foco 

na  forma12 (focus  on  form),  pois,  ao  fazer  com  que  os  alunos  participem  de  atividades 

pedagógicas comunicativas em sala, a maioria de suas correções serve para chamar a atenção 

do  aprendiz  para  erros  relativos  à  precisão  de  itens  lingüísticos.  Diversos  estudos  têm 

investigado, com isso, qual tipo de feedback corretivo, implícito ou explícito, contribui para a 

correção do erro pelo próprio aluno (Carroll e Swain, 1993; Lyster e Ranta, 1997; Lyster, 

1998; Kim e Mathes, 2001; O’Relly et al., 2001; Morris, 2002). Neles é recorrente o uso do 

termo  ‘negociação  da  forma’,  por  partirem  do  pressuposto  de  que  a  correção  não  deve 

simplesmente  fazer  com que o  aluno perceba  seu  erro,  mas  que  ele  se  sinta  motivado  a 

corrigi-lo por si mesmo. Essa reformulação realizada pelo aluno no seu turno de fala é o que 

pesquisadores  da  área  denominam ‘reparo’.  Dessa  forma,  a  correção  adquire  um caráter 

bilateral no qual a função do professor é a de encorajar o aluno a tomar seu turno e, assim, 

desenvolver sua produção lingüística (Lyster e Ranta, 1997). Portanto, o  feedback corretivo 

somente se concretiza na interação entre aluno e professor, tornando-se significativo para o 

aprendiz  pelo  fato  de  que  ele  também  assume  responsabilidade  pelo  seu  próprio 

desenvolvimento (vários autores apontam para a relevância da auto-correção, como Allwright 

e Bailey, 1991; Bartram e Walton, 1994; Lyster e Ranta, 1997; Lima, 2002, entre outros).

Desse modo, os dados levantados neste estudo somarão a essas pesquisas no sentido 

de se tentar chegar a uma conclusão sobre os tipos de correção mais significativos para o 

aprendiz, no que diz respeito à oralidade.

Ao conhecermos algumas das pesquisas que tratam da correção de erros orais, pode-se 

dizer que esta é uma área extremamente complexa (Allwright e Bailey, 1991; Hedge, 2000), 

visto  que  o  processo  de  tomada  de  decisão13 do  professor  sobre  como  reagir  após  uma 

declaração  errônea  de  um aprendiz  pode tomar  diferentes  formas,  dependendo de  fatores 

como o objetivo da atividade que está sendo desenvolvida, o efeito que a correção terá nos 

alunos, a relevância ou recorrência do erro, a possibilidade de o aluno ser capaz de produzir  

12 Long (1991; apud Lima, 2002; Lowen, 2004) define ‘foco na forma’ como estratégias utilizadas pelo professor 
para chamar a atenção do aprendiz para elementos formais da língua-alvo incidentalmente, ou seja, a partir da  
freqüência com que surgem e da necessidade. Em oposição a esse termo, tem-se ‘foco nas formas’, que é a  
preparação e prática de atividades que visam apresentar novos itens lingüísticos nas aulas.
13 Scrivener (1994, p. 9) afirma que a organização da sala de aula pelo professor se dá de duas formas: por meio  
de ações e decisões. As decisões implicam resolver “fazer tais ações ou não, quando fazê-las, como fazê-las,  
quem  irá  fazê-las  etc”.  Richards  (1998)  afirma  que  ensinar  constitui  um  processo  dinâmico  que  muda 
constantemente. Nele, “os professores têm que tomar decisões que são apropriadas para a dinâmica específica 
daquela  aula  que  ele  está  ministrando” (Richards,  1998,  p.  11).  O autor  chama esses  tipos de  decisões  de  
‘decisões interativas’.
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uma resposta correta após a correção feita pelo professor etc (Long, 1977; Hedge, 2000). 

Tendo essas preocupações em vista, Long (1977) elaborou um modelo das possibilidades de 

tomada de decisão de um professor quando este percebe que um aluno cometeu um erro (ver 

Figura 1). Bartram e Walton (1994) também abordam a complexidade das decisões tomadas 

pelo professor quando este se depara com um erro de um aluno. Os autores chamam isso de 

‘considerações de curto-prazo’ (em oposição às ‘considerações de longo prazo’, relativas aos 

efeitos psicológicos que a correção pode exercer nos alunos). Dentre tais considerações, estão 

perguntas do tipo: “É a primeira vez que o aluno fala durante a aula?”, “O erro constitui algo 

que os alunos já aprenderam?”, “O erro cometido poderia irritar alguém?”.

FIGURA 1: Modelo de Long (1977) acerca do processo das tomadas de decisão anterior ao feedback 
provido pelo professor

Como podemos observar no modelo de Long (1977), a partir do momento em que o 

professor opta por corrigir o erro do aluno, suas tomadas de decisão incluem, além da questão 

do momento mais apropriado para a correção, escolhas relativas às estratégias mais adequadas 

para apontar os erros naquele momento da aula e considerações sobre quem poderia corrigi-

lo, ele mesmo ou os colegas.
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Hendrickson (1978, p. 389) formulou algumas perguntas, também abordadas na Figura 

1, que surgem ao se pensar em erros orais e correção, o que mostra, mais uma vez, o seu 

caráter multifacetado e complexo:

1) Os erros devem ou não ser corrigidos?

2) Se for o caso, quando os erros devem ser corrigidos?

3) Quais erros devem ser corrigidos?

4) Como os erros devem ser corrigidos?

5) Quem deve corrigir os erros?

Assim, este estudo pretende contribuir para uma melhor compreensão do processo da 

correção de erros orais em sala de aula.

Objetivos

Este trabalho tem como objetivo geral analisar as correções realizadas pela professora 

durante as aulas de inglês. As metas específicas são:

a) identificar os tipos de erros mais corrigidos pela professora;

b) identificar os tipos de correção oral adotados pela professora;

c) identificar os tipos de correção oral que contribuem para uma reformulação do erro 

pelo próprio aprendiz que o cometeu, logo após a correção;

d) tentar compreender as motivações corretivas da professora da turma;

e) conhecer as percepções e sentimentos dos alunos quanto à correção oral realizada pela 

professora em sala de aula;

f) verificar se há ou não equivalência entre as expectativas dos alunos e a prática de 

correção da professora da turma.

Para atingir os objetivos, foram feitas as seguintes perguntas de pesquisa.

Perguntas de pesquisa

O presente estudo pretende responder às seguintes perguntas:

a) Quais tipos de erros são mais corrigidos pela professora?

b) Quais tipos de correção oral são realizados pela professora?
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c) Quais tipos de correção promovem o reparo do erro pelo aluno, ou seja, quais deles 

contribuem para a negociação da forma?

d) Como  a  professora  e  os  alunos  investigados  vêem  a  correção  de  erros  orais  no 

processo de ensino e aprendizagem de línguas?

e) Quais  são  as  percepções,  os  sentimentos  e  as  preferências  dos  alunos  quanto  à 

correção oral feita pela professora?

f) Em que aspectos  a prática  de correção da professora equivale  às  expectativas  dos 

alunos quanto à correção de seus erros orais?

Metodologia

Foi investigada durante todo o primeiro semestre de 2004 uma turma de inglês do 3º 

ano do curso de  Letras  de uma universidade  pública  do estado de  Goiás.  A pesquisa  se 

caracteriza como um estudo de caso, pois um assunto foi proposto (no caso, correção de erros 

orais) e momentos específicos das aulas foram selecionados e estudados (Nunan, 1992). O 

objeto de estudo é observado no seu ambiente natural, provendo informações valiosas sobre o 

contexto em que ocorre (Johnson, 1992).

Para a coleta e a análise dos dados, foram utilizados métodos qualitativos. Parte da 

análise  também  foi  feita  por  meios  quantitativos  para  uma  melhor  representação  e 

interpretação dos dados, sendo estes expostos por tabelas e gráficos.

Vários procedimentos de coleta foram adotados para dar maior validade ao estudo e 

para triangular14 os resultados. Tal triangulação dos dados permite-nos alcançar uma maior 

compreensão dos fatos ali constatados.

A fonte primária de dados da pesquisa é constituída pelas interações entre alunos e 

professora, obtidas por meio de gravações em vídeo e em áudio. Os dados secundários, ou 

seja,  aqueles  que serviram para  confirmar  e  auxiliar  a  interpretação dos  dados primários, 

foram os questionários iniciais respondidos pela turma e pela professora, as notas de campo 

da pesquisadora e as entrevistas realizadas ao final do período de gravação das aulas.

Organização deste trabalho

14 Triangulação de dados em pesquisas qualitativas, segundo Johnstone (2000, p. 61), implica no “uso de mais de 
uma forma de  evidência  ou  de  procedimento”  para  que  o pesquisador  possa  obter  informações  a  partir  de 
diferentes pontos de vista.
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Além desta introdução, este estudo consta ainda de quatro capítulos.

O  primeiro  capítulo  contém  o  referencial  teórico  da  pesquisa.  Como  as  obras 

consultadas para este estudo são, em sua maioria, escritas em inglês, decidimos traduzir as 

citações, os quadros e as figuras utilizadas para tornar o texto mais fluido. Primeiramente, 

apresentamos diversas concepções de erro na literatura que trata do assunto. Em um segundo 

momento, abordamos o conceito de interlíngua e a importância da interação para a correção 

de  erros  orais  no  contexto  do  ensino  comunicativo  de  línguas.  Em  seguida,  discutimos 

questões relativas ao processo de correção oral em sala de aula levantadas por estudos que 

abordam esse tema.  Para finalizar  o capítulo,  tratamos dos fatores  afetivos  envolvidos no 

processo de correção.

No  segundo  capítulo,  expomos  a  metodologia  adotada  para  a  realização  desta 

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

apresentamos  os  participantes  da  pesquisa  e  o  contexto  onde  foi  realizado  o  estudo.  Por 

último, descrevemos os instrumentos utilizados para a coleta dos dados e a forma como foram 

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

No terceiro capítulo, são mostrados, em duas partes, os resultados da pesquisa e suas 

respectivas análises. Na primeira parte, expomos a análise das interações corretivas entre a 

professora  e  os  alunos.  Na  segunda  parte,  analisamos  as  entrevistas  realizadas  com  os 

participantes sobre o processo de correção oral.

No quarto e último capítulo, retomamos as perguntas de pesquisa e apresentamos as 

conclusões  e  reflexões  feitas  a  partir  dos  dados  obtidos.  Tendo-as  em vista,  elaboramos 

implicações dos resultados para a prática do ensino de línguas no Brasil  e sugestões para 

futuras pesquisas, além de mencionarmos as limitações deste estudo.

Este trabalho inclui ainda Referências e Anexos. Estes consistem na transcrição de 

uma das aulas gravadas e das entrevistas com uma aluna da turma e com a professora. São 

também expostos, nos Anexos, os pedidos de autorização entregues antes do início da coleta 

de dados (um para os alunos e um para a professora), os questionários iniciais respondidos por 

todos os participantes, e o formulário criado pela pesquisadora para facilitar o processo das 

anotações de campo.

Chegamos ao final da Introdução, na qual apresentamos a motivação que deu origem a 

este estudo e nossa concepção acerca do que seja ‘correção’.  A seguir,  apresentaremos o 

referencial teórico que servirá de base para a análise dos dados.
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CAPÍTULO 1

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Mistakes are the portals of discovery.15

James Joyce (1882-1941)

Este  capítulo  foi  subdividido  em seis  partes.  Na primeira,  apresentamos  diferentes 

definições de erro. Em seguida, mostramos algumas formas de identificação e descrição dos 

erros  cometidos  durante  o  processo  de  aprendizagem  de  uma  LE.  Na  terceira  parte, 

abordamos a maneira como os erros vêm sendo estudados do ponto de vista de diferentes 

construtos teóricos e discutimos a teoria da Interlíngua de Selinker (1972). Na quarta parte, 

tratamos da teoria de interação que servirá de base para a análise dos dados primários de 

nosso  estudo.  Na  quinta  parte,  fazemos  uma  revisão  de  estudos  importantes  na  área  da 

correção de erros orais. Para finalizar, discutimos a influência de fatores afetivos no processo 

de correção dos erros orais em sala de aula.

1.1 Algumas definições de erro

Chegar  a  um consenso sobre uma definição  de erro mais  apropriada  é  uma tarefa 

difícil,  tanto ao se tratar de nossa própria língua quanto de uma nova língua que estamos 

aprendendo.  O  dicionário  Aurélio  da  Língua  Portuguesa,  por  exemplo,  traz  a  seguinte 

definição de erro:

Erro. S.m. (...) 5.  E. Ling. Desvio em relação à variedade padrão de uma 
língua. (Ferreira, 1999, p. 787)

15 “Os erros são os portais de descobertas.”



Essa concepção se baseia na noção de gramática normativa, primeiramente teorizada 

pelos gregos, segundo a qual a língua “bem falada”, ou escrita, é aquela que se conforma com 

o pensamento lógico e ordenado. Isto significa que qualquer produção que fuja a esse modelo 

é considerada como “incorreta”, como parte de uma língua “impura”.

No campo dos estudos lingüísticos, podem ser evidenciadas visões de erro que variam 

de acordo com a concepção de linguagem adotada e com o objeto de estudo. A instituição da 

Lingüística  como  ciência  ocorreu  com  a  publicação  do  Curso  de  Lingüística  Geral de 

Saussure, em 1916. Para ele, a língua é, “ao mesmo tempo, um produto social da faculdade da 

linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir 

o exercício dessa faculdade pelos indivíduos” (Saussure, 1972, p. 17). Saussure defende que o 

foco principal dos estudos deve ser o aspecto formal do fenômeno lingüístico, já que, para ele, 

os fenômenos externos à língua não influenciam a compreensão do seu funcionamento. Dessa 

forma, o referido estudioso postula dois ramos dos estudos lingüísticos: a Lingüística Interna 

e a Lingüística Externa.

Então, a partir dos anos 30, alguns estudos acerca da linguagem passaram a seguir, 

além de orientações formais,  determinações contextuais (Alkmim, 2001). Mikhail Bakhtin, 

por exemplo, em 1929, foi um dos estudiosos que criticou a postura saussureana, defendendo 

a concepção de que o intuito da linguagem é a comunicação social e que a língua serve como 

instrumento do falante para seu uso, cujo intuito é comunicar não apenas palavras, mas, acima 

de tudo, sentimentos, opiniões sobre determinados assuntos e uma identidade (Bakhtin, 1992).

O advento de outras escolas de pensamento contribuiu para uma mudança na noção de 

erro. Uma das correntes que derivou do estruturalismo saussureano foi o funcionalismo. A 

Escola  de  Praga,  que  teve  origem  no  Círculo  Lingüístico  de  Praga,  fundado  em  1926, 

introduziu uma perspectiva funcional, cujos princípios são fundamentados nas funções que os 

elementos  possuem  dentro  do  sistema  lingüístico.  A  teoria  funcionalista  praguense 

influenciou, portanto, a corrente funcionalista que surgiria alguns anos depois na forma de 

trabalhos como os de Halliday e Hasan nos anos 70. Sob essa abordagem, “a análise de um 

fato lingüístico deve levar em conta tanto o falante quanto o ouvinte e, para além do ato  

verbal,  as  necessidades  da  comunidade  lingüística”  (Berlinck  et  al.,  2001,  p.  212).  Toda 

situação comunicativa, portanto, é de suma importância para a análise da estrutura gramatical, 

que engloba o evento de fala, os interlocutores e o domínio do discurso.

Em 1957, em seu livro  Synthatic Structures, Noam Chomsky propõe uma teoria de 

aquisição da linguagem que considera esta uma capacidade inata da espécie humana. Segundo 
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o  estudioso,  todos  já  nascem  com  um  dispositivo  de  aquisição  de  linguagem  (DAL) 

caracterizado por uma Gramática Universal (GU) que possui as propriedades comuns entre as 

línguas. Sua teoria veio à tona para romper com a corrente behaviorista vigente na época, 

dominante nas teorias de aprendizagem, a qual propunha que “a aprendizagem da linguagem 

seria fator de exposição ao meio e decorrente de mecanismos comportamentais como reforço, 

estímulo  e  resposta”  (Scarpa,  2001,  p.  206).  Tais  pressupostos  foram  inaugurados  pela 

Psicologia a partir dos anos 50, principalmente pelos trabalhos de Skinner.

No gerativismo chomskiano, a criatividade inerente ao homem de produzir sentenças 

infinitas  a  partir  de  elementos  finitos  nunca  antes  ouvidos  obedece  a  regras  estruturais 

preestabelecidas e parte da intuição do falante, que é definida por critérios de gramaticalidade 

e agramaticalidade.16 A competência17 lingüística do falante, ou o conhecimento inerente de 

uma  determinada  língua,  permite  que  ele  faça  tais  julgamentos  sobre  ela.  Toda  frase 

gramatical é, portanto, aceitável. Porém, nem todo enunciado correto em termos de estrutura é 

passível de ser aprovado, como por exemplo ‘A bola bebeu o rato’. Nota-se imediatamente 

que  o  fator  semântico  também  é  determinante  para  que  se  tome  certa  sentença  como 

gramatical  ou  não.  Dessa  forma,  a  investigação  da  gramática  gerativa  constituiu-se  um 

“exemplo de proposta de análise lingüística voltada para as questões formais da língua”, a 

qual tenta, “pelo estudo da língua em termos de suas partes, determinar os princípios de sua 

organização, para então estabelecer as relações entre elas e seu uso” (Berlinck et al., 2001, p. 

211).

Segundo Alkmim (2001), em 1964, fixou-se a área de estudos da Sociolingüística, 

período este em que o formalismo da gramática de Chomsky alcançava larga repercussão. Os 

estudiosos desta área consideram que “a língua é, antes de tudo, instrumento de interação 

social” (Fiorin, 2002, p. 22). Dessa forma, o objeto da Sociolingüística “é o estudo da língua 

falada, observada, descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em situações reais de 

uso”  (Alkmim,  2001,  p.  31).  Ao  realizar  estudos  nessa  área,  parte-se  da  comunidade 

lingüística, ou seja, uma comunidade de fala caracterizada “não pelo fato de se constituir por 

pessoas que falam do mesmo modo, mas por indivíduos que se relacionam, por meio de redes 

comunicativas diversas, e que orientam seu comportamento verbal por um mesmo conjunto de 

regras” (Alkmim, 2001, p. 31). Por isso, ao se pensar em Sociolingüística e comunidades 

lingüísticas, é necessário tratar de diversidade ou variação. Assim, sob essa perspectiva, o erro 

16 Uma sentença agramatical é representada pelo uso do asterisco, como no exemplo ‘*Bola é grande a’.
17 Chomsky (1965) faz a distinção entre os termos ‘competência’ e ‘desempenho’. ‘Competência’ refere-se ao 
conhecimento  que  o  falante  tem  das  regras  fonológicas,  morfossintáticas  e  semânticas  de  uma  língua. 
‘Desempenho’ relaciona-se ao uso que o falante faz desse conhecimento.
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não é mais visto como tudo o que difere da variedade18 padrão, e sim, como o uso inadequado 

de palavras, expressões e enunciados em diversos contextos e situações do cotidiano.

Já na Pragmática, área esta composta por um número grande de trabalhos com temas 

diversos, pode ser apontada, basicamente, como a ciência do uso da língua. Pinto (2001, p. 

48) afirma que, além disso, outro ponto comum dos trabalhos realizados nessa área é que eles 

partem do pressuposto de que “os fenômenos lingüísticos não são puramente convencionais, 

mas sim compostos também por elementos criativos, inovadores, que se alteram e interagem 

durante o processo de uso da linguagem”. Segundo a autora, a Pragmática foi influenciada por 

diversos grupos filosóficos: o pragmatismo americano, a Teoria dos Atos de Fala e estudos de 

comunicação.  Estudos do segundo grupo incluem trabalhos  como  How to  do things  with  

words de Austin (1990), o qual percebe a linguagem “como uma atividade construída pelos/as 

interlocutores/as”, sendo “impossível discutir linguagem sem considerar o ato de linguagem, o 

ato  de  estar  falando  em  si”  (Pinto,  2001,  p.  57).  Dessa  forma,  a  criatividade  é  parte 

fundamental  na  construção  da  linguagem,  instigando,  por  exemplo,  negociações, 

modificações e recusas (Pinto, 2001). Isto ilustra a preocupação constatada nos trabalhos da 

área de que aquilo que dizemos tem efeito, podendo alterar o sentido de enunciações diversas.

Na  área  dos  estudos  sobre  aquisição  de  L2,  também  houve  uma  mudança  no 

paradigma de estudos, de uma visão estruturalista e teórica para uma abordagem funcional das 

pesquisas, nos quais abandona-se a análise comparativa da gramática de duas línguas e passa-

se  a  enfocar  o  aprendiz.  Tais  momentos  históricos  compreendem  estudos  da  Análise 

Contrastiva e da Análise de Erros, que serão tratados em seção posterior neste capítulo.

Corder  (1967),  partindo dos novos preceitos  da teoria  chomskiana de aquisição da 

linguagem, sugeriu que os lingüistas passassem a estudar o processo e as várias estratégias 

que o aprendiz possa usar para aprender uma língua. A ênfase nos trabalhos passa a ser a 

aprendizagem e não mais o ensino. Com o intuito de chegar à discussão em torno dos erros de 

aprendizes de uma L2, Corder (1967) discorre primeiramente sobre a aquisição da L1 por uma 

criança, afirmando que

18 Bagno (2003) defende o uso do termo ‘norma-padrão’.  Segundo o autor,  “ele serve  muito bem [...]  para  
designar algo que está fora e acima da atividade lingüística dos falantes”, sendo assim, mais apropriado do que 
as expressões  língua-padrão,  dialeto-padrão e  variedade-padrão (Bagno, 2003, p. 64, grifos no original). Tais 
expressões  não  são adequadas,  conforme  o  autor,  pois  a  ‘norma-padrão’  “não  corresponde  integralmente  a 
nenhum conjunto de manifestações lingüísticas regulares e freqüentes” (Bagno, 2003, p. 65). Todavia, optamos 
pelo termo ‘variedade padrão’, pois acreditamos que variedade padrão “é o resultado de uma atitude social ante a 
língua,  que  se  traduz,  de  um lado,  pela  seleção  de  um dos  modos  de  falar  entre  os  vários  existentes  na 
comunidade e, de outro, pelo estabelecimento de um conjunto de normas que definem o modo ‘correto’ de falar”  
(Alkmim, 2001, p. 40, grifo no original).
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[n]inguém espera que uma criança que está aprendendo sua língua materna 
produza,  desde  os  primeiros  estágios,  somente  formas  que  os  adultos 
classificariam como corretas ou sem desvio. Interpretamos seus enunciados 
‘incorretos’  como  evidências  de  que  ele  está  passando  pelo  processo  de 
aquisição da língua e, para aqueles que tentarem descrever seu conhecimento 
da língua em qualquer ponto de seu desenvolvimento,  são os ‘erros’  que 
contêm a evidência importante. (Corder, 1967, p. 22, grifos no original)

O referido  estudioso  faz,  então,  uma  distinção  entre  os  erros  sistemáticos  e  não-

sistemáticos de aprendizes de uma língua. De acordo com o autor, se é normal que adultos 

cometam erros ao se comunicarem em sua própria língua, é natural que aprendizes de uma L2 

também  o  façam,  visto  que  ainda  estão  passando  por  um  sistema  intermediário  de 

desenvolvimento entre sua língua e a língua-alvo. A esse sistema, Corder (1967, p. 25) dá o 

nome de ‘competência transicional’. A partir disso, ele distingue ‘erros’ (errors) de ‘lapsos’ 

(mistakes). Os primeiros são sistemáticos e constituem ‘erros de competência, ou seja, eles 

revelam o conhecimento que o falante tem da língua sendo aprendida até aquele ponto de seu 

desenvolvimento.  Os segundos formam ‘erros de desempenho’ e são assistemáticos.  Estes 

ocorrem devido a lapsos de memória, ao estado físico do falante no momento da fala, como 

cansaço, por exemplo. Corder (1967) menciona o fato de que é difícil dizer quando o aprendiz 

cometeu um erro ou um lapso, e que o último não é importante para o estudo do processo de  

aprendizagem de uma língua. Aponta também que os erros podem ser significativos de três 

maneiras:

• Para o professor,  pois  mostram o progresso do aprendiz  rumo à aprendizagem da 

língua e, conseqüentemente, o quanto falta para ele aprender.

• Para o pesquisador, pois servem como evidência de que a língua está sendo aprendida 

e mostram as estratégias ou procedimentos utilizados pelo aprendiz para aprendê-la.

• Para o aprendiz, pois são uma forma que ele tem de testar suas hipóteses acerca da 

nova língua.

No entanto, James (1998, p. 79) afirma, ao discorrer sobre os principais trabalhos de 

Corder  (1967; 1971), que “os lapsos do artigo de 1967 são os erros de 1971”. Os erros que 

antes eram baseados na competência passam a ser característica do dialeto idiossincrático (DI) 

do aprendiz, ou seja, do desempenho. Corder (1971) explica que, nos dialetos idiossincráticos, 

as regras necessárias para formar o dialeto não fazem parte do conjunto de regras de qualquer 

outro dialeto social. Eles são “peculiares à língua daquele aprendiz” (Corder, 1971, p. 159). 
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Este conceito se torna, então, um desenvolvimento do conceito de ‘competência transicional’, 

formulado pelo mesmo autor.

Hendrickson (1978), em seu conhecido artigo intitulado “Error correction in foreign 

language teaching: recent theory, research and practice”, revela que a definição de erro irá 

depender do contexto em que ocorreu. No que tange ao ensino de línguas, Hendrickson (1978, 

p. 387) define erro como “uma produção, forma ou estrutura que um determinado professor 

de línguas considera inaceitável devido ao seu uso inapropriado ou por não ser utilizado no 

discurso real da língua”.

Chaudron19 (apud Allwright e Bailey, 1991, p. 86) define ‘erro’ de duas formas:

• Formas ou conteúdos lingüísticos que diferem das normas ou fatos do falante nativo.

• Qualquer outro comportamento indicado pelo professor que requer melhoramento.

Nessa definição se encontra implícita a idéia de que a noção de erro na sala de aula de 

uma LE é bastante complexa, pois depende do contexto em que o enunciado foi produzido, do 

conteúdo  da  aula,  da  intenção  do  professor,  do  aluno  ou  da  atividade,  e  também  do 

aprendizado que os alunos já possuem da língua. A primeira parte dessa definição se torna 

complexa, visto que, para se considerar algo incorreto de acordo com as normas e fatos do 

falante nativo, é preciso perguntar quem é o falante nativo ao qual se pretende referir. No caso 

da  língua  inglesa,  por  exemplo,  temos  o  falante  nativo  americano,  inglês,  australiano, 

canadense etc.

Lennon (1991) discorre sobre a inadequação de definições que partem do julgamento 

de falantes fluentes da língua sendo aprendida, sejam falantes nativos ou professores da área, 

do que constitui um erro. Ele cita uma pesquisa feita por Hughes e Lascaratou (1982) na qual 

professores gregos de inglês e falantes nativos de inglês afirmaram que certas construções 

eram erradas quando, de acordo com o Dicionário Oxford da língua inglesa, elas estavam 

corretas. Por isso, Lennon (1991, p. 182) decide por uma definição mais cautelosa de erro, 

que consiste em “uma forma ou combinações de formas lingüísticas que, no mesmo contexto 

ou em condições parecidas de produção, provavelmente não seriam produzidas por falantes 

nativos daquela língua”. Lennon (1991, p. 189) afirma também que “a maioria das ‘formas 

errôneas’,  na verdade,  não o são,  mas tornam-se inadequadas  apenas no contexto de uma 

unidade lingüística maior na qual ocorrem”.

19 CHAUDRON, C. Teachers’ priorities in correcting learners’ errors in French immersion classes. In: DAY, R, 
R. Talking to learn: conversation in second language acquisition. Rowley, MA: Newbury House, 1986. p. 64-84.
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Relacionado ao segundo ponto da definição de erro de Chaudron (apud Allwright e 

Bailey, 1991), Tsui (1995) ressalta que, muitas vezes, o que o professor considera incorreto, 

na verdade não o é. Portanto, para a autora, um erro pode ser algo que não se encaixa nas 

regras estabelecidas pelo professor. O exemplo a seguir é fornecido por Tsui (1995, p. 44):

T: Who were hungry? Who were hungry? (solicitação)
S: They were hungry.
T: They. Don’t use the pronoun. Don’t use the pronoun.
S: The boys were all hungry.
T: The boys were all hungry.

Nesse caso, a correção do professor leva os alunos a achar que cometeram um erro, 

quando, na verdade,  apenas utilizaram uma forma lingüística que não era a esperada pelo 

professor.

Bartram e Walton (1994) afirmam que a distinção geralmente feita entre os termos 

‘erros’ e ‘lapsos’ é acadêmica, pois, na prática, é quase impossível distinguir um do outro. Os 

estudiosos afirmam que

(...)  é comum se distinguir entre ‘lapsos’ e ‘erros’,  tendo o primeiro sido 
causado pelo fato de o aprendiz não ter colocado em prática algo que ele já  
aprendeu, e o segundo tendo sido causado pelo fato de o aprendiz ter tentado 
usar algo completamente novo e ter errado. (Bartram e Walton, 1991, p. 20)

A partir disso, os referidos autores fazem a distinção entre ‘deslizes’ (slips) e ‘lapsos’ 

(mistakes).  O  primeiro  termo  equivale  à  definição  de  ‘lapsos’  desenvolvida  por  Corder 

(1967), a qual abarca a língua errônea do aprendiz causada por cansaço, descuido, nervosismo 

etc. Já ‘lapsos’, para Bartram e Walton (1994), constituem erros que um falante nativo não 

produziria.  Não  é  de  interesse  para  nosso  estudo,  fazer  a  distinção  entre  erros  e  lapsos 

recorrentes  no  corpus da  pesquisa.  Por  isso,  escolhemos  utilizar  o  termo  ‘erro’  para  nos 

referirmos  a toda produção do aprendiz  que causa uma reação corretiva  da professora da 

turma investigada.

Para fins deste estudo, adotamos, então, a definição de erro de Dulay, Burt e Krashen 

(1982, p. 138). Segundo os estudiosos, os

[e]rros constituem o lado faltoso da fala ou da escrita de um aprendiz. Eles 
são  aquelas  partes  da  conversação  ou  composição  que  desviam de  uma 
norma  selecionada  de  desempenho  da  língua.  Professores  e  mães  que  se 
engajaram em longas e pacientes batalhas contra os erros de seus alunos e 
filhos percebem que cometer erros é uma parte inevitável da aprendizagem. 
As pessoas não podem aprender uma língua sem que, primeiro,  cometam 
erros sistematicamente.
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Essa  definição  também  vê  o  erro  como  evidência  positiva  de  aprendizagem.  Os 

autores citados mencionam duas razões para se estudarem os erros de alunos (Dulay, Burt e 

Krashen, 1982, p. 138). Segundo os autores, os erros:

• provêem dados  que  podem levar  a  inferências  acerca  da  natureza  do  processo  de 

aprendizagem de uma língua;

• indicam para professores e pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de programas 

de ensino em que aspectos da língua-alvo os aprendizes apresentam mais dificuldades 

para produzir  corretamente e quais  tipos de erros os impedem de se comunicarem 

efetivamente.

Para a análise dos dados desta pesquisa, utilizaremos, então, a variedade padrão como 

paradigma e não a língua utilizada pelos falantes nativos, pois ela é a principal variedade 

encontrada nos livros didáticos e não-didáticos, é a ela que os alunos estão expostos durante 

as aulas e é nela que os professores se baseiam para ensinar.

Tendo discutido algumas definições de erro, passaremos a seguir a uma apresentação 

de diferentes tipos de erros encontrados na literatura,  cujas classificações foram utilizadas 

para a análise dos dados da pesquisa.

1.1.1 Identificação e descrição dos erros

Dulay, Burt e Krashen (1982) discutem sobre as diferentes classificações de erros que 

são utilizadas por pesquisadores. Os autores apresentam e discorrem sobre erros com base em 

comparações (da produção do aprendiz com sua L1 ou com a produção de crianças nativas 

aprendendo a língua), em categorias lingüísticas,  em estratégias de superfície e em efeitos 

comunicativos.  Apresentaremos, nesta seção, apenas os três últimos tipos de classificação, 

visto que foram utilizados na categorização dos dados.

Os  erros  que  afetam  um  componente  lingüístico  ou  um  constituinte  lingüístico 

específico  são  classificados  pela  taxonomia  de  categorias  lingüísticas.  Os  componentes 

lingüísticos  incluem fonologia  (pronúncia),  sintaxe  e  morfologia  (gramática),  semântica  e 

léxico (significado e vocabulário) e discurso (estilo). Os constituintes seriam os elementos que 

formam  um  componente  lingüístico.  ‘*An  little  ant’  por  exemplo,  apresenta  um  erro 

gramatical de uso indevido do artigo. Com relação a essa taxonomia, Dulay, Burt e Krashen 

(1982, p. 147) afirmam que
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vários pesquisadores usam a classificação das categorias lingüísticas com a 
função de reportar e organizar os dados coletados. Apesar do fato de que 
alguns a utilizam como único esquema classificatório, muitos recorrem a ela 
para complementar a descrição dos erros de outras taxonomias.

Dessa forma, além de classificarmos os erros encontrados no corpus de nossa pesquisa 

pela taxonomia de categorias lingüísticas, fizemos uso também da taxonomia de estratégias de 

superfície, a qual explicita a forma como as estruturas de superfície são alteradas. Ela auxilia 

pesquisadores  na  identificação  dos  processos  cognitivos  subjacentes  ao  processo  de 

reconstrução da nova língua pelo aluno (Dulay, Burt e Krashen, 1982). Isto pode ocorrer das 

seguintes maneiras:

• Omissão:  os  erros  são  caracterizados  pela  ausência  de  itens  lingüísticos  que  são 

necessários  para  a  boa  formação  da  frase.  Ex.:  ‘*Mary  is  Ø  president  of  Ø  new 

company’.

• Adição:  um  erro  é  cometido  quando  itens  lingüísticos  são  acrescentados 

incorretamente à frase. Ex.: ‘*We didn’t went there’.

• Má formação: uso da forma errônea do morfema ou estrutura.  Ex.: ‘*The dog eated 

the chicken’.

• Ordem indevida: colocação incorreta do morfema ou grupo de morfemas ou palavras 

em um enunciado. Ex.: ‘*He is all the time late’.

Finalmente, existe a taxonomia dos efeitos comunicativos que avaliam os erros a partir 

da perspectiva dos efeitos que exercem no leitor ou no ouvinte. O intuito desta classificação é 

distinguir os erros que parecem causar falhas na comunicação. Brown (1994a) cita para esta 

categoria os erros locais e globais. Os primeiros são “erros que afetam a organização geral da 

frase e prejudicam a comunicação”, e os outros são “erros que afetam elementos específicos 

(constituintes) na frase e não afetam a comunicação significativamente” (Brown, 1994a, p. 

191). O erro cometido em ‘*English language use many people’, por exemplo, se encontra na 

ordem indevida de seus constituintes majoritários. Por interferir na compreensão da frase, tal 

organização pode ser  descrita  como um erro global.  Já  na sentença  ‘*Why we like each 

other?’, a omissão do auxiliar constitui um erro local, mas não compromete o sentido geral da 

frase.
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Discorreremos a  seguir  sobre a  criação de um conceito-chave para a  discussão de 

questões relacionadas ao desenvolvimento do aprendiz no processo de aprendizagem de uma 

LE: interlíngua.

1.2 Interlíngua

Como foi mencionado no item 1.1, a teoria de aquisição da linguagem dominante nos 

EUA até a década de 60 foi a behaviorista. Para seus seguidores, acreditava-se que qualquer 

aprendizagem  se  dava  pela  formação  de  hábitos  derivados  da  recorrência  de  estímulos, 

concretizados por reforços positivos. A aquisição da L1 e a aprendizagem de uma L2 não 

fugiam à regra. Devido a tal postura, não havia margem para os erros, já que eram condenados 

na referida teoria por serem indicativos de falhas no ensino e na aprendizagem.

A área de pesquisas em torno da aprendizagem de L2 tomou, então, novos rumos. 

Passou-se a se considerar os erros como origem da interferência da língua materna e como 

empecilho para formação de novos hábitos para se chegar à língua-alvo. Lado (1957) foi um 

dos primeiros estudiosos a ressaltar pontos em que dois sistemas de línguas se distinguiam um 

do outro (Richards e Sampson, 1984). Tendo isso em vista, a hipótese da Análise Contrastiva 

(AC) teve início, cuja maior ênfase era a previsão e a explicação de todos os erros que seriam 

cometidos por aprendizes, acreditando que eles derivavam simplesmente da intervenção da L1 

do aprendiz e que sua ausência indicava automaticamente aprendizagem. No início dos anos 

70, no entanto, falhas na teoria da AC começaram a ser apontadas, principalmente pela sua 

associação  com um modelo  questionado de  descrição  lingüística,  o  estruturalismo,  e  pela 

existência de uma teoria de aprendizagem já desacreditada, o behaviorismo (James, 1998). As 

previsões quanto às dificuldades enfrentadas por estudantes ao aprender a LA tornaram-se 

pouco informativas ou incorretas: erros que eram previstos não ocorriam na interlíngua dos 

alunos e erros que não foram previstos surgiam.

Com isso, inicia-se um campo de pesquisas que lida com as tentativas do aprendiz 

para internalizar a gramática da língua que ele está aprendendo. Termos como  análise de 

erros,  dialetos  idiossincráticos (Corder,  1971),  interlíngua (Selinker,  1972)  e  sistemas 

aproximativos (Nemser,  1984)  refletem  o  novo  quadro  de  pesquisas  sobre  aquisição  de 

línguas, baseados na teoria dos universais lingüísticos de Chomsky que surge para refutar a 

concepção  behaviorista  dominante  até  então  (Richards  e  Sampson,  1984).  Sob  essa 

perspectiva inovadora, enfatiza-se a capacidade inata do ser humano de aprender línguas e de 

internalizar  suas regras. A preocupação maior  é de como se dão os processos mentais  de 
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construção de um sistema lingüístico. Os erros adquirem uma imagem positiva e produtiva, 

pois fornecem evidências do sistema intermediário e inacabado do aprendiz, que evolui rumo 

a um melhor domínio ou competência da língua-alvo.

Corder (1967) dá início a novos esforços para redefinir uma abordagem teórica para a 

aprendizagem de línguas a partir da criação da Análise de Erros. De acordo com James (1998, 

p. 5), a AE envolve “a descrição da interlíngua do aprendiz (ou seja, a versão da língua-alvo) 

e  da  própria  língua-alvo  seguidas  de  uma  comparação  entre  as  duas  para  que  se  possa 

identificar  diferenças”.  A  novidade  da  AE  era  que  a  L1  não  seria  mais  a  base  para  a 

compreensão dos erros.

Dessa  forma,  passa  a  ser  reconhecida  a  importância  em  entender  como  o  aluno 

aprende, fazendo com que o professor queira, então, saber de que modo deve lidar com as 

dificuldades de seus alunos, dado que já é de seu conhecimento quais eles enfrentarão através 

de sua experiência de prática de sala de aula. Corder (1967) defende que não iremos melhorar 

nossa habilidade de criar tais condições favoráveis para a aprendizagem até que saibamos 

mais  sobre  a  maneira  como  o  aluno  aprende  e  sobre  seu  “programa  interior”  (built-in  

syllabus). Corder (1967, p. 23) define ‘programa’ como o “controle de input” e afirma que

[o] simples fato de apresentarmos uma forma lingüística ao aluno na sala de 
aula não a classifica necessariamente com o status de input pelo fato de que 
input é ‘aquilo que entra’ e não aquilo que está  disponível para entrar,  e, 
assim, podemos concluir que é o aprendiz que controla esse input, ou, mais 
precisamente, seu intake. (Corder, 1967, p. 23, grifos no original)

Percebe-se, então, que o autor equipara os termos  input e  intake, definindo-os como 

“aquilo que entra”. No entanto, no âmbito das pesquisas acerca de input, input geralmente se 

refere  ao  que  está  disponível  para  o  aluno  e  intake ao  que  ele  de  fato  assimila  (Gass  e 

Madden, 1985). Oxford e Scarcella (1992, p. 36), ao tratar de intake, o define como “aquilo 

que é processado pelo aprendiz; não é simplesmente aquilo que está disponível”. Segundo 

Hedge (2000, p. 12), “intake se refere às formas como os aprendizes processam o  input e 

assimilam a língua ao sistema de sua interlíngua”. Vale ressaltar aqui que, em nosso estudo, 

nos basearemos nessas definições que distinguem os termos intake e input.

Tendo-se em vista que é o próprio aprendiz que controla seu intake, devemos pensar 

no fato de que

[p]odemos aprender a nos adaptar às necessidades dele ao invés de tentarmos 
impor-lhes nossas pré-concepções de como ele deve aprender, o quê ele deve 
aprender  e  quando ele  deve  aprender.  (Corder,  1967,  p.  27,  grifos  no 
original)
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Um dos conceitos marcantes no âmbito das teorias sobre o processo de aprendizagem 

de línguas,  cujo enfoque é  justamente  o desenvolvimento  lingüístico  do aprendiz,  é  o  de 

interlíngua de Selinker (1972). O autor propõe que dados para tais teorias devam ser baseados 

na comunicação real do falante ou nos seus esforços para sua concretização e significação na 

L2  (Richards,  1984).  Estruturas  latentes  no  cérebro  do  aprendiz  são  acionadas  durante 

tentativas direcionadas para a aprendizagem da LA, levando-o ao desenvolvimento de sua IL. 

Selinker  (1972,  p.  32)  chama isso  de  “tentativa  de  desempenho  significativo”  (attempted 

meaningful performance). O autor, a partir disso, afirma que séries de repetições (drills) e 

dados obtidos em experimentos não são relevantes para esses tipos de situações. Portanto, o 

autor  defende  que  os  dados  observáveis  relevantes  para  a  realização  de  ‘identificações 

interlinguais’,20 a partir dos quais pressuposições teóricas serão criadas, são:

• As produções do aprendiz em sua primeira língua.

• As produções interlinguais do aprendiz.

• As produções na língua-alvo feitas pelos falantes nativos daquela língua.

Com  isso,  Selinker  (1972)  sugere  que  existem  cinco  processos  centrais  para  a 

aprendizagem  de  uma  L2:  transferência  lingüística  (interferência  da  L1  na  produção  do 

aprendiz),  transferência  de  treinamento  (uso  de  itens  a  partir  das  atividades  de  ensino), 

estratégias21 de  aprendizagem de  L2 (forma própria  usada  pelo  aprendiz  para  assimilar  o 

conteúdo apresentado), estratégias de comunicação na L2 (formas encontradas pelo aprendiz 

para  se  comunicar  com  o  falante  nativo)  e  generalizações  lingüísticas  da  língua-alvo 

(generalizações das regras e de aspectos semânticos da LA).

Selinker (1972) afirma que o fenômeno mais interessante no desenvolvimento da IL é 

a ‘fossilização’ das formas lingüísticas por meio dos cinco processos por ele citados. Segundo 

o autor,

[f]enômenos lingüísticos fossilizáveis são os itens lingüísticos, as regras e os 
subsistemas que falantes de uma determinada língua tendem a manter em sua 
interlíngua, não obstante a idade do aprendiz ou a quantidade de explicação e 
instrução recebida na língua-alvo. (Selinker, 1972, p. 36)

20 ‘Identificações interlinguais’ feitas por aprendizes de uma L2 indicam o que une os três sistemas lingüísticos  
(primeira língua, língua-alvo e interlíngua) psicologicamente (Selinker, 1972).
21 Segundo  Oxford  (1990,  p.  1),  ‘estratégias  de  aprendizagem’  são  “os  passos  seguidos  pelos  alunos  para 
melhorar sua aprendizagem”. Para a autora, as estratégias são de extrema importância para o aprendizado de uma 
nova língua, pois servem como instrumentos para um envolvimento ativo, direcionado pelo próprio aprendiz.
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Tais  estruturas  fossilizáveis,  mesmo  que  aparentemente  erradicadas,  geralmente 

reaparecem na produção do aprendiz quando este está enfocando um assunto novo ou difícil. 

Selinker (1972) aponta que a fossilização, ao contrário do que se acredita, não é aleatória e vai 

rumo a uma norma interlingual, e não à L1 do aprendiz.

A hipótese da IL defende a descrição e explicação desse fenômeno. No entanto, James 

(1998, p. 6) constata que pesquisas feitas sobre IL, “ou o que o aprendiz de fato diz”, são 

inevitavelmente comparativas devido às prioridades pedagógicas dos educadores da área de 

ensino de línguas. Segundo o autor, existem duas formas de conceituar IL:

1) A abstração da língua do aprendiz, as formas agregadas, processos e estratégias às 

quais os aprendizes recorrem enquanto tentam lidar com a nova língua.

2) Número de concretizações do sistema lingüístico subjacente.

Assim, James (1998) atribui ao ensino de línguas um caráter sucessivo e dinâmico, no 

qual a IL evolui em estágios após o aprendiz ter sido exposto a um certo número de horas à 

língua-alvo (IL1 desenvolve para IL2 etc.). Com isso, o autor afirma que, quando o aprendiz 

se encontra na ILn, ele não está de fato tentando chegar a formas lingüísticas no extremo 

oposto do continuum, ou seja, a formas da LA, mas sim, a formas lingüísticas que estão um 

passo  mais  próximo  da  língua-alvo.  A partir  disso,  o  autor  revela  que,  “nesse  caso,  nós 

definiríamos erros em termos da diferença entre o que pretendem dizer (ILn+1) e ILn, e não 

em termos de ILn e língua-alvo como foi sugerido anteriormente” (James, 1998, p. 8).

Pode-se perceber, então, que o conceito de IL continua a ser de extrema importância 

para  os  pesquisadores  da  área  de  ensino  de  línguas  interessados  em  compreender  o 

desenvolvimento dos aprendizes e os processos psicológicos pelos quais passam para evoluir 

no  seu  processo  de  aprendizagem  da  língua.  Como  aponta  Lopes  (1996),  ao  discutir  o 

conceito de IL, é importante  examinar  e compreender  a IL de um grupo de alunos,  pois, 

assim,  é  possível  identificar  os  processos  de  aprendizagem,  as  áreas  mais  problemáticas, 

aspectos que ainda não dominam, dentre outros fatores.  Lopes (1996) afirma ainda que o 

professor  consciente  da  complexidade  desses  processos  poderá  contribuir  para  o 

desenvolvimento da aprendizagem de sua turma e, ao mesmo tempo, para um ensino mais 

eficaz.

Tendo  feito  um  resumo  das  principais  correntes  de  estudos  sobre  os  erros  de 

aprendizes  de  LE e sobre as  teorias  acerca  do conceito  de  IL desenvolvido por  Selinker 
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(1972), passaremos para a explicitação do uso que os termos ‘interação’ e ‘correção oral’ 

terão nesta pesquisa.

1.3 Ensino comunicativo, interação e correção oral

A maneira como o professor organiza e interpreta os eventos e ações que tomam lugar 

dentro  da  sala  de  aula  está  intrinsecamente  ligada  à  sua  abordagem  de  ensino,  força 

determinante  de  suas  atitudes  e  decisões  na  construção  de  um ambiente  propício  para  a 

aprendizagem. O termo ‘abordagem’ é definido por Almeida Filho (2002, p. 17) como “um 

conjunto  de disposições,  conhecimentos,  crenças,  pressupostos  e  eventualmente  princípios 

sobre o que é linguagem humana, LE, e o que é aprender e ensinar uma língua-alvo”. O autor 

defende o uso do termo pela sua relação direta com o “processo e construção do aprender e do 

ensinar  de  uma nova língua”  (Almeida  Filho,  2002,  p.  18),  criando,  assim,  o  modelo  da 

Operação  Global  do  Ensino de  Línguas.  Nesse  modelo,  outras  abordagens  influenciam a 

própria ‘abordagem de ensinar’ (Almeida Filho, 2001, p. 19) do professor, como a concepção 

de aprender dos alunos, por exemplo.

A abordagem comunicativa do ensino de línguas incentiva pesquisadores da área e 

professores a refletirem sobre as necessidades e interesses do aluno, tirando de cena o antigo 

poder da gramática no processo de ensino e aprendizagem de uma língua. Para Almeida Filho 

(2001, p. 26), utilizar o ensino comunicativo implica, entre outras coisas:

• anti-anterioridade (anticentralismo) da gramática ou estrutura frástica no 
processo de ensino e aprendizagem de línguas;

• deslocar  a  idéia  de  aprender  língua  pela  língua  para  aprender  outras 
coisas na língua-alvo e, nesse ambiente, aprender a língua;

• observação  dos  interesses  e  eventuais  necessidades  e  fantasias  dos 
participantes para compor objetivos do curso.

Desse modo, ao tratarmos de correção dos erros orais de nossos alunos, é importante 

refletir sobre os objetivos dessas correções, tendo em vista a abordagem comunicativa das 

aulas. A partir disso,

a  correção  de  erros  e  o  foco  nas  formas  lingüísticas  parecem  ser  mais  
eficazes quando incorporadas em um currículo comunicativo, centrado no 
aluno, e menos eficaz quando a correção de erros se caracteriza como uma 
pedagogia dominante, ocupando toda a atenção dos alunos na sala de aula. 
(Brown, 1994a, p. 219)
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 Apesar  de  ser  fundamental  que  o  professor  trabalhe  com  o  aprimoramento  da 

precisão22 lingüística do aluno, “isso não significa que ele deva produzir  apenas sentenças 

corretas  na língua-alvo” (Omaggio,  1986,  p.  281,  grifo no original).  Para que o aluno se 

desenvolva,  é  necessário fazer  o  que Omaggio  (1986) chama de “criar”  a  partir  da nova 

língua, o que implica correr riscos, ou seja, ele precisa estar disposto a cometer erros. Ainda 

segundo  Omaggio  (1986,  p.  281),  “se  não  é  permitido  que  os  alunos  atuem  além  das 

capacidades  avaliadas  por eles  mesmos  ou pelo professor,  eles  nunca irão enriquecer  seu 

conhecimento”. Com isso, é preciso que

1. os professores encontrem formas de organizar atividades comunicativas 
nas quais uma quantidade exorbitante de tomada de riscos pelos alunos 
não  seja  necessária  e  de  forma  que  a  tarefa  não  seja  extremamente 
difícil;

2. os alunos corram algum tipo de risco para que ele se sinta motivado a 
avançar em relação ao seu nível atual de competência; 

3. os erros sejam corrigidos ou que feedback seja fornecido de forma não 
ameaçadora  e  que  não  interfira  ou  interrompa  suas  tentativas  de 
comunicar mensagens.

(Omaggio, 1986, p. 282)

Outra noção que é indissociável da abordagem comunicativa de ensino de línguas é a 

de  que  a  aprendizagem  se  dá  por  meio  da  interação,  tanto  que  vários  pesquisadores  já 

abordaram o assunto (Allwright, 1984; Pica e Doughty, 1985; Pica et al., 1996; Hall e Walsh, 

2002,  por  exemplo).  Ellis  (1999)  distingue  dois  sentidos  do  termo  ‘interação’,  apesar  de 

afirmar que eles estão relacionados.  Segundo o autor, interação ‘interpessoal’  se refere ao 

comportamento social que ocorre quando uma pessoa se comunica com outra. Ellis (1999, p. 

1) aponta que “a interação interpessoal oral  é básica para a comunicação humana,  já que 

qualquer comunidade, seja ela letrada ou não, faz uso dela”. A comunicação oral constitui o 

objetivo primário de nossa espécie, a qual possui a capacidade específica da linguagem (Ellis, 

1999). Vale, então, mais uma vez ressaltar a importância de nosso estudo pelo seu interesse 

em compreender melhor como professor e aluno interagem durante a correção de erros orais e 

o modo como o professor conduz a interação com o objetivo de apontar os erros aos alunos.  

Ellis  (1999,  p.  1)  menciona  também  a  interação  ‘intrapessoal’,  a  qual  ocorre  quando 

“diferentes  módulos  de  nossa  mente  interagem  para  construir  uma  compreensão  ou  uma 

resposta a algum fenômeno”.

22 Bartram e Walton (1994) afirmam que, na parte da aula em que se trabalha a precisão, espera-se que os alunos 
produzam sentenças mais parecidas possíveis com as de um falante nativo. Nesse momento, de acordo com os  
autores, mais correção é necessária.
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Ellis (1999) faz uma apresentação de três teorias que observam as relações existentes 

entre  interação  interpessoal  e  intrapessoal:  a  Teoria  Sociocultural,  o  Modelo  de 

Processamento e a Hipótese Interacional.

A Teoria  Sociocultural,  que se originou a partir  de trabalhos  de Vygotsky (1979), 

relaciona-se  com  a  idéia  de  ‘participação’,  em  que  o  aluno  adquire  um  papel  ativo  na 

aprendizagem (Ellis, 1999). O construto principal dessa teoria é o de ‘mediação’. Através da 

criação de “ferramentas”, ela serve de suporte para que indivíduos alcancem seus objetivos. 

No caso da aprendizagem de uma L2, o  aprendiz,  em colaboração com o professor e  os 

colegas por meio da interação, é capaz de avançar no seu aprendizado da LA. Um tipo de 

mediação é o scaffolding, que “serve como meio para que uma pessoa auxilie outra a realizar 

uma função que ele/ela não poderiam fazer sozinhos” (Ellis, 1999, p. 19).

O Modelo de Processamento é regido por uma orientação totalmente cognitiva,  na 

qual  a  interação  serve  para  que  um indivíduo alcance  um certo  tipo  de  atividade  mental 

necessária para o armazenamento de novas informações (Ellis, 1999). Os modelos tradicionais 

de processamento de informação são baseados na existência de três tipos de armazenamento 

de memória: registros sensoriais (permitem uma cópia literal do input sem uso da atenção e 

são suscetíveis ao esquecimento); armazenamento curto (requer atenção consciente e permite 

a reciclagem de informação); e armazenamento longo (a informação precisa ser organizada de 

forma significativa e retém informações por tempo maior sem grandes perdas). Assim, a partir 

deste modelo, a “aprendizagem é vista em função das associações concretas ou abstratas que 

os sujeitos geram entre o momento do estímulo e sua experiência prévia” (Ellis, 1999, p. 27).

Já a Hipótese Interacional enfoca um tipo específico de interação, que ficou conhecida 

como  ‘negociação  de  significado’.  Ela  se  refere  às  trocas  conversacionais  que  ocorrem 

quando  os  interlocutores  procuram  evitar  a  ocorrência  de  um  impasse  comunicativo  ou 

remediar um impasse que já ocorreu (Ellis, 1999). Isto se dá por meio do que Long (1985) e 

outros  proponentes  do  interacionismo  chamam  de  ‘interação  modificada’  (modified  

interaction),  fator considerado fundamental  para a  aquisição de uma língua (Lightbown e 

Spada, 1993, p. 23). Ellis (1999, p. 4) define ‘interação modificada’ como “as mudanças feitas 

na estrutura da conversação para acomodar problemas potenciais ou reais de compreensão”.

Outra  forma  de  facilitar  a  compreensão  do  aprendiz  de  uma  nova  língua  é  a  de 

simplificar o input fornecido. Na literatura acerca da aquisição de línguas, existem termos que 

indicam a alteração do input:  foreigner talk (do falante nativo com o não-nativo),  caretaker  

talk (do adulto com o bebê) e teacher talk (do professor com os alunos) (Oxford e Scarcella, 

1992;  Lightbown e  Spada,  1993).  De acordo  com Varonis  e  Gass  (1985),  há  estratégias 
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utilizadas pelo interlocutor que levam a um input modificado (modified input). Elas podem se 

concretizar  em:  perguntas  de  compreensão,  perguntas  de  confirmação  e  pedidos  de 

esclarecimento. Segundo Tsui (1995), constituem perguntas de compreensão ‘Right?’, ‘Ok?’ 

ou ‘Do you understand?’. Essas perguntas tentam evitar problemas na comunicação e também 

são usadas pelo professor quando os alunos não demonstram compreensão. As perguntas de 

confirmação são usadas para mostrar que aquilo que o outro disse previamente foi entendido 

corretamente. Isso pode ser feito por meio da repetição ou paráfrase daquilo que foi dito com 

uma  entonação  ascendente.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  são  usados  quando  o  falante 

precisa de ajuda para compreender o que foi dito pelo seu interlocutor. Por exemplo, ‘What do 

you mean?’ ou ‘Could you repeat what you have just said?’

Assim, durante uma conversação são formadas várias seqüências de turnos. De acordo 

com Varonis e Gass (1985, p. 151), “os interlocutores não apenas tomam seu turno quando ele 

se apresenta disponível, mas o fazem com total compreensão do turno anterior e de seu lugar 

no discurso”.  No entanto,  quando há uma falha  na comunicação,  surge a  necessidade  de 

esclarecer  o  sentido  e  retomar  o  rumo  da  conversação.  É  nesse  momento  que  ocorre  a 

negociação.  Varonis  e  Gass  (1985,  p.  151)  definem  negociação  como  “aquelas  trocas 

conversacionais  nas  quais  há  uma  indicação  explícita  de  que  a  compreensão  entre  os 

participantes  não  foi  completa”.  Desse  modo,  em  termos  conversacionais,  ocorre  a 

‘negociação do significado’. Segundo Branden (1997), a negociação entre aprendizes de L2 

ocorre, pois, devido ao seu repertório lingüístico limitado da LA, eles freqüentemente falham 

ao verbalizar  suas intenções  de significado em termos de compreensão,  do uso da língua 

sociolingüisticamente apropriada, e/ou formas corretas.

Por outro lado, existe a função didática da negociação, a qual Lyster e Ranta (1997, p. 

42) chamam de ‘negociação da forma’, ou seja, “o fornecimento de  feedback corretivo que 

motiva a auto-correção envolvendo não apenas a compreensão, mas a precisão gramatical”. 

Todavia,  Branden  (1997)  aponta  que  a  prioridade  das  negociações  da  forma  não  é  o 

significado,  tampouco  são  instigadas  por  falta  de  compreensão.  Durante  a  negociação  da 

forma, “um interlocutor tenta fazer com que o outro produza uma sentença mais correta e/ou 

apropriada” (Branden, 1997, p. 592). O interesse deste estudo, portanto, são as negociações da 

forma, ou seja, como a professora da turma indica um erro para o aluno e a forma como esse 

aluno tenta ou não corrigir seu erro.

Branden  (1997)  revela,  adicionalmente,  algumas  semelhanças  entre  negociação  da 

forma  e  de  significado.  Segundo  ele,  em  ambos  os  casos  os  falantes  podem  fingir 

compreensão por diversas razões: para evitar parecerem estúpidos ou demonstrarem falta de 
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polidez, para evitar causarem uma má impressão, para salvar a ‘face’ ou imagem do outro 

interlocutor  ou  para  dar  continuidade  à  conversação.  Além  disso,  nos  dois  tipos  de 

negociações,  os  interlocutores  participam  ativamente  ao  lidar  com  um  problema  na 

comunicação e são motivados a corrigir seu erro ou pelo menos percebê-lo.

Varonis e Gass (1985) afirmam, então, que as trocas conversacionais que apresentam 

problemas na comunicação possuem uma estrutura definida envolvendo quatro estágios: um 

problema  (trigger),  um  indicador  (um  sinal  dado  para  mostrar  que  algo  não  foi 

compreendido),  uma  resposta  (oportunidade  que  o  falante  tem  para  modificar  o  “input 

rejeitado”,  muitas  vezes  chamado  de  ‘reparo’23)  e  uma  reação  à  resposta  (opcional).  No 

exemplo a seguir, o aluno 1 faz uso de uma pergunta de confirmação para mostrar que houve 

um problema na comunicação e, ao mesmo tempo, modifica a palavra retire, colocando-a na 

forma correta.

Student 1: And what is your father's job?
Student 2: My father is now retire. Problema
Student 1: Retired? Indicação do problema
Student 2: Yes. Resposta
Student 1: Oh, yes. Reação à resposta
(Varonis e Gass, 1985, p. 151)

Nesse exemplo, a resposta dada à indicação do problema foi o vocábulo ‘Yes’, o qual 

o falante utilizou para mostrar que compreendeu a correção. Neste caso, então, não houve 

reparo da falha cometida pelo aluno 2, mas houve o seu reconhecimento.

Trabalhos pioneiros como o de Schegloff et al. 24 (apud Chaudron, 1988; Van Lier, 

1988;  Allwright  e  Bailey,  1991),  no  qual  o  interesse  era  verificar  como  falantes  nativos 

reparam falhas na comunicação, também servem de base para o arcabouço teórico da HI. 

Nesse estudo foi investigado quem, durante as interações, aponta verbalmente a ocorrência de 

um erro, o próprio falante ou outra pessoa que está participando da conversação. No caso de o 

próprio  falante  notar  a  falha,  fala-se  de  ‘auto-iniciação’  (self-initiation).  Se  for  outro 

participante, trata-se de ‘iniciação pelo outro’ (other-initiation). Quando o erro é corrigido 

pelo falante, tem-se ‘auto-correção’ (self-repair). Os demais casos chamam-se ‘reparo pelo 

outro’ (other-repair) (Allwright e Bailey, 1991).  Schegloff et al.  (apud Allwright e Bailey, 

23 Lyster  e Ranta (1997, p. 49) afirmam que o termo ‘reparo’  se “refere à reformulação correta de um erro 
produzido no seu turno de fala, e não nas seqüências de turnos que seguem a reformulação correta”.
24 SCHEGLOFF, E.; JEFFERSON, G.; SACKS, H. The preference for self-correction in the organization of  
repair in conversation. Language, v. 53, p. 361-382, 1977.
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1991, p.  89) encontraram quatro combinações  de iniciação e reparo durante as interações 

orais:

1) auto-iniciação; reparo pelo outro: ocorre quando o falante que cometeu um erro pede 

auxílio para os demais.

2) auto-iniciação; auto-reparo: o falante percebe e corrige seu próprio erro.

3) iniciação  pelo  outro;  auto-reparo:  os  interlocutores  percebem o  erro  e  o  próprio 

falante o corrige.

4) iniciação  pelo  outro;  reparo  pelo  outro:  outros  falantes  tanto  apontam  quanto 

corrigem o erro cometido.

No caso de nossa pesquisa, iremos analisar reparos apenas do terceiro e quarto tipo, 

visto que nosso interesse é a correção iniciada pela professora da turma.

Assim, a HI defende que engajar-se em interação oral interpessoal, na qual problemas 

de comunicação aparecem e são negociados, facilita a aprendizagem de uma língua (Ellis, 

1999). Contudo, Ellis (1999) ressalta a existência de duas versões da HI: a primeira versão e a 

versão mais recente. A primeira versão, segundo o autor, está associada à Hipótese do Input, 

de Krashen (1982), a qual revela que aprendizes de uma L2 só irão aprender quando tiverem 

contato com input compreensível (comprehensible input) e quando seu filtro afetivo25 estiver 

baixo. Segundo Krashen (1982), o  input se torna compreensível por meio da interação, de 

input simplificado ou alterado, e pelo uso do contexto pelos alunos para ajudar a decodificar 

as  mensagens.  Já  a  versão  mais  recente  da  HI  questiona  a  afirmação  de  que  apenas 

compreensão  promove  aprendizagem.  Com  isso,  passa-se  a  defender  que,  “para  que  a 

aprendizagem ocorra, os aprendizes precisam observar as formas lingüísticas do input e seu 

significado, e comparar aquilo que percebem com sua própria produção” (Ellis, 1999, p. 6).

Portanto,  de  acordo  com  essa  versão,  “é  o  ‘input processado’,  e  não  o  ‘input 

compreendido’, que constitui um fator importante para auxiliar a aprendizagem” (Ellis, 1999, 

p. 6, grifos no original). O papel da negociação é o de auxiliar na percepção, necessária para 

que o aprendiz possa transformar o  input em  intake (Ellis, 1999). Dessa forma, essa nova 

25 Segundo  Krashen  (1982),  para  que  um  indivíduo  possa  aprender  uma  LE,  ele  necessita  de  input 
compreensível. Além disso, o teórico baseia-se na metáfora do ‘filtro afetivo’, o qual pode facilitar ou impedir 
que a aprendizagem ocorra.  Krashen (1982) cita três variáveis afetivas:  motivação, auto-estima e ansiedade.  
Aqueles aprendizes cujas atitudes forem ideais para a aprendizagem “não somente irão buscar e obter mais input, 
mas também terão um filtro afetivo mais baixo ou mais fraco” (Krashen, 1982, p. 31). Por outro lado, o filtro 
afetivo estará mais alto ou mais forte se o grau de ansiedade for grande ou se o aluno tiver pouca motivação para  
aprender a LE.
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versão da HI incorpora tanto a interação interpessoal, a qual ajuda os alunos a perceber certas 

características  do  input,  quanto  a  interação  intrapessoal,  na  qual  diferentes  tipos  de 

processamento são utilizados para que se aprenda por meio do input negociado. Esse tipo de 

input constitui  ‘evidência  positiva’  (positive  evidence).  Segundo  Morris  (2002,  p.  396), 

evidência positiva “é o input ou modelos que aprendizes de uma L2 recebem com relação à 

língua-alvo”.

Como já foi mencionado, a versão mais recente da HI também considera como fator 

fundamental para a aprendizagem a produção (output) do aprendiz. Swain (1995) postula três 

funções da produção: percepção, testagem de hipóteses e metalingüística. Quanto à primeira 

função, ela  auxilia  alunos a perceber  lacunas  na sua aprendizagem. Schmidt  (1990) foi o 

primeiro  a  falar  da  importância  da  ‘percepção’  (noticing)  para  que  os  alunos  possam se 

conscientizar  dos  erros  que  cometem,  pois,  segundo  o  estudioso,  eles  possivelmente  não 

conseguiriam  percebê-los  por  si  mesmos.  Quanto  à  segunda,  a  produção  do  aprendiz 

possibilita-os testar aquilo que não sabem para que possam compreender e fazer inferências 

sobre o funcionamento da LA. Por último, a função metalingüística permite que o aprendiz 

reflita sobre o uso da nova língua através dessa língua, fazendo com que ele possa controlá-la 

e internalizá-la.

Assim,  ao interagir  com o outro,  o aluno pode receber um  feedback acerca de sua 

produção, dando-lhe a chance de modificar algo que não foi dito da forma devida. A versão 

mais  recente  da  HI  defende  que  ‘evidência  negativa’  (negative  evidence)  e  ‘produção 

modificada’  (modified output)  também contribuem para a aprendizagem. Morris  (2002, p. 

396) define evidência negativa como “informações providas aos alunos sobre o que não é 

possível na língua-alvo”. Muitos trabalhos realizados nessa área utilizam os termos ‘evidência 

negativa’ e ‘feedback negativo’ de forma intercambiável, como no estudo de Branden (1997) 

por  exemplo.  Todavia,  alguns  estudiosos  fazem a  distinção  dos  termos.  Morris  (2002)  e 

Mennim  (2003)  afirmam  que  a  evidência  negativa  pode  ser  fornecida  de  duas  formas: 

planejada (há explicação das regras gramaticais) e reativa (correção de erros). A primeira é 

apresentada aos aprendizes antes de tentarem produzir as estruturas lingüísticas, e a segunda é 

uma resposta  dada a uma produção que difere  da LA. Morris  (2002) equipara ‘evidência 

negativa  reativa’  com o termo ‘feedback negativo’.  Por  outro  lado,  Iwashita  (2003,  p.  2) 

afirma  que  “feedback negativo  é  a  iniciativa  interacional  de  um interlocutor  que  mostra 

explícita  ou  implicitamente  qualquer  forma  da  fala  que  desvia  da  língua-alvo”.  Segundo 

Iwashita  (2003),  o  termo  evidência  negativa  é  mais  complexo,  pois  geralmente  inclui 
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informações sobre o que é certo, ao passo que feedback negativo apenas indica que existe um 

problema mas não mostra o que teria que ser feito para resolver aquele problema.

Tendo feito uma breve revisão das teorias existentes acerca de interação, podemos 

dizer que iremos nos apoiar na Hipótese Interacional pelo fato de estarmos interessados na 

investigação das interações ocorridas entre a professora e os alunos, cujo intuito é solucionar 

falhas na comunicação por meio das negociações das formas lingüísticas.

Foi possível notar até agora que existem diferentes termos na literatura para se referir a 

algum tipo de reação a erros de aprendizes: tratamento, feedback corretivo, feedback negativo, 

evidência  negativa,  ações  corretivas.  No  entanto,  pode-se  afirmar  que  todos  eles 

compartilham a noção de que “correção é um tipo de feedback para aprendizes sobre a forma 

como está usando a língua-alvo” (Murphy, 1986, p. 146). Por isso, acreditamos que a correção 

de erros e seu reparo (ou ‘produção modificada’) contribuem de forma significativa para que 

o  aprendiz  avance  em sua  IL.  Como  aponta  Hedge  (2000,  p.  13),  “receber  feedback do 

professor e de outros alunos na sala de aula possibilita aos aprendizes testar suas hipóteses e 

refinar seu conhecimento do sistema lingüístico em desenvolvimento”.

Na  próxima  seção,  trataremos  do  foco  principal  de  nossa  pesquisa:  correção. 

Discutiremos as formas como ela é vista sob diferentes perspectivas.

1.4 Correção sob diversos pontos de vista

De acordo com Ur (1996),  feedback possui dois componentes distintos: avaliação e 

correção. A avaliação pode ser dada sem que haja correção, como em uma prova oral ou 

escrita,  por  exemplo.  Já  na  correção,  informações  específicas  são  dadas  com relação  ao 

desempenho do aluno por meio de explicação ou do fornecimento ou elicitação de outras 

alternativas.  Ambas,  no  entanto,  exprimem  algum  tipo  de  julgamento  sobre  o  que  foi 

produzido pelo aluno. Assim, ao fazê-lo, deve-se ter uma atitude positiva quanto aos erros e à 

correção, e o professor deve passar essa atitude aos alunos em suas aulas (Bartram e Walton, 

1994). Isto se deve ao fato de que

[a]s atitudes dos aprendizes em relação aos seus próprios erros parecem ser  
influenciadas  pelas  atitudes  do  professor  [...]  Se  o  professor  não  tem 
paciência com os erros dos alunos e demonstra uma forte preferência para a 
correção [...], então, poderá haver um clima de desconforto em sala de aula. 
(Ciocari, 2002, p. 96)
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Com  isso,  o  objetivo  do  feedback deve  ser  ajudar  e  promover  a  aprendizagem 

(Murphy,  1986; Johnson, 1988; Ur,  1996).  Partindo-se do ponto de vista  do professor de 

línguas, o feedback

[...] é a fonte principal de informação para o aprendiz sobre a precisão de sua 
produção  formal  na  língua-alvo  e  sobre  outros  comportamentos  e 
conhecimentos. Do ponto de vista do aluno, o uso do feedback para reparar 
suas  produções,  e  sua  participação  para  corrigir  as  produções  de  outros, 
podem constituir a forma mais potente para se desenvolver tanto na língua-
alvo quanto no domínio de outros assuntos. (Chaudron, 1988, p. 133)

Como vimos no item 1.1, as noções de erro são formadas a partir do foco dos estudos 

de uma determinada corrente ou teoria lingüística e seus respectivos pressupostos. O mesmo 

ocorre com as concepções de correção. Ur (1996, p. 244) apresenta um quadro no qual as 

visões acerca de correção em diferentes teorias de aprendizagem de línguas são resumidas 

(ver Quadro 1.1). Nesse quadro,  adotamos,  além da teoria da IL, as visões da abordagem 

comunicativa, pois esse é o contexto de nossa pesquisa.

A CORREÇÃO DE ERROS: DIFERENTES OPINIÕES

Método audiolingual
Em princípio, os erros de aprendizes são evitados por meio da limitação do progresso em etapas pequenas e 
controladas: com isso, haverá pouca necessidade de se corrigir. Isso é, de qualquer forma, pouco útil para a 
aprendizagem: as pessoas aprendem acertando as coisas e pelo reforço de seu desempenho.

Aprendizagem cognitiva
Erros são lamentáveis, mas são inevitáveis para a aprendizagem: eles deveriam ser corrigidos toda vez que forem 
cometidos para evitar que eles ocorram novamente.

Interlíngua
Erros não são lamentáveis, mas são importantes e fundamentais para a aprendizagem da língua: sua correção é  
uma forma de fazer com que a IL do aprendiz chegue cada vez mais próxima da língua-alvo (Selinker, 1972,  
1992).

Abordagem comunicativa
Nem todos os  erros  precisam ser  corrigidos:  o  principal  objetivo da aprendizagem de  uma L2  é  receber  e 
transmitir mensagens significativas. A correção deveria enfocar os erros que interferem com esse objetivo, não 
em seu uso incorreto.

Teoria do monitor
Correção não contribui para a real aquisição da língua, e sim apenas para a monitoração consciente do aprendiz  
de sua fala ou escrita. Então, a principal função do professor deveria ser prover input compreensível pelo qual o 
aprendiz possa adquirir a língua, e não corrigir (Krashen, 1982).

QUADRO 1.1 – A correção de erros: diferentes opiniões (Ur, 1996)
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Chaudron (1977), por sua vez, chama nossa atenção para quatro concepções diferentes 

de correção:

1) São  consideradas  correções  apenas  aquelas  que  forem  capazes  de  manter  um 

desempenho posterior consistente e correto e de estabelecer no aluno autonomia para 

corrigir aquele erro por si só.

2) Correção como reforço positivo e negativo.

3) São consideradas correções quando o professor é capaz de elicitar a forma correta do 

aluno que cometeu o erro ou de outros alunos.

4) Correção constitui qualquer reação do professor que claramente transforma, desaprova 

ou exige melhora de um enunciado produzido pelo aluno.

A primeira concepção é praticamente impossível de ocorrer, pois seria muito difícil 

provar e garantir que o aluno, após cometer um erro e ter sido corrigido uma vez, nunca mais  

irá produzi-lo novamente. A segunda concepção é behaviorista em sua natureza. O reforço 

positivo  seria  um elogio como ‘Very good’,  e  o  feedback negativo se daria  na forma de 

explicações gramaticais e a prática de modelos de respostas corretas, acreditando-se que o 

aluno por si só conseguiria perceber as diferenças entre os modelos e seus erros (Chaudron, 

1988). A terceira concepção se caracteriza como a “correção eficaz”, como foi mencionado na 

Introdução deste estudo. No entanto, isso também não pode ser garantido. A última concepção 

foi aquela por nós adotada no início deste trabalho e inclui as noções de ‘correção explícita’ e 

‘correção implícita’. A correção explícita se refere ao fornecimento da forma correta após o 

aluno ter cometido um erro (Lyster e Ranta, 1997; Morris, 2002) e não o motiva a participar 

ativamente  no  processo  de  reparo  (Branden,  1997).  Por  outro  lado,  a  correção  implícita, 

segundo Morris (2002), pode ocorrer na forma de paráfrases ou reformulações26 (recasts) ou 

negociações (negotiation moves), como, por exemplo, perguntas de confirmação, pedidos de 

esclarecimento e repetições.

Ao observarmos na literatura textos que tratam de correção, vemos que vários pontos 

importantes  são levantados.  Primeiramente,  os  aprendizes  de uma LE esperam que sejam 

corrigidos, pois esta é a visão tradicional do papel do professor (Horner, 1988; Bartram e 

Walton, 1994; Bolitho, 1995; Ciocari, 2002; Cardoso-Brito, 2004) e pelo fato de que muitos 
26 Segundo Branden (1997), as reformulações são, a priori, focadas no significado, diferentemente da correção 
explícita. Nesse ponto elas se parecem com a negociação de significado. Branden (1997, p. 593) afirma que, nas  
reformulações, a compreensão é mantida, pois “o interlocutor capta a intenção de significado do aprendiz (ou 
pelo  menos  está  convencido  de  que  o  fez),  mas  reformula  sua  produção  em  termos  mais  corretos  e/ou  
apropriados formalmente”.
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deles não têm a chance de praticar a LA fora da sala de aula (Hedge, 2000). Bartram e Walton 

(1994) afirmam que é vantajoso corrigir nossos alunos, visto que eles têm experiências de 

vida, necessidades, expectativas e estilos de aprendizagem variados. Scrivener (1994) ressalta 

que os objetivos da correção incluem desenvolver confiança no aluno, torná-lo consciente de 

seus  erros,  provê-lo  com  informações  sobre  seus  méritos  e  progresso,  e  ajudá-los  a  se 

tornarem mais precisos no uso da língua.

No entanto,  Bartram e  Walton  (1994)  mencionam os  problemas  do  professor  que 

corrige demais (heavy corrector) e daquele que não corrige de forma alguma (non-corrector). 

O primeiro pode causar, entre outros fatores citados, um ambiente tenso de sala de aula e um 

domínio do professor sobre os alunos, os quais seriam desprovidos de um papel ativo na sua 

aprendizagem. O segundo pode fazer com que os alunos interpretem a falta de correção, por 

exemplo, como incompetência ou preguiça. Além disso, como aponta Omaggio (1986), a falta 

de  feedback corretivo fará com que o aprendiz pense que suas hipóteses interlinguais estão 

corretas e não farão nenhum esforço para mudá-las ou melhorá-las. Dessa forma, “o professor 

não deve deixar os erros passarem despercebidos, partindo da pressuposição de que eles se 

auto-corrigirão  ‘naturalmente’.  Tampouco  eles  devem  ser  corrigidos  de  maneira  que 

coloquem os alunos na defensiva” (Omaggio, 1986, p. 282, grifo no original). Quanto a esse 

último ponto, Omaggio (1986) se refere ao fato de que os alunos precisam correr riscos, ou 

seja,  cometer  erros  para  se  desenvolverem na  LA, e,  se  a  correção é  realizada  de forma 

negativa, eles preferirão não produzir. 

Outro ponto crucial  ao se tratar de correção refere-se ao seu foco. De acordo com 

Murphy (1986, p.148, grifos no original),  “se o ensino é totalmente  baseado na precisão, 

espera-se, então, que a fala dos alunos estará  certa ou  errada”. Dessa maneira, o professor 

será considerado como o ‘dono da verdade’ e fornecerá feedback nesses termos. O objetivo da 

correção  deveria  ser,  no  entanto,  auxiliar  os  alunos  a  usar  a  língua  corretamente,  a  se 

comunicar  oralmente  e  mostrar-lhes  caminhos  para  que  a  comunicação  se  concretize  da 

maneira mais eficiente possível (Murphy, 1986).

Existe também a preocupação relativa ao momento apropriado para efetuar a correção. 

Gainer (1989), Bartram e Walton (1994), Scrivener (1994) e Cardoso-Brito (2004) defendem 

que o objetivo da aula ou da atividade deve ser levado em consideração na hora de corrigir. 

Acredita-se, por exemplo,  que não se deve corrigir os alunos em atividades cujo foco é a 

fluência.27 Como aponta Ur (1996, p. 246), “quando o aluno está no meio de sua fala, efetuar 

27 Hedge (2000, p.  54) define ‘fluência’  como “a habilidade de unir unidades da fala  com facilidade e sem 
esforço ou lentidão inapropriada, ou hesitação indevida”. Bartram e Walton (1994, p. 32) atribuem o uso desse 
termo à “parte da aula em que os alunos trabalham sua capacidade de se comunicar na língua-alvo, momento 
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uma correção pode atrapalhar e desmotivar mais do que ajudar”. Scrivener (1994) afirma que 

o professor pode corrigir erros cometidos em atividades de fluência, mas que é melhor fazê-la 

após o término da atividade, pois a interrupção poderia finalizá-la. No entanto, Ur (1996) e 

Hedge (2000) ressaltam que, às vezes, mesmo durante atividades de fluência, a ausência de 

correção pode atrapalhar o aluno na comunicação, e algum tipo de intervenção pode ajudá-lo. 

Por outro lado, Ur (1996) defende que não se deve corrigir todos os erros durante exercícios 

cujo foco é  a  gramática.  Se o aluno contribuiu  para a  atividade  com alguma informação 

interessante e pessoal relativa ao assunto sendo tratado, isso deve ser valorizado, mesmo que 

aluno não tenha utilizado a forma lingüística em foco. Murphy (1986) ilustra  esse último 

ponto  no  exemplo  a  seguir.  Ele  mostra  que  o  foco na  forma  foi  dado em um momento 

inapropriado, onde o objetivo inicial era a compreensão da mensagem durante a comunicação:

T: How did your mother die?
S: She died in a car crash.
T: Good.
(Murphy, 1986, p. 148)

Esse tipo de feedback pode causar confusão e frustração no aluno, pois o que foi dito 

envolvia um fato extremamente triste e delicado. Portanto, o professor deve tomar cuidado ao 

prover  feedback e pensar sobre a prioridade e necessidade de expressão do aluno naquele 

momento, e não ficar sempre preso àquilo que o aluno errou ou acertou gramaticalmente.

Hedge (2000) discute outra questão de extrema relevância. A autora aponta para o fato 

de  que  nem sempre  o  professor  corrige  seus  alunos  da  mesma  forma  ou  com a  mesma 

freqüência.  Hedge (2000, p.  288, grifos no original)  usa um exemplo  dado por Allwright 

(1988) que mostra bem isso:

T: When's your birthday, Alvaro?
Alvaro: Twelfth November.
T: Okay. Now, Santos, when's your birthday?
Santos:  Fourteenth of September.
T: No, listen: the fourteenth. Again...

Segundo Hedge (2000), isso significa que o professor precisa, além de pensar sobre os 

efeitos da correção no aluno sendo corrigido, observar o efeito que ela terá no grupo como um 

todo. A correção, então, necessita ser consistente e sistemática. Truscott (1999, p. 3) afirma 

que “o professor que ignora o erro cometido por um aluno e depois corrige o mesmo erro 

quando ele é cometido por outro, passa uma mensagem confusa para a turma”. Além disso, 

esse geralmente livre de correção”.
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“aqueles que são corrigidos mais que outros podem achar que são inferiores aos outros ou que 

o professor assim o considera” (Truscott, 1999, p. 3).

Truscott  (1999),  em  seu  artigo  intitulado  “What's  wrong  with  oral  grammar 

correction”, afirma que correção é uma “má idéia” e deve ser abondonada, pois:

• não podemos garantir se uma correção será ou não eficiente;

• inconsistência na correção pode ser maléfica para o aluno;

• uma correção que é apropriada para um aluno pode não ser para outro;

• a correção pode ser confusa ou ambígua para o aluno;

• a agenda do professor na sala de aula é muito grande para se gastar tempo em uma 

técnica que não possui perspectiva de sucesso;

• o sucesso da correção não pode ser medido pelo uso da forma correta pelo aluno em 

contextos que exigem seu uso.

Existem, no entanto, diversos estudos e trabalhos desenvolvidos sobre o assunto nos 

quais a importância da correção e suas vantagens são evidenciadas, como poderá ser visto na 

próxima seção. Lyster, Lightbown e Spada (1999), ao escreverem um artigo em resposta ao de 

Truscott  (1999),  afirmam  que  os  argumentos  apresentados  pelo  último  subestimam  as 

habilidades  de  professores  de  língua  experientes,  os  quais  demonstram,  em  pesquisas 

desenvolvidas em sala de aula, que conhecem o desempenho e as necessidades de seus alunos.

Dessa forma, percebemos a correção como parte do processo de aprendizagem de uma 

LE (Murphy, 1986), capaz de auxiliar os alunos de forma produtiva em seu desenvolvimento 

(Hedge, 2000). Como afirma Murphy (1986),

ao fazer com que a correção se torne uma parte natural da fala na sala de 
aula,  ela  deixa  de  ser  um direito  e  obrigação  somente  do  professor.  A 
responsabilidade será dividida, apesar de que é o professor que apontará os 
erros inicialmente se os alunos não conseguirem percebê-los por si mesmos. 
(Murphy, 1986, p. 150)

Acreditamos que o papel do professor de mostrar os erros aos seus alunos é importante 

e que suas ações nesse sentido serão certamente aproveitadas por eles para avançarem na sua 

aprendizagem. Como afirma Omaggio (1986, p. 282), “aprendizes de L2 somente se sentirão 

motivados a alterar suas hipóteses sobre a LA quando obtiverem algum tipo de indicação de 

que sua mensagem se apresenta inaceitável, indevida ou não compreendida”.
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Tendo  feito  algumas  considerações  sobre  questões  de  correção  com as  quais  nos 

deparamos  no nosso dia-a-dia  na  sala  de aula,  apresentaremos,  na próxima  seção,  alguns 

estudos feitos sobre o assunto.

1.4.1 Estudos sobre correção

Um estudo pioneiro ao qual a maioria dos trabalhos sobre correção de erros orais se 

refere é o de Chaudron (1977). Ele foi realizado em três turmas de imersão de francês e o 

objetivo era observar e descrever as formas discursivas, as prioridades corretivas e os efeitos 

das correções utilizadas pelos professores sobre a produção lingüística dos alunos. Chaudron 

(1977) observou que a repetição do erro em forma de pergunta era a reação mais comum entre 

os professores e apresentava uma certa eficácia para fazer com que os alunos produzissem 

reparo de erros de conteúdo ou comunicação e, muitas vezes, de pronúncia. Quando isto era 

feito para erros gramaticais, no entanto, o aluno achava, erroneamente, que a correção estava 

direcionada para o conteúdo semântico da sentença. Além disso, foi observado, assim como 

em estudos posteriores (Long, 1977; Lyster e Ranta, 1997, Lyster, 1998), que repetições com 

mudança, ou seja, reformulações, não eram eficazes para apontar o erro ao aluno. Chaudron 

(1977, p. 44, grifo no original) concluiu, ao final do estudo, que, “longe de ser um processo de 

caráter  manipulativo,  no  qual  o  professor  direciona  e  provê  reforços  às  respostas 

‘automáticas’ dos alunos, o discurso corretivo geralmente exige uma concentração ativa do 

aprendiz e, às vezes, depende da cooperação do grupo”.

Já um estudo mais recente de Lyster e Ranta (1997), realizado com seis turmas de 

imersão de francês, buscou relatar os tipos e a distribuição do feedback corretivo fornecido 

pelos  professores  em  relação  ao  uptake28 dos  aprendizes.  Para  isso,  os  pesquisadores 

elaboraram um modelo de ‘seqüência de tratamento de erros’29 (ver Figura 1.1) para realizar a 

análise  das  interações  entre  professor  e  alunos.  O  referido  modelo  teve  por  base  os 

procedimentos  de correção dos  professores  do estudo e  as  produções  dos  alunos  após as 

correções.

28 Lyster  e  Ranta (1997, p.  49) definem  uptake como “a produção do aluno que segue imediatamente uma 
correção do professor e que constitui um tipo de reação à intenção do professor de chamar sua atenção para  
algum aspecto de sua produção inicial”. Comumente partindo do pressuposto de que uptake contribui para que o 
aluno perceba seus erros, Lowen (2004, p. 155) o define como “a tentativa do aluno de incorporar a informação 
[implícita ou explícita provida pelo professor] em sua própria produção”.
29 Vale ressaltar aqui que a análise das interações entre a professora da turma e os alunos de nosso estudo será 
baseada no modelo de Lyster e Ranta (1997) e, com isso, a forma como ele funciona será exposta no Capítulo da  
Metodologia,  juntamente  com  as  definições  e  exemplos  dos  tipos  de  erros,  correção  e  uptake que  foram 
evidenciados em nossos dados.
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FIGURA 1.1 – Seqüência de tratamento de erros de Lyster e Ranta (1997)

Os resultados do estudo, com base nesse modelo ilustrado pela Figura 1.1, mostraram 

que 62% dos turnos contendo erros receberam algum tipo de feedback do professor, e, desses 

turnos, 55% contribuíram para algum tipo de uptake. No entanto, apenas 27% dos turnos com 

correção causaram reparo do erro. O tipo de correção mais usada pelos professores constituiu-

se de reformulações, mas foi a técnica que teve menos  uptake. Ela se apresentava bastante 

ambígua para os alunos, visto que era difícil para eles perceber qual a mudança que estava 

sendo feita no enunciado. Já a elicitação obteve total sucesso no sentido de fazer com que os 

alunos  produzissem  uptake.  Com  isso,  o  estudo  revelou  que  nenhum  tipo  de  correção 

interferiu no andamento das interações nas aulas e que uptake também não rompe com o fluxo 

de comunicação, pois a produção de uptake “significa que o aluno possui o domínio de sua 

produção novamente” (Lyster e Ranta, 1997, p. 57).

Com relação ao reparo dos erros pelos alunos, Lyster e Ranta (1997, p. 54) afirmam 

que “um reparo no qual um aprendiz simplesmente repete o que o professor acabou de dizer 

não significa que o feedback foi compreendido”. Com isso, os estudiosos decidiram distinguir 
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as auto-correções e as correções feitas pelo(s) colega(s) das repetições e incorporações. As 

primeiras  foram  por  eles  denominadas  ‘reparo  gerado  pelos  alunos’  (student-generated 

repair). As elicitações foram responsáveis pelo maior número desse tipo de reparo. Lyster e 

Ranta  (1997)  observaram,  a  partir  disso,  que  o  reparo  do  erro  pelos  próprios  alunos 

possibilita-lhes resgatar o conhecimento da L2 que eles já possuem sob uma certa forma na 

sua interlíngua, e, baseando-se nos seus próprios recursos, eles confrontam ativamente seus 

erros de forma a revisar suas hipóteses sobre a LA.

Outros estudos também investigaram a ocorrência de reparos (Kasper, 1985; Lyster, 

1998),  partindo comumente  do pressuposto de que eles  são fundamentais  no processo de 

aprendizagem de uma L2. Kasper (1985) analisou os quatro tipos de reparo sugeridos por 

Schegloff et al. (apud Chaudron, 1988; Van Lier, 1988; Allwright e Bailey, 1991) e verificou 

que as suas ocorrências variavam de acordo com o tipo de atividade na sala de aula. Nos 

momentos em que o foco da aula era a língua em si, as características mais freqüentes de 

reparo foram:

• os problemas na comunicação se originavam na fala dos aprendizes;

• os reparos eram iniciados pelo professor;

• os  problemas  eram  reparados  pelo  próprio  aluno  que  o  produziu  ou,  mais 

freqüentemente, por outro aprendiz;

• o reparo era completado pelo professor.

Com isso, Kasper (1985) verificou que, devido ao fato de a precisão lingüística ser o 

foco das atividades sobre o funcionamento da língua, os reparos caracterizavam-se como uma 

negociação pedagógica, ou seja, o professor iniciava os reparos dos erros de aprendizes. Da 

mesma  forma,  Lyster  e  Ranta  (1997)  observaram  que  os  professores  compreendiam  as 

produções dos alunos, mas agiam de acordo com uma agenda pedagógica, cujo objetivo era 

guiar os alunos na sua produção por meio do fornecimento de dicas que lhes possibilitariam 

recorrer a seus próprios recursos lingüísticos. Os dados desse estudo mostraram, então, que a 

negociação da forma envolve correções por meio de elicitações,  feedback metalingüístico, 

pedidos de esclarecimento ou de repetições dos erros pelo professor, seguidos de uptake na 

forma de auto-correções ou de reparos feitos pelo(s) colega(s).

No Brasil também foram realizados importantes trabalhos que visavam compreender 

melhor as ações corretivas do professor na sala de aula. Ripp (2001) investigou a maneira 
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como quatro professores de língua inglesa em uma escola privada de idiomas abordavam os 

erros  orais  de  seus  alunos  e  percebeu  que  suas  ações  não eram sistemáticas  e  tampouco 

condizentes  com  a  abordagem  comunicativa  dentro  da  qual  atuavam.  As  técnicas  mais 

utilizadas  pelos  professores  para  corrigir  eram ignorar  os  erros  e  interromper  a  fala  dos 

alunos. Dentre as razões dadas para ignorar os erros, tem-se o grande número de alunos nas 

turmas,  impossibilitando  a  correção  de  todos,  e  suas  visões  sobre  o  que  significa  ser 

comunicativo.

Cunha e Lima (2002), em um estudo realizado com uma professora nativa da língua 

inglesa e outra não-nativa, evidenciaram um maior número de correções de erros de conteúdo 

do que de erros de forma. Tais erros eram corrigidos, em sua maioria, após o término da fala 

do aluno. Além disso, foram utilizados tipos de correção que pouco incentivavam a auto-

correção dos erros pelos alunos. Uma das conclusões a que chegaram as pesquisadoras foi a 

de que é importante que o professor forneça um tempo suficiente para que o aluno possa 

reparar seu erro antes de fornecer a forma correta.

Cardoso-Brito (2004) investigou como três professores de língua inglesa de diferentes 

contextos abordavam a correção de erros orais e os efeitos que isso exercia nos alunos e no 

seu processo de aprendizagem da língua. A pesquisadora percebeu, a partir dos dados de sua 

pesquisa, que os professores não têm consciência da forma como agem em sala de aula, pois 

sua prática não é coerente com aquilo que acreditam estar fazendo. Além disso, ela constatou 

que  a  forma  como  o  professor  lida  com  o  erro  e  fornece  a  correção  está  diretamente 

relacionada com a maneira como ele vê o ensino e a aprendizagem de uma LE.

Menti (2004) realizou um estudo experimental no qual o objetivo era investigar dois 

tipos  de  correção  oral  implícita:  reformulações  e  elicitações.  A  estrutura  enfocada  pelas 

correções  foi  o  uso  de  perguntas  no  passado,  pois  havia  sido  constatado  que  os  alunos 

cometiam vários erros nesse aspecto lingüístico. A partir do número de erros cometidos pelas 

duas turmas investigadas nos três testes ministrados (pré-teste, pós-teste e teste postergado), 

Menti (2004) observou que o grupo que recebeu  feedback por meio de elicitações teve um 

melhor desempenho do que os alunos que receberam as reformulações.

Cavalari (2005) realizou uma pesquisa com seis alunos e a professora de uma turma 

que se preparava para fazer o exame de proficiência da Universidade de Cambridge em uma 

escola de línguas. O objetivo do estudo foi investigar os movimentos de correção tomados 

pela professora da turma e, depois, fazer um trabalho de intervenção de correção dos erros 

orais.  Sua proposta  foi  feita  com base em ações  pedagógicas  caracterizadas  pelo foco na 

forma que promovesse a negociação de itens lingüísticos que se apresentavam faltosos na IL 
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dos alunos participantes. Dentre as medidas tomadas para tal intervenção, garantiu-se que os 

aprendizes pudessem se expressar e enfocar a mensagem ao mesmo tempo, mesmo que o foco 

da atividade fosse a princípio a forma, e o professor só apontava os erros dos alunos por meio 

de feedback metalingüístico, pedidos de esclarecimento, repetições etc. A partir dos dados, foi 

observada uma certa coerência entre as concepções de erro e correção da professora e sua 

prática em sala de aula. A professora também mostrava preocupação com o impacto que as 

correções teriam na auto-estima e na produção de seus alunos.

Estudos também foram feitos no intuito de obter informações quanto às preferências 

dos aprendizes de LE no tocante à correção de seus erros orais pelo professor. Lyrio (2001) 

obteve  dados  tanto  dos  alunos  quanto  dos  professores  sobre  como  eles  percebem  esse 

processo. Lyrio (2001, p. 317) partiu do pressuposto de que “nossas expectativas influem na 

maneira como vemos as situações e também como agimos”.  Os professores, por exemplo, 

“mesmo com a  consciência  de  que  o enfoque é  comunicativo  e  de que  nessa situação  a 

abordagem aos erros tem que ser repensada, têm suas expectativas que nem sempre coincidem 

com as dos alunos” (Lyrio, 2001, p. 319). A pesquisadora verificou a partir dos dados que, na 

maioria dos casos, não houve equivalência entre a opinião de alunos e professores. Enquanto 

os alunos esperavam que seus erros fossem sempre corrigidos, os professores acreditavam que 

a correção freqüente não garantia aprimoramento da produção e por isso corrigiam apenas 

quando o erro interferia  na comunicação.  Suas opiniões  convergiram,  no entanto,  quando 

professores e alunos mostraram preferência pela correção feita após o término da fala ou da 

leitura do aluno. Eles acreditavam também que a correção deve ser feita de forma que não 

iniba ou frustre o aluno e precisa ser efetuada com cuidado e de forma sutil, evitando atribuir 

ao professor uma postura de superioridade e crítica.

Ciocari (2002) realizou sua pesquisa apenas com os alunos e percebeu, assim como no 

estudo de Lyrio (2001), que eles querem ser corrigidos continuamente, que a correção é parte 

intrínseca no processo de aprendizagem e que ela deve ser feita de modo a não afetar de forma 

negativa  a  sua  auto-estima.  Foi  igualmente  evidenciado  que  os  alunos  têm  medo  da 

fossilização, ou seja, da internalização permanente de elementos errôneos na LA, e de que 

isso ocorra por falta de correção. Quanto à maneira como preferem ser corrigidos, os alunos 

gostam de receber explicação de seus erros. Além disso, citaram a correção feita no quadro 

como uma estratégia positiva para que eles possam compreender a correção.

Com relação a essa técnica de correção, vale apontar aqui um estudo realizado por 

Gainer (1989) cujo intuito foi mostrar que a correção de erros orais no quadro pode ser um 

meio  simples  e  eficaz  para  elicitar  auto-correções  e  correções  pelo(s)  colega(s).  Segundo 
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Gainer  (1989,  p.  45),  muitas  das  técnicas  de  correção  usadas  “geralmente  interrompem, 

intimidam e causam confusão ao invés de esclarecer”.  Para ele,  isso ocorre devido a três 

fatores:

• tais técnicas não mostram de forma clara onde está o erro;

• os professores muitas vezes fornecem a forma correta sem oferecer tempo suficiente 

para que o aluno reformule sua produção;

• pode acontecer de o aluno não perceber que está sendo corrigido.

A  partir  disso,  Gainer  (1989)  apresenta  as  vantagens  de  se  explicitarem  os  erros 

cometidos por meio de recursos visuais, ou seja, da escrita. Os alunos têm mais tempo para 

pensar sobre o erro e tentar resolvê-lo, podendo, ao mesmo tempo, fazer com que o restante 

da turma também participe do processo de correção. Além de prover informações sobre a 

precisão das formas lingüísticas, essa técnica também mostra o que o aluno acertou.

Após fazer uma revisão de estudos de extrema relevância no que se refere à correção 

de  erros  orais,  iremos  abordar,  na  próxima  seção,  um  aspecto  bastante  determinante  no 

tocante à eficácia e à aceitação da correção: o fator afetivo.

1.5 Fatores afetivos e correção

Ao se tratar de correção de erros orais, há sempre uma preocupação com os efeitos que 

ela pode ter nos alunos, como pôde ser notado na revisão de alguns dos estudos nessa área. 

Portanto,  além  do  feedback cognitivo  fornecido,  ou  seja,  informações  sobre  a 

compreensibilidade ou precisão lingüística  da produção do aluno, é  necessário observar o 

feedback afetivo (Lynch, 1996). Dessa forma,

um  professor  que  valoriza  as  contribuições  e  fornece  um  feedback  
encorajador  provavelmente  irá  motivar  mais  os  alunos  a  aprender  e 
participar nas aulas, e também irá criar um ambiente social agradável dentro 
de sala de aula. (Tsui, 1995, p. 43)

Os fatores cognitivos  e afetivos  foram originalmente abordados por Vigil  e Oller30 

(apud  Brown,  1994b),  os  quais  criaram  um  modelo  de  aprendizagem  baseados  nesses 

aspectos. Brown (1994b), tendo em vista o referido modelo, faz uma ressalva quanto às suas 

implicações para a teoria de correção de erros. Ele aponta que o fornecimento excessivo de 

30 VIGIL, N. A.; OLLER, J. W. Rule fossilization: a tentative model.  Language Learning, v. 26, p. 281-295, 
1976.
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feedback cognitivo bloqueia as tentativas de comunicação dos alunos. Se eles percebem que a 

maior  parte daquilo que falam está errado, eles irão acreditar  que têm poucas chances de 

acertar  alguma coisa,  deixando,  assim,  de  tentar  produzir  na  língua-alvo.  Por  outro  lado, 

feedback cognitivo positivo excessivo, ou seja, se o ouvinte sinaliza o tempo todo que está 

compreendendo o que o outro está dizendo a despeito dos erros que estão sendo cometidos, 

ele irá persistir naqueles erros e, provavelmente, serão fossilizados (Brown, 1994b).

Como, então, fazer com que os alunos não se sintam tão pressionados, diminuídos ou 

prejudicados com a correção do professor? Brown (1994a) afirma que a informação afetiva é 

processada primeiramente em termos de mecanismos cinestésicos, como gestos, tom de voz e 

expressões faciais. Em uma seção especial de seu livro destinada à comunicação não-verbal 

que falantes nativos de diferentes culturas transmitem ao interagir, Brown (1994a) faz uma 

afirmação que também serve para expressar a importância da expressão corporal do professor 

ao corrigir. Segundo o autor, “o que conta não é o quê você diz, mas como você diz”, ou seja, 

aquilo que você passa com seus gestos, contato visual, distância física e outras mensagens 

não-verbais (Brown, 1994a, grifos no original).

Com isso, vale ressaltar a importância da linguagem não-verbal como técnica para a 

correção de erros orais. Bartram e Walton (1994) mostram que, quando os alunos cometem 

um erro, o professor pode indicá-los por meio de:

• expressões  faciais:  sacudir  a  cabeça,  franzir  a  testa  ou  mostrar  uma  expressão  de 

dúvida;

• sons não-verbais: “Mmmm” com intonação de dúvida;

• gestos: mostrar com um movimento de mão que a produção está parcialmente correta;

• frases simples: indicar verbalmente que algo está errado e utilizar, ao mesmo tempo, 

os dedos das mãos para mostrar onde o erro foi cometido (por exemplo, se falta uma 

palavra ou se a palavra está no tempo verbal errado).

Portanto,  devemos estar  atentos  quanto à  postura que adotamos ao corrigir  nossos 

alunos. Algumas expressões faciais, por exemplo, podem ser úteis e benéficas para apontar os 

erros, mas podem também, dependendo do modo como são feitas, transmitir impaciência e 

intolerância quanto aos erros dos alunos.

Richard-Amato (1988) também afirma que as atitudes dos alunos com relação a si 

mesmos, aos colegas, ao professor e ao ambiente de sala de aula parecem exercer influência 
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sobre  seu processo de aprendizagem da LE.  Primeiramente,  os  aprendizes  precisam estar 

motivados a aprender. Motivação é um dos termos mais recorrentes em estudos que visam 

explicar o sucesso ou fracasso de alunos na aprendizagem de L2 ou LE e geralmente indica 

um impulso, emoção ou desejo que faz com que uma pessoa realize uma certa ação (Brown, 

1994a).  Na  literatura  referente  a  esse  assunto,  tem-se  falado  sobre  diversos  tipos  de 

motivação, como, por exemplo, motivação instrumental e integrativa. A primeira se refere à

motivação  para  aprender  uma  língua  como  meio  para  obter  objetivos 
instrumentais:  dar  início  a  uma  carreira  profissional,  leitura  de  material 
técnico,  tradução  etc.  A  motivação  integrativa  é  empregada  quando 
aprendizes querem se integrar à cultura da L2, ou seja, se identificar com ela 
e dela fazer parte. (Brown, 1994a, p. 153-154)

Além dessa distinção, a motivação pode ser intrínseca ou extrínseca. Aqui, a primeira 

se refere à vontade de aprender para obter satisfação interna, como sentimentos de sucesso e 

determinação pessoal. Já a segunda indica que o aluno age a partir de estímulos externos, 

como recompensas dadas pelo professor por realizar uma tarefa, notas ou até elogios (Brown, 

1994a).

Como  já  foi  mencionado,  a  correção  de  erros  orais  constitui  um terreno  delicado 

dentro de uma sala de aula, pois, além de ser uma forma de avaliação da produção dos alunos 

pelo professor, isto é feito diante de um “público”, que pode também, do ponto de vista do 

aluno que cometeu o erro, estar avaliando-o. O contexto de uma sala de aula comunicativa 

exige que o aluno se exponha, mesmo que seja a um grupo pequeno, e, com isso, ele hesita ao 

falar por falta de confiança e por receio de se sentir desmoralizado pelos seus erros (Hedge, 

2000). Richard-Amato (1888), ao tratar das atitudes que o aprendiz tem com relação à língua-

alvo e aos colegas em um contexto de aquisição da língua em seu ambiente natural, afirma 

que os estereótipos negativos que são atribuídos a esse aluno podem ser internalizados, e, com 

isso, comprometer seu desenvolvimento. Isso também pode ocorrer com alunos de LE que 

possuem a mesma L1 em contextos de aprendizagem. Existem alunos que são considerados 

“lingüisticamente  deficientes  ou  em  desvantagem”  em  relação  aos  outros  alunos,  e  esse 

estereótipo negativo pode afetar sua auto-estima (Richard-Amato, 1988, p. 56).

Diversos  autores  têm tratado  do  aspecto  emocional  de  aprendizes  no  processo  de 

aprendizagem de uma L2 ou LE, ressaltando fatores de sua personalidade que influenciam 

suas  atitudes  nesse  processo,  como  auto-estima,  inibição,  disposição  para  cometer  erros, 

competitividade e ansiedade.
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a) Auto-estima

A auto-estima de alunos é resultado do acúmulo de experiências com eles mesmos e 

com os outros, e de julgamentos do mundo ao seu redor (Brown, 1994a). Brown afirma que é 

possível  a  existência  de  três  tipos  de auto-estima.  A auto-estima  ‘global’  é  relativamente 

estável em adultos e geralmente resiste a mudanças. Ela pode variar também de acordo com 

situações  específicas  do  dia-a-dia,  como  no  trabalho,  em  casa  ou  até  no  processo  de 

aprendizagem de uma L2. Nesse caso, chama-se auto-estima ‘específica’. Além disso, em um 

terceiro  nível,  a  auto-estima  pode ser  determinada  por  tarefas  ou  atividades.  No caso  da 

aprendizagem  de  línguas,  a  auto-estima  pode  estar  associada  a  aspectos  específicos  do 

processo, como a fala ou escrita, por exemplo. Quanto ao papel do professor em relação ao 

desenvolvimento da auto-estima dos seus alunos em sala de aula, acredita-se que

professores podem exercer influência tanto sobre o desempenho lingüístico 
dos alunos quanto no seu bem-estar emocional. Talvez os “bons” professores 
sejam aqueles que dão igual atenção aos objetivos lingüísticos e às diferentes 
personalidades de seus alunos. (Brown, 1994a, p. 138)

Dessa forma, o professor também deve se preocupar com as diferenças individuais dos 

alunos ao corrigir seus erros orais e procurar fazê-lo de forma que não afete sua auto-estima 

negativamente.

Para uma maior compreensão da auto-estima no que concerne à correção, veja Lago 

(2002).

b) Inibição

Outro fator afetivo que pode determinar o grau de sucesso na aprendizagem de uma 

língua é a inibição. Como aponta Brown (1994a, p. 138), “todos os seres humanos, a partir da 

maneira  como se vêem,  constroem um conjunto  de defesas  para  proteger  seu  ego”.  Para 

algumas pessoas, erros podem ser vistos como ameaças para seu ego, que podem ser internas 

ou externas. Internamente,

o ‘eu’ crítico e o ‘eu’ performático podem entrar em conflito: o aprendiz 
produz  algo  ‘errado’  e  se  torna  crítico  com relação  a  seu  próprio  erro. 
Externamente,  o  aprendiz  percebe  que  outros  estão  sendo  críticos  e  até 
julgando sua própria pessoa. (Brown, 1994a, p. 140, grifos nossos e grifo no 
original)
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Isto significa que o aluno que se sente inibido por seus próprios erros, ou seja, aquele 

que condena suas tentativas de produção malsucedidas, somada à reação negativa e avaliadora 

do professor ou dos colegas, provavelmente irá produzir menos nas aulas.

c) Disposição para cometer erros

Também relacionado com o medo de julgamento das pessoas presentes no âmbito de 

sala de aula, se encontra a disposição para se arriscar ao produzir na língua-alvo, ou seja, 

cometer erros. Aquele aluno que quase não fala em sala de aula pode estar com receio de 

parecer estúpido ao cometer erros. Segundo Brown (1994a), a auto-estima está ligada a esse 

fator, pois quem tem uma auto-estima global alta, não se importará se os outros rirem de seus 

erros.

d) Competitividade

A competitividade muitas vezes se encontra presente no processo de aprendizagem de 

uma LE de um grupo de alunos. Allwright e Bailey (1991) afirmam que esse fator se revela 

pela preocupação que certos alunos têm em serem os melhores da turma ou, ao contrário, 

serem os “piores”. Dessa forma, esses alunos estão sempre comparando seu desempenho com 

o de seus colegas, ou com uma imagem idealizada de si mesmos (Oxford, 1999).

e) Ansiedade

Finalmente  chegamos  a  um  dos  fatores  afetivos  mais  abordados,  considerado 

determinante no desempenho de aprendizes de L2 ou LE: a ansiedade. Ela está associada a 

“sentimentos de desconforto, frustração, dúvida, apreensão e preocupação” (Brown, 1994a, p. 

141).  Brown  (1994a)  e  Oxford  (1999)  discorrem sobre  dois  tipos  de  ansiedade:  geral  e 

específica ou situacional. A ansiedade pode estar presente apenas no início de uma atividade e 

depois, passar com o tempo. Em outros casos, ela pode estar tão arraigada na pessoa que ela já 

associa  todos os momentos  de produção lingüística como sendo causadores da ansiedade. 

Com isso, afirma-se a existência de ansiedade benéfica e maléfica, respectivamente.

Segundo Oxford (1999), fatores como a auto-estima, a disposição para cometer erros e 

a competitividade são correlatos do fator ansiedade. Além deles, Oxford (1999) também cita a 

ansiedade social e a ansiedade relativa a atividades e métodos. A primeira pode compreender 

ansiedade na fala, timidez, vergonha e apreensão comunicativa. Ela ocorre a partir de uma 

perspectiva ou da presença de avaliação interpessoal e pode-se presumir que essas pessoas 
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têm baixa auto-estima e forte senso de que os outros as estão sempre avaliando (Oxford, 

1999).  Já  a  segunda  se  refere  à  ansiedade  criada  devido  a  certos  tipos  de  atividades  ou 

métodos empregados pelo professor em suas aulas. Oxford (1999) aponta que, por exemplo, 

apresentações orais e atividades em que é requerido dos alunos que eles respondam oralmente 

constituem tipos de atividades que causam um maior grau de ansiedade.

Tsui (1996), a partir de um estudo que realizou com professores integrantes de um 

programa educacional na Universidade de Hong Kong, sugere algumas estratégias que podem 

ser usadas por professores para aliviar a ansiedade em sala de aula. Uma delas é relativa ao 

tempo que o professor dá ao aluno para que ele responda algo. É importante que se dê tempo 

razoável para que o aluno possa pensar sobre a pergunta que lhe foi feita, e por isso o silêncio 

não  deve  ser  considerado  algo  ruim.  No  entanto,  “a  extensão  insensível  de  tempo  pode 

aumentar a ansiedade ao invés de aliviá-la” (Tsui, 1996, p. 160), pois o tempo excessivo pode 

impor uma certa pressão no aluno para que ele produza. Relacionada a isso, outra estratégia 

compreende deixar claro para os alunos que não existe apenas uma resposta correta para cada 

pergunta, ou seja, deve-se mostrar que uma variedade de respostas será aceita. Permitir que os 

alunos confiram suas respostas com os colegas antes de fornecê-las ao professor também os 

estimula a falar, pois adquirem confiança a partir do apoio recebido. O uso de atividades com 

foco  no  conteúdo  ao  invés  da  forma  também  se  apresentou  eficiente  para  diminuir  a 

ansiedade, pois, a perspectiva de que seus erros seriam corrigidos era menor. Por último, foi 

constatada outra estratégia importante para criar uma atmosfera positiva para a aprendizagem: 

o  bom relacionamento  entre  professores  e  alunos  é  fundamental,  visto  que  precisa  haver 

confiança  entre  eles  (Tsui,  1996).  O aluno  não  deve  ver  o  professor  como  avaliador  ou 

gerador de dificuldades, e sim como alguém capaz de ajudá-lo a trabalhar os problemas que 

surgirem.

Em resumo, podemos afirmar que, para nossos alunos, tentar produzir na LE na frente 

de outros aprendizes e até de nós professores pode gerar bastante ansiedade por várias razões 

(por  achar  que  não  estão  sendo compreendidos  ou  porque são  tímidos  por  natureza,  por 

exemplo). Assim, é responsabilidade do professor “criar um ambiente de confiança em sala de 

aula no qual os alunos se sintam dispostos a cometer erros e testar suas hipóteses sobre a 

língua” (Hedge, 2000, p. 293). Com relação à correção dos erros orais, é importante também 

que o professor dê atenção às diferenças individuais de seus alunos.

Tendo discutido a influência de fatores afetivos no processo de aprendizagem de uma 

L2 ou LE, encerramos o Capítulo Teórico e passamos para o próximo capítulo, no qual será 

apresentada a metodologia empregada para a realização de nossa pesquisa. 
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CAPÍTULO 2

METODOLOGIA

The actions of men are the best interpreters of their thoughts.31

John Locke (1632-1704)

Este capítulo está dividido em quatro partes. A primeira explicita as razões pelas quais 

a metodologia de estudo de caso foi escolhida para a realização deste trabalho. A segunda 

relata o contexto onde a pesquisa foi feita e o perfil dos participantes do estudo. A terceira 

parte faz uma descrição dos instrumentos utilizados para coleta de dados e dos procedimentos 

de pesquisa. A quarta parte apresenta os procedimentos e os critérios adotados para análise 

das interações ocorridas entre a professora da turma e os alunos e das entrevistas realizadas 

com os participantes.

2.1 O estudo de caso

O objetivo principal desta pesquisa é descrever e compreender as ações corretivas da 

professora frente aos erros orais cometidos por seus alunos, tendo em vista o contexto em que 

estão inseridos. Para que tal objetivo fosse cumprido, fez-se necessário o uso de uma gama 

variada de métodos de coleta de dados. Esta constitui uma das características de um estudo de 

caso (Nunan, 1992), visto que, para se obter uma visão mais profunda e detalhada do processo 

sendo investigado  na  sala  de  aula,  é  preciso  que  o  pesquisador  realize  suas  observações 

partindo de diferentes fontes, fazendo jus ao caráter complexo e multifacetado dos eventos de 

sala de aula.

31 “As ações dos homens são os melhores intérpretes de seus pensamentos.”



O pesquisador de um estudo de caso pode centrar seu estudo em um único indivíduo 

ou, como é o caso deste trabalho, em um número limitado de indivíduos. Ao descrever o 

modelo de Brown (1988) acerca dos possíveis tipos de pesquisa, Nunan (1992, p. 8) afirma 

que  os  estudos  de  caso  “registram  algum  aspecto  do  desenvolvimento  lingüístico  dos 

indivíduos, geralmente durante um período relativamente longo”.

Adelman et al. 32 (apud Nunan, 1992, p. 78) sugerem seis vantagens de se adotar a 

metodologia de estudo de caso:

1) Por retratar fortemente a realidade, esse método é atraente para profissionais da área 

sendo investigada, pois estes podem se identificar com questões e problemas por ele 

levantados.

2) É  possível  fazer  generalizações  a  partir  do  caso,  seja  sobre  uma  ocorrência,  ou 

partindo de uma ocorrência para um grupo.

3) Pode representar uma variedade de pontos de vista, além de oferecer um suporte para 

interpretações diversas.

4) Fornece  um  corpo  de  dados  que  pode  ser  utilizado  e  reinterpretado  por  futuros 

pesquisadores.

5) As considerações  levantadas  pelo estudo de caso  podem ser  colocadas  em prática 

imediatamente para vários propósitos,  como o desenvolvimento da prática docente, 

feedback para a instituição etc.

6) Os dados deste  tipo  de pesquisa são geralmente  mais  acessíveis  do que  relatórios 

convencionais de pesquisa, e atendem a um público mais variado. Segundo Adelman 

et al. (apud Nunan, 1992, p.78), “estudos de caso contribuem para a ‘democratização’ 

das tomadas de decisão (e do próprio conhecimento)”.

Esse último ponto é de extrema importância para as pesquisas desenvolvidas na área 

de ensino e aprendizagem de línguas, pois nos leva ao que deveria ser o principal objetivo 

desses estudos: tornar os dados acessíveis  não somente  ao investigador,  mas também aos 

participantes da pesquisa, a outros profissionais da área e à comunidade em geral. O objetivo 

das pesquisas deveria ser o atendimento às necessidades do dia-a-dia dessas pessoas.

O estudo de caso pode ser quantitativo ou qualitativo. A presente pesquisa enquadra-se 

no  parâmetro  de  pesquisa  qualitativa,  apesar  de  a  exposição  dos  resultados  conter  dados 

32 ADELMAN,  C.;  JENKINS,  D.;  KEMMIS,  S.  Rethinking  case  study:  notes  from the  second  Cambridge 
conference. Cambridge Journal of Education, v. 6, n. 3, p. 139-150, 1976.
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numéricos  expressos em tabelas e gráficos.  A pesquisa qualitativa trata da descrição e da 

explicação dos dados coletados. Assim, o uso de métodos quantitativos de análise serve para 

facilitar  a  interpretação  desses  dados.  Larsen-Freeman  e  Long (1991,  p.  12)  expõem um 

quadro desenvolvido por Reichardt e Cook (1979) que contém um resumo das características 

de pesquisas qualitativas e quantitativas. Dentre aquelas comuns a estudos qualitativos estão 

seu caráter naturalístico, ou seja, o objeto de estudo é observado no seu ambiente natural, 

“provendo informações valiosas sobre o contexto em que ocorre” (Johnson, 1992, p. 75-76), e 

seu  caráter  processual,  por  estar  interessado  no  processo  e  não  nos  resultados  imediatos 

apresentados em um determinado ponto no tempo, como ocorre, geralmente, em pesquisas 

quantitativas.

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de observação não-participativa. Nesse tipo 

de pesquisa, o investigador entra no cenário a ser investigado sem qualquer hipótese prévia, 

visto que a  intenção é verificar  os fenômenos que normalmente ocorrem na sala  de aula. 

Assim,  o  pesquisador  não  participa  das  atividades  de  sala  de  aula  diretamente  (Larsen-

Freeman, 1991), de forma a não interferir no seu processo natural. Para que a presença da 

pesquisadora deste estudo afetasse menos os participantes, ela mesma organizava, no início de 

cada aula, as carteiras dos alunos em um semi-círculo centralizado, afastado das paredes, de 

modo que ela se sentasse sempre fora do círculo e ficasse fora do escopo de visão de parte da 

turma.  Isto possibilitava à pesquisadora fazer  notas de campo e manejar os equipamentos 

utilizados para a gravação das aulas. Nesse momento, podemos nos indagar até que ponto os 

dados coletados neste tipo de pesquisa são de fato “naturais”. Larsen-Freeman e Long (1991, 

p. 17, citando Tarone, 1979) levantam a questão de que a “mera presença do observador pode 

forçar os participantes a se comportarem de maneira adversa à forma que eles agiriam se ele 

não estivesse ali”. Esse fato realmente foge ao alcance do pesquisador, mas, no caso deste 

estudo, ele é, de certa forma, atenuado, pois os alunos não são comunicados quanto ao foco 

principal do estudo, erros e correção oral. Como poderá ser verificado no capítulo em que são 

expostos os resultados, erros e correção oral constituem um tema delicado, o qual norteia boa 

parte das ações da professora e dos alunos em sala de aula. Já a professora foi informada 

quanto ao tema a ser investigado. No entanto, detalhes não lhe foram fornecidos quanto aos 

objetivos específicos da pesquisa, pois receávamos que isso pudesse afetar a naturalidade das 

correções feitas em sala de aula.

Apesar de algumas limitações33 serem encontradas neste estudo, pesquisas deste tipo 

são de extrema importância para a área de ensino e aprendizagem de línguas, pois “o objetivo 

33 Outras limitações serão apontadas no Capítulo de Conclusão deste trabalho.
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é,  em  um  primeiro  momento,  ajudar  profissionais  da  área  a  compreender,  solucionar 

problemas existentes em seu próprio contexto” (Nunan, 1992, p. 89). Segundo Nunan (1992, 

p. 89), “pode-se aprender muito sobre alunos em geral por meio de um estudo detalhado feito 

com um aluno, assim como se pode fazer considerações sobre salas de línguas em geral a 

partir da análise minuciosa de uma única sala de aula”.

No próximo item, será apresentado o contexto em que se realizou este estudo.

2.2 O contexto da pesquisa

Discorremos, nesta seção, sobre o contexto em que foi realizada a pesquisa, sobre o 

currículo  e  o  material  didático  utilizados  nas  aulas  observadas,  bem  como  sobre  os 

participantes deste estudo.

2.2.1 O local e a duração da pesquisa

O presente estudo foi realizado em uma turma de 3º ano do curso de Letras/Inglês da 

Faculdade  de  Letras  de  uma universidade  pública  em Goiás.  Esse  contexto  foi  escolhido 

devido ao fato de ser um local de formação de professores.

A escolha dessa turma não se deu aleatoriamente. Foram observadas várias aulas de 

professores  diversos,  não  somente  da  graduação,  mas  também  do  Centro  de  Línguas  da 

Faculdade, com o intuito de verificar qual turma apresentaria dados mais significativos para 

análise. Os seguintes pontos foram considerados:

• Professores que não corrigiam de forma alguma não contribuiriam para nosso estudo, 

visto que o foco da pesquisa é a correção de erros orais.

• Turmas mais avançadas ou turmas cujos alunos quase não participavam oralmente das 

atividades  de sala de aula  também não seriam interessantes para o estudo, pois os 

alunos precisariam cometer erros para que o professor reagisse de alguma forma a 

eles.

• O espaço da sala de aula de cada turma também era considerado. Salas muito grandes 

dificultariam o posicionamento e a qualidade da gravação das aulas em áudio e em 

vídeo.
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Além desses fatores, o ponto determinante para a escolha dessa turma foi o fato de que 

seus alunos foram os que menos se apresentaram afetados pela presença da pesquisadora na 

sala de aula durante as observações preliminares.

A pesquisa teve início ao final do mês de março do ano letivo de 2004 e foi concluída, 

com as entrevistas, no final de junho. Foram gravadas e observadas vinte aulas.

2.2.2 O currículo e o material didático

O currículo do 3º ano de Letras/Inglês da universidade em que a pesquisa foi realizada 

define uma carga horária semanal de 4 horas-aula de língua inglesa. A disciplina é anual. As 

aulas da turma investigada ocorriam às terças-feiras, das 10h20 – 12h, e às quartas-feiras, das 

7h30 – 9h10.

A ementa do programa de língua inglesa do 3º ano propõe: desenvolver o vocabulário 

ativo e passivo (conversação); realizar exercícios das habilidades de língua escrita (descrição, 

narração, dissertação literária e científica); e introduzir os alunos à lingüística descritiva do 

inglês.

O programa tem como objetivos:

1. Dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento das estruturas gramaticais da língua 

inglesa.

2. Desenvolver as habilidades lingüísticas (produtivas e receptivas).

3. Despertar no aluno uma visão crítica dos diversos temas explorados no processo de 

aprendizagem.

4. Desenvolver o estudo da fonologia, morfologia e semântica.

5. Desenvolver a habilidade de produção de escrita acadêmica.

O livro didático adotado é o  New Headway Intermediate de Soars e Soars (1998). 

Além disso, a professora da turma fazia uso de outros materiais com os alunos, como livros 

teóricos da área de Lingüística Aplicada, textos extraídos de revistas etc.

A  habilidade  oral  foi  avaliada  pela  professora  por  meio  de  apresentações  orais 

(speeches) que cada aluno devia apresentar todo mês.  A cada uma delas era atribuído um 

máximo de 2 (dois) pontos. Tais apresentações orais, no entanto, não fizeram parte da análise 

dos dados, pois não havia interação entre a professora e os alunos, e sim, apenas entre eles. A 

professora fazia notas com relação a erros que os alunos cometiam, mas não os apontava 

imediatamente.  Estes  eram  anotados  e  entregues  aos  alunos  na  semana  seguinte  às 
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apresentações.  É  importante  frisar  que  nosso  estudo  se  propõe  a  analisar  as  interações 

ocorridas entre a professora e os demais participantes logo após o erro ser cometido.

Com relação à forma como a professora trabalhava a oralidade em sala de aula, ela 

geralmente conduzia as discussões acerca de um novo tópico com toda a turma e também 

fazia com que os alunos interagissem em pares ou em pequenos grupos, fosse para falar sobre 

um determinado texto ou para trabalhar alguma atividade com foco em estrutura gramatical.

Tendo discutido o currículo e o modo como a professora organizava a prática oral em 

sala de aula, apresentaremos, na próxima seção, os participantes da pesquisa.

2.2.3 Os participantes

Apresentaremos, a seguir, informações a respeito dos alunos e da professora da turma 

que participaram da pesquisa. Tais informações foram obtidas a partir  de um questionário 

entregue aos participantes na primeira semana da coleta de dados (ver Anexo A).

2.2.3.1 Os alunos

A turma constituía-se de 14 alunos, 12 dos quais freqüentavam regularmente as aulas. 

Todos os doze alunos participaram das aulas e da entrevista com a pesquisadora ao final do 

período  de  coleta  de  dados.  No  intuito  de  preservar  a  identidade  dos  participantes,  foi 

solicitado a eles que escolhessem pseudônimos. No primeiro dia de coleta, a pesquisadora se 

reuniu com os alunos, tendo previamente conversado com a professora da turma, para falar 

sobre a pesquisa que estaria realizando na área de ensino e aprendizagem de línguas.  Em 

seguida,  solicitando  permissão  para  que  pudesse  realizar  seu  estudo  naquela  turma,  a 

pesquisadora entregou aos alunos um formulário de consentimento, que, além de explicitar os 

propósitos da pesquisa e de informar-lhes sobre como seria conduzida, requeria as assinaturas 

dos participantes. O mesmo foi feito com a professora (ver Anexo B).

A seguir, descrevemos os alunos que participaram deste estudo.

Ana Júlia

Ana Júlia tem 48 anos. Ela considera importante o enfoque de todas as habilidades 

lingüísticas nas aulas de inglês, mas acredita que, se estudar a escrita e a gramática em casa, 

sobra mais tempo para que a habilidade oral, os exercícios de compreensão oral, vocabulário e 

leitura  sejam  mais  enfatizados  em  sala  de  aula.  Sente  que  possui  mais  dificuldades  em 
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exercícios  de compreensão oral  e  de fala,  pois acredita  que seu vocabulário  é limitado e 

precisaria praticar mais esses aspectos. A aluna prefere trabalhar em pares porque ela tem 

mais  tempo para falar,  e em grupos,  por ter  a  oportunidade  de ouvir  e  falar  com muitas 

pessoas e aprender com a produção de cada uma delas. Sempre quis aprender inglês e gosta 

muito da língua, pois sua intenção é tornar-se professora e, um dia, poder visitar um país de 

língua inglesa.

Beatriz

Beatriz tem 20 anos. Considera importante que se trabalhem a fala, o vocabulário da 

língua e a escrita nas aulas. Para ela, um vocabulário amplo auxilia a comunicação oral e a 

escrita. A habilidade que mais lhe apresenta dificuldades é a fala, pois sente que falta mais 

prática e vocabulário para se desenvolver.  Ela se sente prejudicada em sala de aula,  pois, 

muitas vezes, tem idéias formadas que gostaria de expressar sobre determinado assunto, mas 

não consegue fazê-lo. Prefere trabalhar em pares em sala de aula, principalmente se for com 

pessoas que a deixam à vontade ou com quem possui maior afinidade. Do contrário, prefere 

trabalhar individualmente. Gostaria de aprender a falar o inglês para poder viajar ou lecionar.

Caroline

Caroline  é  uma  estudante  de  19  anos.  Considera  interessante  estudar  gramática, 

vocabulário e praticar leitura e fala em sala de aula. Sente dificuldades na fala, principalmente 

por medo de cometer erros e por se sentir envergonhada. Por isso, prefere trabalhar em pares. 

Gosta de estudar a língua inglesa, porém não tem intenções de se tornar professora de inglês e 

também não possui nenhum outro objetivo específico para aprender a língua.

Laura

Laura tem 39 anos e é professora e missionária evangélica. Já esteve em Londres por 5 

dias em viagem de férias. Considera importante que seja mais trabalhada a conversação em 

sala de aula, pois acredita que isto leva ao desenvolvimento das habilidades de compreensão 

oral, da fluência, e ajuda na aquisição de vocabulário. Encontra dificuldades em exercícios de 

compreensão oral e na fala. Antes de ingressar na faculdade, Laura afirma saber praticamente 

nada do inglês e sempre se encontra em turmas com nível mais avançado, tendo assim que 

lutar para acompanhar seu ritmo. Prefere o estudo em pares, por oferecer mais oportunidades 

de interação, podendo ser auxiliada por uma outra pessoa. Atividades em grupo, para ela, não 
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são muito produtivas e acentuam suas dificuldades. Gosta do inglês, mas confessa que não 

tem ânimo para estudá-lo, pois acredita que os resultados não são tão visíveis. Pretende ser 

professora  de  inglês,  mas  sua  principal  motivação  para  estudar  a  língua  é  seu  trabalho 

missionário.

Leonardo

Leonardo é professor de inglês e tem 20 anos. Estuda a língua há 8 anos. Em sala de 

aula gosta de praticar leitura, fala e fazer exercícios de compreensão oral e de vocabulário. 

Sente dificuldades com a fala e com vocabulário por não ter oportunidades de conversar com 

pessoas  mais  fluentes  na língua.  Prefere  atividades  em pares,  pois  acredita  que  trabalhos 

individuais são desestimulantes e as atividades em grupo diminuem suas chances de falar. 

Gosta de estudar inglês, pois aprimora suas habilidades lingüísticas, bem como contribui para 

seu crescimento profissional.

Lúcia

Lúcia tem 21 anos e  é professora em uma escola bilíngüe,  além de ser estudante. 

Começou a estudar inglês aos dez anos de idade e fez o curso em uma escola de línguas 

durante 5 anos. A habilidade que mais gosta de trabalhar é a leitura e considera importante 

enfocar a fala e o vocabulário em sala de aula por serem nesses aspectos que possui maior 

dificuldade. Não gosta de cometer erros e, por essa razão, acha difícil se expressar em inglês. 

Prefere trabalhar em pares e gosta de estudar a língua, pois, considera um desafio.

Luísa

Luísa tem 20 anos e é estudante. Estudou em um curso livre de línguas durante 2 anos, 

entre 10 e 11 anos de idade, e, depois, só veio a estudar a língua novamente ao ingressar no 

curso de Letras. Considera importante desenvolver as habilidades de fala e de compreensão 

oral  nas  aulas,  assim  como  vocabulário  e  gramática.  Acredita  que  a  leitura  e  a  escrita 

possibilitam aos alunos “parar, pensar, voltar e corrigir”. Já com as outras habilidades esse 

processo ocorre rapidamente, por isso a necessidade de trabalhá-las mais. Diz ter dificuldades 

em  todos  os  aspectos  lingüísticos  citados  no  questionário,  mas,  principalmente,  na  fala. 

Afirma que, ao praticar os outros aspectos, “não tem ninguém olhando”. A ansiedade criada 

pelo fato de haver espectadores faz com que ela esqueça momentaneamente aquilo que já 

sabe. Adicionalmente, prefere trabalhar em pares, pois a atenção não está voltada para ela. 
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Gosta de estudar a língua, mas não possui qualquer objetivo específico para aprendê-la, além 

do fato de que ela faz parte da grade curricular do curso.

Maria Eduarda

Maria Eduarda tem 19 anos e é vendedora. Antes de ingressar no curso de Letras, 

estudou inglês durante 3 anos e meio. Considera importante enfocar todas as habilidades nas 

aulas, principalmente a fala por ser uma habilidade que, para se desenvolver, necessita da 

interação  com outras  pessoas.  Afirma  encontrar  dificuldades  com a  pronúncia  do  inglês, 

inclusive no que tange à transcrição fonêmica que é bastante trabalhada pela professora da 

turma. Prefere atividades em pares e em grupos por se sentir mais à vontade para falar, já que 

não se torna o foco das atenções. Além disso, se sente confiante para sanar suas dúvidas. 

Gosta muito de aprender a língua, mas não possui uma finalidade definida para aprendê-la.

Nina

Nina tem 20 anos e é professora e servidora pública estadual. Defende o enfoque de 

todas as habilidades igualmente. Sua maior dificuldade é a fala, principalmente a articulação 

de estruturas complexas como é o caso das orações subordinadas. No caso da elaboração de 

textos escritos, prefere trabalhar individualmente. Durante debates ou discussões acerca de um 

assunto, considera a interação essencial, defendendo, assim, trabalhos em pares ou em grupos. 

Sua motivação para aprender a língua é sua vontade de conhecer a Inglaterra e de fazer um 

curso na área de Literatura Inglesa.  Antes não pensava em lecionar,  mas hoje gostaria de 

aperfeiçoar seu conhecimento da língua para, talvez, trabalhar como professora. Fora da sala 

de  aula,  pratica  inglês  com amigos  brasileiros  que  moram em Londres  e  gosta  de  trocar 

experiências e informações com seu tio australiano que reside no Brasil.

Renatta

Renatta  tem 20 anos e é estudante.  Considera ter  facilidade para aprender línguas. 

Gosta de realizar exercícios de fala e de compreensão oral, mas acha importante enfocar a 

gramática nas aulas e utilizar a escrita para praticar. Acredita que o ideal é combinar a prática 

de  todas  as  habilidades,  contando sempre  com a  participação  dos  colegas  em sala  e  sua 

dedicação em casa. Encontra dificuldade na escrita e considera o ato de falar espontâneo, pois 

não  vê  o  inglês  de  forma  diferente  do  português.  Acha  que  falar  é  mais  natural  do  que 

escrever.  Acredita  que  lhe  faltaram  leituras  formais,  tornando  a  escrita  formal  uma 
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preocupação recente. Gosta de trabalhar em pares, pois, assim, é possível expor suas idéias e 

ouvir as dos seus colegas. Se o grupo é grande não há tempo suficiente para todos opinarem. 

Acha importante o estudo da língua e pretende ir ao Canadá ou aos Estados Unidos para 

aprender mais e para se especializar futuramente. Seu objetivo é se expressar tão naturalmente 

na língua inglesa quanto o faz no português, por considerar o inglês uma língua internacional.

Valéria

Valéria tem 19 anos e é estudante. Considera importante enfocar todas as habilidades 

nas aulas de inglês. Sente mais dificuldade com a fala por “ter certeza” de que todos a estão 

julgando, pois foi testemunha de comentários que outros alunos já fizeram, dizendo que não 

têm paciência com os erros dos outros. Assim,  acredita  que se encontra  em um ambiente 

opressor dentro da sala de aula, onde quem fala é obrigado a falar a língua “corretamente” 

(grifo da participante).  Prefere trabalhar  em pares,  mas depende do colega com quem vai 

trabalhar. Afirma existirem pessoas que não deixam o outro se expressar e corrigem de forma 

constrangedora. Adora estudar línguas em geral. Gostaria de viajar e aprofundar seus estudos 

através da leitura no original dos textos teóricos de sua área.

William

William tem 30 anos de idade e é professor de inglês. Tem sido sempre um aprendiz 

autônomo de inglês. Após ingressar na Faculdade, viajou para uma temporada de um ano na 

Inglaterra, mas acabou permanecendo lá por pouco mais de 3 anos. Durante esse período, 

estudou por 9 meses. Considera importante o estudo de todas as habilidades simultaneamente. 

Na sua opinião,  a  fala  é  mais  importante  no começo  do processo de aprendizagem,  pois 

acredita que este é semelhante ao processo de aquisição da primeira língua pela criança. No 

entanto, afirma que isto não se aplica a todos os aprendizes, contanto que haja motivação e 

que o aluno não se sinta pressionado ou constrangido na frente dos demais alunos. Tem mais 

dificuldade  na  fala,  principalmente  no  aspecto  da  pronúncia,  apesar  de  acreditar  que  a 

comunicação é mais importante. Aponta a consciência que tem de que dificilmente terá uma 

pronúncia igual àquela de um falante nativo. Isto para ele é positivo, o ajuda a aprender mais.  

Com isso, ele não tem a preocupação de tentar falar tudo da maneira mais correta possível. 

Prefere trabalhar em grupos, pois é uma forma de trocar experiências com os outros alunos e 

descobrir seus próprios erros. Seu interesse é terminar o curso e especializar-se no exterior.
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2.2.3.2 A professora da turma

A professora da turma, que será referida pelo pseudônimo de Paula, tem 41 anos e é 

formada  no  curso  de  Letras  Modernas  –  Inglês/Português,  tem  Mestrado  em  Literatura 

Brasileira e Doutorado em Lingüística Aplicada. Morou na Inglaterra durante 11 meses. Nas 

aulas de inglês, considera importante trabalhar a fala, que envolve também compreensão oral 

e pronúncia, pois acha que são as habilidades que seus alunos precisam desenvolver mais e 

têm  poucas  oportunidades  de  fazê-lo  fora  da  sala  de  aula.  No  entanto,  acredita  que  as 

atividades  de  produção  oral  estão  sempre  vinculadas  a  textos  lidos  ou  a  exercícios  de 

compreensão  oral  e  normalmente  desdobram-se  em algum exercício  de  produção  escrita. 

Assim, eles estão sempre aprendendo vocabulário e gramática. De acordo com Paula, seus 

alunos  têm muitas  dificuldades  e  precisam desenvolver  em todos  esses  aspectos:  leitura, 

compreensão oral, vocabulário, gramática, fala e escrita (ver questão 8, Anexo A). Para ela, 

isso  acontece  porque,  em  geral,  eles  não  tentam  ser  responsáveis  pela  aprendizagem  e 

demonstram não usar estratégias; seu desempenho indica que não estudam em casa e que se 

esforçam pouco. Além disso, não têm objetivos claros e não sabem como construir o próprio 

conhecimento. Para tentar resolver esses problemas, a professora tem pedido que eles façam 

projetos de aprendizagem de língua, o que tem sido positivo sob seu ponto de vista.

Para melhorar sua prática de sala de aula, Paula gostaria de não usar o livro didático 

para que, assim, ela tivesse maior liberdade e pudesse trabalhar textos mais críticos. Aponta 

que gostaria de trabalhar vocabulário de forma mais sistemática e dar mais exercícios escritos, 

mas diz que os alunos já reclamam muito da quantidade de tarefas que fazem. Afirma ainda 

que não consegue fazer com que os alunos se auto-avaliem, a não ser quando fazem o projeto 

de aprendizagem de língua. Com relação à abordagem de ensino adotada pela instituição, diz 

que,  no  geral,  ela  é  comunicativa,  pois  a  maioria  dos  alunos  conclui  o  curso  com  boa 

proficiência  lingüística.  Afirma  que  o  vocabulário  e  a  gramática  são  ensinados 

comunicativamente;  os  professores  atuam  como  mediadores,  ajudando  os  alunos  a  se 

tornarem melhores aprendizes; os alunos aprendem a usar a língua criativa e autenticamente; 

trabalham  em pares  e  em grupos  e  desenvolvem as  habilidades  de  cooperação,  além de 

aprender a expressar suas opiniões e idéias.

Tendo feito uma exposição das informações obtidas sobre os alunos e a professora a 

partir do questionário, na próxima seção descreveremos como os dados foram coletados, ou 

seja, quais foram os instrumentos de pesquisa.
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2.3 Os instrumentos usados para a coleta de dados

Em junho de 2003, realizei um estudo piloto34 em uma turma de inglês do Centro de 

Línguas da Faculdade de Letras da mesma universidade deste estudo. O objetivo da pesquisa 

também era  investigar  as  ações  corretivas  da  professora  da  turma.  No  entanto,  o  intuito 

principal  do estudo era testar  a  eficácia  dos instrumentos  de pesquisa para que quaisquer 

problemas fossem antecipados e solucionados para a coleta dos dados desta dissertação. As 

considerações  tomadas  para  a  escolha  dos  participantes  da  presente  pesquisa,  conforme 

mencionadas  anteriormente,  foram baseadas na experiência  obtida durante a realização do 

estudo piloto.

O primeiro contato com a turma se deu no dia 23 de março de 2004, terça-feira. Nesse 

dia, os alunos foram informados e consultados sobre a possibilidade de serem participantes de 

nossa pesquisa. No dia 24 de março, quarta-feira, foi dado início à coleta dos dados com a 

gravação das aulas. Na segunda semana, foram entregues os questionários iniciais aos alunos 

e à professora da turma.

Pelo fato de que estávamos lidando com a oralidade, houve uma enorme preocupação 

quanto aos instrumentos a serem usados, visto que era necessário captar a fala dos sujeitos da 

pesquisa concomitantemente. O interesse do estudo era registrar as interações ocorridas entre 

os participantes no que diz respeito aos erros dos alunos e à correção da professora. Por isso, 

fez-se  necessário  utilizar  várias  técnicas  de  coleta  de  dados.  Tal  triangulação  dos  dados 

contribui  para  uma interpretação  mais  ampla  do  fenômeno  sob investigação,  assim como 

possibilita ao pesquisador obter informações através de um instrumento que outro não foi 

capaz de captar. Por isso, cada instrumento de pesquisa provê diversos resultados e pontos de 

vista, em complementação. Estes são os instrumentos de coleta:

2.3.1 Gravações das aulas

A pesquisadora decidiu gravar as aulas de duas formas: em áudio e em vídeo. A seguir 

apresentaremos os procedimentos adotados para as gravações.

34 Os resultados desta pesquisa podem ser encontrados em Silva (2004).
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2.3.1.1 Gravações em áudio

A partir  das gravações  em vídeo feitas  das  aulas  gravadas  para o estudo piloto,  a 

pesquisadora percebeu que não seria suficiente gravar as aulas apenas dessa forma, pois, às 

vezes, a câmera não captava a fala de alunos posicionados mais distantes do equipamento na 

sala de aula, ou simplesmente alguns alunos falavam em um tom de voz baixo. Por isso, 

decidimos realizar,  além disso, gravações em áudio para captar melhor  a voz de todos os 

participantes  da  pesquisa.  Apenas  um  aparelho  de  som  não  seria  suficiente.  Então,  a 

pesquisadora fez testes com tipos diferentes de microfones. O tipo que apresentou melhores 

resultados foi o microfone de lapela com fio. Ele era colocado na professora da turma no 

início  de  cada  aula.  Dessa  forma,  onde  a  professora  estivesse,  o  microfone  captava  as 

interações que ela tinha com os alunos, seja em grupos ou com toda a turma.

2.3.1.1.1 Transcrições das gravações das aulas

Apenas os momentos das aulas em que a professora da turma reage de certa forma a 

erros cometidos pelos alunos foram transcritos pela pesquisadora. No ato da transcrição, cada 

indivíduo já era identificado por seu pseudônimo. Se, como ocorreu em alguns casos, a voz do 

participante  não era distinguível,  a  pesquisadora recorria  também às gravações  em vídeo. 

Após a transcrição de todas as falas, os erros e as seqüências de tratamento dos erros foram 

classificados.  Será  ilustrada  a  forma  como  esses  dados  foram  analisados  em  uma  seção 

destinada a esse tópico ainda neste capítulo.

Na transcrição das interações, com base em Marcuschi (1997) e a partir da necessidade 

de prover detalhes importantes para que o leitor tenha uma visão melhor das interações, foram 

utilizadas as seguintes simbologias:

palavra A palavra  ou  parte  da  palavra  sublinhada  indica  onde  o  erro  se 

encontra.  No turno da  professora,  indica  uma  palavra  à  qual  foi 

atribuída uma ênfase especial.
palavra Estratégia  utilizada  pela  pesquisadora  para  ressaltar  um  aspecto 

interessante  na  fala  de  um  dos  participantes  para  discussão  na 

análise dos dados.
“texto” ou “palavra” Discurso  direto  ou  forma  de  destacar  uma  palavra  ou  letra 

separadamente, ou para distinguir uma palavra usada na L1.
palavra-- Fala do participante foi interrompida.

72



p-a-l-a-v-r-a Participante está soletrando uma palavra.
(?) Trecho incompreensível ou fala ininteligível.
(texto) Informações  extras sobre a interação (ex.: ações dos participantes 

durante a fala) e análise das interações pela pesquisadora.
/transcrição/ Transcrição fonêmica da pronúncia utilizada pelo participante.
/transcri’ção/ Marcador indica que a sílaba seguinte foi pronunciada com maior 

ênfase.
... Pausa na fala. Em final de frase, pode indicar que o participante está 

passando seu turno de fala para o outro.
er... Indica o momento em que o participante está refletindo sobre o que 

quer falar.
?? Pergunta com tom de surpresa ou incredulidade.
Ø Indica que uma palavra ou traço fonêmico foi omitido.
∨  ¬  ∧ Indicam  a  entonação  do  participante  (ascendente,  descendente  e 

reta, respectivamente).
A; Aa ‘Aluno’ e ‘alunos’ respectivamente.
P Abreviação para ‘professora’ que será usada na descrição de suas 

ações expostas entre parênteses.
Qd ‘Quadro-negro’.
(...) Indica que a fala teve início anteriormente, mas não é relevante para 

a análise.

2.3.1.2 Gravações em vídeo

Como já foi mencionado, as gravações em vídeo serviram para identificar alunos que, 

nas  gravações  em  áudio,  não  eram  reconhecidos.  Além  disso,  esse  tipo  de  gravação 

possibilitava captar dados complementares, como expressões faciais e corporais dos alunos e 

da professora durante as correções feitas por ela. Segundo Johnson (1992, p. 86), 

[...]  as gravações em vídeo, assim como gravações em áudio, no entanto,  
podem  deixar  algumas  pessoas  desconfortáveis.  Mas  se  os  adultos 
entenderem  o  propósito  das  gravações,  e  as  gravações  forem  feitas 
regularmente  durante  uma  certa  extensão  de  tempo,  a  inibição  e  outros 
efeitos causados pelas máquinas intrusas provavelmente irão diminuir.

Na primeira semana de coleta, a pesquisadora operou tanto os equipamentos de vídeo 

quanto os de áudio. Pelo fato de ter tido de manejar a câmera durante essas aulas, visto que 

não era possível deixar a câmera em um lugar que captasse todos os participantes ao mesmo 

tempo  de  forma  favorável,  a  pesquisadora  não  pôde fazer  notas  de  campo.  Por  isso,  foi 

necessário contratar uma pessoa para ficar responsável pelas gravações em vídeo. A partir da 
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segunda  semana,  foi  possível  que  a  pesquisadora  fizesse  as  anotações  e  observasse  os 

fenômenos da sala de aula.

A seguir, explicaremos como foram feitas as notas de campo.

2.3.2 Notas de campo

Com o intuito de melhor organizar as anotações,  de forma a facilitar  sua leitura,  a 

pesquisadora elaborou um formulário (ver Anexo C). Foi utilizado um formulário para cada 

aula.  As  notas  de  campo  tiveram  o  propósito  de  facilitar  a  transcrição  e  a  análise  das 

interações  entre  a  professora  e  os  alunos,  visto  que  informações  sobre  as  atividades 

desenvolvidas  durante  a  aula  seriam registradas.  Além disso,  a  pesquisadora  podia  fazer 

anotações  sobre  algum comportamento  dos  participantes  ou algum momento  de interação 

específica entre eles que pudesse ser relevante para a análise dos dados.

2.3.3 Entrevistas

Tanto os alunos quanto a professora da turma foram entrevistados. As entrevistas (ver 

Anexos F e G35) foram feitas na última quinzena do mês de junho de 2004 e ocorreram no 

Mini-auditório da Faculdade de Letras. Para isso, foram usados um aparelho de som e um 

microfone para que as gravações ficassem claras. Todos os participantes foram entrevistados 

em português, sua L1, para que se sentissem mais tranqüilos para expor suas opiniões e idéias.

As entrevistas tiveram como objetivo principal obter informações quanto à percepção 

dos alunos e da professora com relação aos erros cometidos por aprendizes em sala de aula e 

quanto  à  correção  da  professora.  Além  disso,  procurou-se  detectar  qualquer  tipo  de 

sentimentos, preferências e atitudes dos alunos no tocante à correção oral. Tendo-se em vista 

os objetivos da pesquisa, foram elaboradas as perguntas que podem ser conferidas no Anexo 

D, direcionadas para os alunos e para a professora, respectivamente.  As entrevistas foram 

semi-estruturadas (Johnson, 1992). Nesse tipo de entrevista, a pesquisadora segue uma lista de 

perguntas propostas, mas faz novas perguntas a partir das respostas dos participantes à medida 

que se apresentam necessárias para melhor compreendê-las.

No  início  de  cada  entrevista,  era  realizado  com os  participantes  um momento  de 

stimulated recall. Nunan (1992, p. 94) o define como

35 A escolha da entrevista de um aluno para ser colocada em Anexo foi feita por meio de um sorteio.
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uma técnica em que o pesquisador grava e transcreve partes de uma aula e 
depois  faz  com que o professor  (e,  quando possível,  os  alunos)  comente 
sobre  o  que  estava  acontecendo  no  momento  em  que  o  ensino  e  a 
aprendizagem ocorreram.  Tal  técnica  pode  promover  reflexões  acerca  do 
processo de ensino e aprendizagem, que seria difícil obter por outros meios. 

A pesquisadora selecionou trechos das aulas em que cada aluno estivesse interagindo 

com a professora da turma num momento de correção. Até então, os alunos desconheciam o 

foco principal  do estudo.  Por  isso,  antes  de fazer-lhes  qualquer  pergunta  que revelasse  o 

interesse da pesquisa, a pesquisadora tentou obter, primeiramente, informações e opiniões dos 

participantes  quanto  à  correção da professora  sem,  no entanto,  chamar  atenção  para  esse 

aspecto.  Conforme  afirmam  Gass  e  Mackey  (2000,  p.  19),  “alguns  pesquisadores  usam 

stimulated recall para revelar coisas que não são exclusivamente cognitivas. Por exemplo, 

questões sobre perspectivas de indivíduos quanto à aprendizagem, e suas impressões sobre as 

interações sociais”. Para tanto, foi solicitado a eles apenas que comentassem sobre o trecho 

que  lhes  seria  mostrado.  Assim,  a  pesquisadora  procurou  descobrir  o  que  os  alunos  e  a 

professora estariam pensando ou sentindo naqueles momentos, o que não teria sido possível 

perceber  somente  através  das  gravações.  Gass  e  Mackey  (2000,  p.17)  apontam  para  as 

vantagens de se usar esse método.

Stimulated recall é um dos métodos de introspecção. (...) A metodologia de 
stimulated recall pode ser usada para estimular os participantes a relembrar 
os  pensamentos  que  tiveram  enquanto  executavam  uma  tarefa  ou 
participavam de um evento. Acredita-se que o uso de algo tangível (como o 
recurso  visual  e  auditivo),  para  fazer  lembrar  do  evento,  estimulará  a 
lembrança dos processos mentais que estavam em funcionamento durante o 
evento.

Após  o  stimulated  recall,  a  pesquisadora  dava  início  às  perguntas.  As  entrevistas 

variaram entre 20 e 40 minutos.

2.3.3.1 Transcrições das gravações das entrevistas

Os  mesmos  símbolos  utilizados  na  transcrição  das  gravações  das  aulas  foram 

empregados na transcrição das entrevistas. No entanto, houve uma adaptação, visto que as 

entrevistas foram realizadas na L1 dos participantes:

75



Palavra Indica que o aluno está falando uma palavra em inglês.
Palavra Indica que foi dada ênfase especial à palavra pelo participante.
eh... Indica o momento em que o participante está refletindo sobre o 

que quer falar.

As entrevistas foram transcritas verbatim.

2.4 Análise dos dados

Nas  seções  seguintes,  apresentamos  a  forma  como  os  dados  foram  analisados. 

Primeiramente,  é  descrita  a categorização e  a  forma de funcionamento  das  seqüências  de 

tratamento de erros. Posteriormente, tratamos da classificação dos erros, tipos de correção e 

uptake neste  estudo.  Por  último,  explicitamos  os  tipos  de  informações  predominantes  e 

recorrentes nas entrevistas com os participantes.

2.4.1 Análise das seqüências de tratamento de erros

Baseando-nos no estudo de Lyster e Ranta (1997), utilizamos o modelo de seqüência 

de tratamento de erros, desenvolvido pelos estudiosos a partir de seus dados, para interpretar 

as seqüências ocorridas na presente pesquisa (ver Figura 2.1).

Na Figura 2.1, apresentamos o referido modelo, juntamente com as devidas adaptações 

de acordo com os dados obtidos neste estudo. Este deve ser lido como um fluxograma e 

possui uma série de opções para constituir uma seqüência de tratamento de erro.

A seqüência tem início com um ou mais erros sendo cometidos por um aluno. Em 

seguida, a professora pode prover um tipo de correção com o intuito de chamar a atenção do 

aluno para o erro.
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FIGURA 2.1 – Seqüência de tratamento de erros, com base em Lyster e Ranta (1997), adaptada de 
acordo com os dados obtidos

Podemos  observar  na  Figura  1  que,  caso  a  professora  decida  não  corrigir  o  erro 

cometido, o tópico da atividade continua a ser discutido por ela ou por algum outro aluno. Se 

for provido um feedback corretivo, o aluno pode produzir um uptake. Caso um uptake não 

seja produzido, a professora ou o aluno continua a discutir  o tópico sem que ele reaja de 

qualquer forma à correção da professora. Se houver  uptake pelo aluno, no qual seu erro é 

reparado, a professora pode fornecer algum comentário através de um elogio ou incentivo 

dirigido ao aprendiz que havia cometido o erro, ou o tópico é seguido por ela ou por outro 

aluno. Quando o uptake ainda necessitar de reparo, a professora pode corrigir novamente para 

que o aluno, mais uma vez, tente reformular sua produção. Após o comentário,  caso haja 

algum,  ocorre a continuação do tópico,  que será referida  na transcrição dos dados com a 

abreviação “CT”.

2.4.2 Análise dos erros

A partir dos dados obtidos nas gravações das aulas, os erros foram classificados em: 

erros de pronúncia; erros gramaticais; erros lexicais; erros de discurso; erros de conteúdo ou 
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erros múltiplos. Os erros são indicados entre parênteses ao final de cada frase pela abreviação 

“ER-”.

1) Erros de pronúncia

Os erros de pronúncia corrigidos pela professora da turma puderam ser distinguidos 

em quatro categorias:

a) Segmentais: erros que se encontram na pronúncia de um segmento.

 - Troca do traço fonológico: o aluno faz a troca de sons do alfabeto fonêmico do inglês cujos 

traços são opostos, como, por exemplo, sons curtos e longos, abertos e fechados, sonoros e 

mudos etc.

Exemplo:

Laura: Begin /βΕ:γιν/, began, begun. (ER- pronúncia)
Paula: No, this “i” is very short. Again. (Aula 3)

-  Apagamento do segmento: o aluno não pronuncia todos os sons da palavra.

Exemplo:

Paula: (...) What’s the capital of the United States? Er..., Maria Eduarda.
M. Eduarda: Washington /:ω � Σ ΙΝτ � ÷ /. (ER- pronúncia) (Aula 5)

b) Supra-segmentais: erros que se referem à prosódia.36

-  Tônica da palavra: o aluno coloca a tônica da palavra no lugar inadequado.

Exemplo:

Laura: I feel limited, limited /λΙµΙ:τΕδ/. (ER- pronúncia) (Aula 1)

-  Entonação: o aluno não atribui a musicalidade correta à frase.

Exemplo:

Laura: Where do you live? ∧ (ER- pronúncia)
Paula:   Intonation!
Laura: Where do you live? ¬ (Aula 2)

Apesar  de  ter  baseado  a  análise  dos  dados  da  presente  pesquisa  em  um  estudo 

realizado por Lyster e Ranta (1997), vale ressaltar que a classe de ‘erros fonológicos’, criada a 

36 Segundo  Richards  et  al.  (1992,  p.  298),  ‘prosódia’  é  um “termo  coletivo  para  se  referir  a  variações  de 
intensidade, tom e ritmo de fala”.
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partir dos dados obtidos no estudo dos autores citados, foi substituída pela classe ‘erros de 

pronúncia’ neste trabalho. Isto se deve ao fato de que erros de entonação não apareceram no 

estudo daqueles autores.

Houve a ocorrência de erros que não constituem erros de pronúncia per se, mas que, 

no entanto, serão considerados como tal, pois surgiram a partir de exercícios de prática de 

pronúncia feitos pela professora. Observe o exemplo a seguir. Nele, a professora elicita uma 

palavra que possua o mesmo som da palavra sendo enfocada naquele momento.

Paula: Blow, OK. The pronunciation is blow. (...) What’s this? What’s /↔Υ/?
Beatriz: “Boy”. (ER- pronúncia)
Paula: “Boy”?? (...)
Ana Júlia: Same Ø “no”. (Aula 3)

2) Erros gramaticais

Os erros gramaticais recorrentes no corpus da pesquisa podem ser de:

a) Preposição: o aluno utiliza uma preposição indevida.

Exemplo:

Valéria: (...) You have, you have a good memory to vocabulary, rules, grammar (…) 
(ER- gramatical)

       (Au
la 3)

b) Concordância verbal: o verbo não é conjugado de acordo com o sujeito.

Exemplo:

Ana Júlia (...) She, she imitateØ... imitateØ? (ER- gramatical)
Paula: Hã-hã.
Ana Júlia: ImitateØ Madonna. (Aula 2)

c) Tempo verbal: a escolha e a utilização do tempo verbal são feitas de forma incorreta.

Exemplos:

Luísa: Last night I studied English. I had to write six paragraphs. I  can’t go out. 
(ER- gramatical)

        (A
ula 2)

Paula: What did you do last night?
Luísa: I’m study English. (ER- gramatical) (Aula 2)

d) Forma verbal:  a expressão verbal  utilizada ou a junção de dois verbos é feita  de 

forma inadequada.
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Exemplos:

Lúcia: Yeah, in pre school have two natives. (ER- gramatical) (Aula 3)

M. Eduarda: This  person  prefer do exercises,  hear  explanations in  the mother  tongue, 
read... (ER- gramatical)

       (Au
la 3)

e) Flexão  nominal:  a  palavra  não  é  flexionada  corretamente  ou  é  flexionada 

desnecessariamente.

Exemplos:

Beatriz: (...) He is working in a lot of schoolØ (...) (ER- gramatical) (Aula 2)

Valéria: How can I say the number two millions… I don’t know. (ER- gramatical) (Aula 4)

f) Omissão de palavras:  o aluno comete um erro gramatical  por omitir  uma palavra 

fundamental à estrutura da frase.

Exemplo:

Nina: (...) The... the most important Ø to learn a foreign language is to have a… 
a… to have aptitude (…) (ER- gramatical)

       (Au
la 3)

g) Acréscimo de palavras: o erro se encontra na palavra acrescida à frase.

Exemplo:

Beatriz: Where’s do you live? (ER- gramatical) (Aula 2)

h) Ordem de palavras: a ordem em que foram ditas as palavras está incorreta.

Exemplos:

Ana Júlia: When you are born? (ER- gramatical) (Aula 2)

Neste exemplo, o tempo verbal também está incorreto. Tendo como base o estudo de 

Lyster e Ranta (1997), o classificaremos como contendo um ‘erro múltiplo’, pois o turno da 

aluna contém mais de um tipo de erro. Mais adiante, nesta mesma seção, outros exemplos de 

erros múltiplos serão apresentados.

3) Erros lexicais

Os erros lexicais cometidos neste estudo podem ser de três tipos:
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a) Vocabulário: o aluno faz uso de uma palavra ou expressão que não está correta.

Exemplo:

Laura: So I  try to use this,  this  in my,  in my  day… Do you  understand?  (ER-
lexical) (Aula 2)

b) Simplificação: este não constitui um erro propriamente dito. Ocorre quando o aluno 

substitui a palavra desejada por outra mais fácil.

Exemplo:

Ana Júlia: (...) Who investigateØ... something? (ER- lexical) (Aula 5)

c) Uso: a palavra ou expressão está correta. No entanto, a escolha do uso da palavra para 

o  contexto  ou  assunto  se  apresenta  inadequada.  No  exemplo  a  seguir,  a  palavra 

sublinhada seria mais utilizada por um falante da língua-alvo numa fala mais formal e 

não no cotidiano.

Exemplo:

Nina: (...) But the author says that... said that… this is not sufficient. (ER- lexical) (Aula 3)

4) Erros de discurso

Alguns dos enunciados produzidos pelos alunos e que foram corrigidos de alguma 

forma pela professora não se encaixam em nenhuma das categorias de erros apresentadas até 

agora. Por isso foi preciso criar mais duas categorias. A uma delas chamaremos de ‘erros de 

discurso’. Vejamos o exemplo:

Beatriz: Why do you study English? (ER- discurso)
Paula: No. “I’m learning English”? What’s the question? (T) Why... (Aula 2)

Nesse exemplo, a estrutura em si utilizada pela aluna não estava incorreta. No entanto, 

no contexto da atividade sendo realizada, ela se torna errônea. No caso, a pergunta não se 

refere à resposta. As situações nas quais o aluno deixa de seguir as regras de execução de uma 

certa atividade proposta pela professora também foram classificados como ‘erros de discurso’. 

Pode  ser  o  caso,  por  exemplo,  de  ser  requerido  dos  alunos  que  eles  utilizem  respostas 

completas para perguntas e eles deixam de fazê-lo.
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5) Erros de conteúdo

Também houve algumas ocorrências de ‘erros de conteúdo’, como por exemplo:

Discussão acerca de um texto lido pelos alunos em casa.
Caroline: But they say that it, it’s important if you have, it’s important. I understand it 

but children can have a, a native accent. It’s a… adventure. (ER- conteúdo)

Paula: They don’t say it’s important. Where did you read it? (Aula 3)

No exemplo citado, a aluna fez uma interpretação indevida da leitura de um texto e, 

por isso, a professora a corrigiu. Nesses casos, ocorre a negociação de significado, o que já foi 

mencionado no primeiro capítulo deste estudo.

6) Erros múltiplos

Apresentamos,  a  seguir,  mais  alguns  exemplos  de  erros  múltiplos  que  foram 

evidenciados  nas  gravações  das  aulas.  Como  já  foi  mencionado,  a  classificação  ‘erros 

múltiplos’ se aplica, neste estudo, à ocorrência de mais de um tipo de erro em um mesmo 

enunciado.  Estes  tomam formas  variadas.  No entanto,  o  termo ‘erros  múltiplos’  não será 

expresso nas transcrições das interações, e sim os tipos de erros para facilitar a análise no 

sentido de verificar quais deles a professora decidia corrigir.

Exemplo:

Ana Júlia: (...) who investigateØ... something? (ER- gramatical; lexical) (Aula 5)

Quando houver mais de um tipo de erro em um mesmo vocábulo ou expressão, isto 

será indicado em parênteses por um sinal de adição. No caso de mais de um erro ocorrer em 

um mesmo turno de fala do aluno, eles serão separados por ponto e vírgula, como no exemplo 

anterior.

Se houver diversos tipos de erros de pronúncia ou de gramática, por exemplo, em uma 

mesma palavra, expressão ou turno, eles serão apontados, mas só serão descritos uma vez 

entre parênteses.

Exemplo:

M. Eduarda: This  person  prefer  do exercises,  hear  /ηε↔/ explanations  in  their /Τ↔/ 
mother-tongue /τ � Ν / , read-- (ER- gramatical; pronúncia)

  
(Aula 3)

Nesse caso, com relação à forma gramatical, houve erro de concordância verbal e de 

forma verbal, concomitantemente. No aspecto de pronúncia, três sons foram pronunciados de 

forma indevida.
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Os dados revelaram também instâncias de auto-correção na fala dos alunos, como no 

exemplo:

Luísa: (...) I have to... I had to do “vestibular”, again... (…) (Aula 2)

No entanto,  tais  ocorrências não foram destacadas nas transcrições das aulas,  pois, 

como foi mencionado no primeiro capítulo, não iremos analisar auto-reparos iniciados pelo 

próprio aluno, visto que constituiriam um tópico para investigação à parte (por exemplo, o 

estudo de Green e Hetch, 1993).

Os usos da L1 pelos alunos em sala de aula no estudo de Lyster e Ranta (1997) foram 

considerados como ‘erros de uso da L1’ apesar de, como bem afirmaram, não constituírem 

erros per se. Segundo os estudiosos, eles “estavam interessados em investigar as reações dos 

professores no que se refere ao uso não autorizado da L1” (Lyster e Ranta, 1997, p. 45). 

Todavia, em nosso estudo, a L1 era utilizada pelos alunos como estratégia de comunicação e a 

forma equivalente na língua inglesa era fornecida pela professora como input. Vejamos um 

exemplo:

Laura: I think that...  without accent, it's the...  have much more... How can I say 
“esforço”?

Paula: Effort. (Aula 3)

Na maioria  dos  casos,  assim  como  no  exemplo,  os  alunos  requeriam  a  ajuda  da 

professora para evitar falhas na comunicação por meio do uso de perguntas como ‘How can I 

say...?’.  O uso da L1 era,  então,  positivo no sentido de que também se tornava  fonte de 

conhecimento e enriquecimento de vocabulário na língua-alvo.

Todos os erros cometidos  pelos alunos foram descritos e contados.  No entanto,  as 

interações entre os alunos que raramente freqüentavam as aulas e que não participaram das 

outras etapas da pesquisa (questionário inicial e entrevista) e a professora não serão expostos 

no trabalho, a não ser que outros participantes estejam envolvidos na mesma interação.

Foram transcritos apenas os trechos em que havia a correção de erros,  ou seja, as 

seqüências de tratamento de erros. Foram, então, contados o número de turnos que continham 

erros e, depois, o número de turnos com erros que receberam correção.

Após ter classificado e calculado a freqüência dos erros corrigidos pela professora nos 

dados da pesquisa, o próximo passo da análise foi identificar e classificar os tipos de correção 

utilizados, os quais serão explicitados na próxima seção deste trabalho.
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2.4.3 Análise dos tipos de correção oral

Foram evidenciados,  nos dados da pesquisa,  sete tipos  de correção realizados pela 

professora  para  chamar  a  atenção  dos  alunos  para  seus  erros:  explícita;  reformulação; 

elicitação;  metalingüística;  pedido  de  esclarecimento;  repetição;  e  múltipla.  Os  tipos  de 

correções serão apontados entre parênteses pelo símbolo “C-”.

1) Correção explícita

A correção explícita se refere ao ato de fornecimento imediato e explícito da forma 

correta após o aluno ter cometido o erro.

Exemplo:

Beatriz: A vegan doesn’t eat... animal products /:πρ↔δ℘κτσ/. (ER- pronúncia)
Paula: Products /:πρ � δ ℘κτσ/. (C- explícita) (Aula 5)

2) Elicitação

A professora da turma utiliza  uma outra  estratégia  para obter  a forma correta  dos 

alunos, que iremos chamar,  ao longo deste estudo, de ‘elicitação’37.  Esta pode ser feita,  a 

partir dos dados obtidos na pesquisa, de três formas:

a) A professora pede ao aluno que complete sua fala através do uso estratégico de uma 

pausa, convidando-o, assim, a utilizar a forma correta.

Exemplo:

Paula: I had a shower this morning.
Laura: I haven't Ø shower this morning. (ER- gramatical)
Paula: I... (C- elicitação) (Aula 2)

b) A  professora  faz  uso  de  perguntas  para  obter  a  forma  correta  (ex.:  “Como  se 

diz/soletra isto em inglês?”)

Exemplo:

Paula: What’s this?
Caroline: Blow /βλαΥ/, blew /βλΕω/, blown /βλαΥ÷/. (ER- pronúncia)
Paula: What’s the pronunciation? (C- elicitação) (Aula 3)

37 O termo em inglês é “elicitation”.
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c) A professora pede ao aluno que reformule sua fala.

Exemplo:

Caroline: Bend /βΕν÷/, bent, bent. (ER- pronúncia)
Paula: No, bend /βΕνδ/... Say it again. (C- elicitação) (Aula 3)

3) Correção metalingüística

Outro  tipo  de  correção  realizada  pela  professora  é  a  metalingüística.  Ela  contém 

“comentários,  informação,  ou  perguntas  relacionadas  à  boa  formação  do  enunciado,  sem 

fornecer explicitamente a forma correta” (Lyster e Ranta, 1997, p. 47). Tal  feedback indica 

que um erro foi cometido. No presente estudo, a fala da professora muitas vezes inicia com o 

comentário metalingüístico ‘no’, fato este também observado por Lyster e Ranta (1997).

Exemplo:

Caroline: Blown /βλ↔Υ÷/. (ER- pronúncia)
Paula: /ν/. No, at the end... blown /βλ↔Υν/. (C- metalingüística) (Aula 3)

 A professora mostra onde o erro foi cometido por meio da expressão ‘at the end’,  

facilitando a identificação do erro pelo aluno.

4) Pedido de esclarecimento

Lyster e Ranta (1997, p. 47, citando Spada e Fröhlich, 1995) definem a correção pelo 

uso de pedidos de esclarecimento como uma técnica cujo intuito é mostrar ao aluno que o 

enunciado não foi compreendido totalmente pelo professor ou que o enunciado contém algum 

erro, exigindo que seja repetido ou reformulado.

Exemplo:

Laura: The teacher is wearing a... pantØ /πΕντ/... (ER- gramatical; pronúncia)
Paula: A what? (C- pedido de esclarecimento) (Aula 2)

5) Reformulação

As reformulações constituem a correção do erro por meio de uma paráfrase do que foi 

dito.  Esse  tipo  de  correção  diferencia-se  da  correção  explícita  no  sentido  de  que  ele  é 

introduzido por expressões que indicam que a professora da turma está simplesmente dando 

continuidade  à interação.  Esta  correção é mais  implícita.  No entanto,  como bem afirmam 
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Lyster e Ranta (1997, p. 47), “algumas reformulações são mais salientes que outras no sentido 

de  que  elas  podem enfocar  uma  palavra  apenas,  enquanto  outras  incorporam a  mudança 

gramatical ou lexical em parte do discurso”.

Exemplo:

Laura: So I try to use this, this /δΙσ/ in my, in my day… Do you understand? (ER- 
pronúncia; lexical)

Paula: Hum-hum, yes. In your everyday life. (C- reformulação) (Aula 1)

6) Repetição

A repetição é uma outra estratégia usada para corrigir o erro dos alunos. A repetição 

da palavra ou expressão isolada e a mudança no tom de voz do professor fazem com que o 

erro seja enfatizado e, assim, o aluno percebe que algo que ele havia dito não estava correto.

Exemplo:

Paula: (...) What’s this?
Aa: /↔Υ/
Paula: What’s /↔Υ/?
Beatriz: “Boy”. (ER- pronúncia)
Paula: “Boy”?? (C- repetição) (Aula 3)

7) Correção múltipla

Assim como ocorreu na classificação das categorias para análise de erros, houve casos 

em que mais de um tipo de correção foi usada, a qual iremos chamar de ‘correção múltipla’.  

Em algumas ocorrências, todos os tipos são descritos como nos exemplos a seguir:

Laura: Begin /βΙ:γιν/, began, begun. (ER- pronúncia)
Paula: No, this “i” is very short. Again. (C- metalingüística + elicitação) (Aula3)

Beatriz: Brought /βρ↔Υτ/. (ER- pronúncia)
Paula: /βρ↔Υτ/?? How do you pronounce it? Bring... (C- repetição + elicitação) (Aula 3)

M. Eduarda: This  person  prefer  do exercises,  hear  /ηε↔/ explanation  in  their /Τ↔/ 
mother-tongue /τ � Ν / , read-- (ER- gramatical; pronúncia)

Paula: In their /Τε↔/ mother… (C- reformulação; elicitação) (Aula 3)

No exemplo anterior, as correções foram separadas por ponto e vírgula, o que indica 

que elas foram providas para apontar erros distintos. Nos dois primeiros casos, no entanto, as 
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correções foram ligadas por um sinal de adição para mostrar que ambas pretendiam ressaltar o 

mesmo erro.

Não serão considerados, no entanto, como ‘correção múltipla’ enunciados que iniciam 

com a  palavra  ‘no’,  que,  de  acordo  com Lyster  e  Ranta  (1997),  constitui  uma  correção 

metalingüística.  O tipo de correção que ocorrer após o uso desta palavra será considerada 

como sendo aquela utilizada pela professora.

O primeiro passo para a verificação dos dados relativos às correções foi registrar o 

total de ocorrências. Em seguida, foram descritas e contadas de acordo com os diferentes tipos 

de correções.

Após a classificação e o cálculo da freqüência com que cada tipo de correção foi usada 

pela professora da turma, o próximo passo foi analisar os tipos de  uptake produzidos pelos 

alunos. Trataremos deste assunto na próxima seção.

2.4.4 Análise dos tipos de uptake

Como foi definido anteriormente neste estudo,  uptake se refere às diferentes formas 

como o aluno pode reagir à correção do professor. Esse fator será expresso nos exemplos pelo 

símbolo “UT-”. De acordo com Lyster e Ranta (1997), existem dois tipos de uptake:

1) Necessita de reparo

Uptake que resulta em um enunciado que ainda necessita de reparo, ou seja, o aluno 

não conseguiu corrigir o erro no seu turno de fala seguinte à correção da professora. Essa 

categoria,  que  será  classificada  como  ‘necessita  de  reparo’,  contém cinco  variações  (ver 

Figura 2.1): reconhecimento, mesmo erro, erro diferente, hesitação e reparo parcial.

a)   Reconhecimento

O turno em que o aluno apenas reconhece que errou e que a correção da professora 

constituía aquilo que ele de fato queria dizer, será classificado como ‘reconhecimento’. Isto 

acontece quando o aluno disser apenas ‘sim’ ou ‘não’ em resposta ao feedback da professora.

Exemplo:

Beatriz: Where do you born? (ER- gramatical)
Paula: Do you?? (C- repetição)
Beatriz: No. (UT- reconhecimento) (Aula 2)

b)   Mesmo erro
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Há também casos em que, após a correção da professora, o aluno comete o mesmo 

erro, como no exemplo:

Nina: The... the most important Ø to learn a foreign language is to have a... a... to 
have  aptitude  but  be  several to  study.  'Cause  you  can  get  a  good 
combination to...  to have a foreign language,  to learn.  (ER- gramatical; 
lexical)

Paula: What's a good combination? (C- pedido de esclarecimento)
Nina: Er... more than just aptitude...
Paula: Hã-hã.
Nina: But to be, to work hard, to be  several to learn a foreign language.  (UT- 

mesmo erro) (Aula 3)

Em casos em que o aluno produz respostas à correção da professora, afirmando que 

não sabe corrigir o erro por meio de expressões como ‘I don’t know’, por exemplo, também 

serão considerados como turnos contendo o mesmo erro.

Exemplo:

Laura: Blow. (ER- gramatical)
Paula: No, no. “Blow” is the base form. What's the past tense? (C- metalingüística 

+ elicitação)
Laura: No, I don't know. (UT- mesmo erro) (Aula 5)

c)   Erro diferente

Por outro lado, o aluno pode também produzir, no seu turno de fala, um erro diferente 

daquele que ele havia cometido anteriormente, como no exemplo:

Laura: I haven't Ø shower this morning. (ER- gramatical)
Paula: No, “I had a shower this morning”. (C- metalingüística)
Laura: I hadn't. (UT- erro diferente) (Aula 2)

Se, no entanto, após a professora ter fornecido um feedback da produção do aluno, ele 

próprio ou um colega reparar o erro e, além disso, um erro diferente for cometido, iremos 

classificar tal  uptake como contendo ‘auto-reparo’ ou ‘reparo pelo colega’ e indicaremos o 

novo erro com o símbolo “ER-”. Vejamos o exemplo a seguir:

Beatriz: I've been learning English for three years. How long are you been learning? 
(ER- gramatical)

Paula: “How long”! How long... (C- metalingüística + elicitação)
Ana Júlia: How long have you been...  learning English?  ∧ (UT- reparo pelo colega) 

(ER- pronúncia) (Aula 2)
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d)   Hesitação

Já a hesitação pelo aluno ocorre quando ele  se sente inseguro para corrigir  o erro 

apontado  pela  correção  da  professora,  fazendo,  assim,  com  que  seja  necessário  que  a 

professora forneça feedback adicional.

Exemplo:

Valéria: English people are very kind but they speak very quickly. (ER- pronúncia)
Paula: Yeah. There is a linking between “people” and “are”. So say it again. English 

people  are  /:πιπ↔: � α/ very  kind.  (C-  metalingüística,  elicitação  + 
explícita)

Valéria: English people... (UT- hesitação)
Paula: People are /:πιπ↔: � α/. (C- explícita) (Aula 4)

e)   Reparo parcial

Por fim, temos o reparo parcial de um erro, ou seja, apenas parte do erro cometido foi 

corrigido.

Exemplo:

Beatriz: Why do you study English? (ER- discurso)
Paula: No. “I'm learning English”? What's the question? Why... (C- metalingüística 

+ elicitação)
Beatriz: Why do you learn English? (UT- parcial) (Aula 2)

2) Reparo

Este é um tipo de  uptake que resulta em um reparo do erro enfocado pela correção. 

Nesse caso, existem quatro tipos de reparo (ver Figura 2.1). A seguir, colocamos um exemplo 

para cada tipo na ordem em que aparecem no diagrama.

a)   Repetição

Primeiro, tem-se reparo por incorporação. Isto significa que o aluno repetiu a forma 

correta fornecida pela professora, inserido-a em uma sentença mais longa. Devido à pouca 

ocorrência desse tipo de reparo, iremos considerá-lo apenas como reparo por repetição.

Exemplo:

Laura: Why didn’t Ben Johnson get... get the gold medal for the a hundred meter, 
meters /:µΕτ↔ρσ/ ... (ER- pronúncia)

Paula: A hundred...? (C- elicitação)
Laura: A hundred meters /:µΕτ↔ρσ/... (UT- mesmo erro)
Paula: Meters /:µιτ↔ρσ/. (C- explícita)
Laura: Meters /:µιτ↔ρσ/ at the Seoul Olympics? (UT- repetição) (Aula 3)
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O reparo por repetição se refere ao ato de o aluno repetir a forma correta provida pela 

professora, como no exemplo a seguir:

Aa: What's your name? ∧ (ER- pronúncia)
Paula: Yes. Intonation! Start up. (P faz gesto) “What's your name?” Repeat! ¬ (C- 

metalingüística, explícita + elicitação)
Aa: What's your name? ¬ (UT- repetição) (Aula 2)

b)   Auto-reparo

Há também ocorrências de reparos em que o próprio aluno que comete o erro o corrige 

após ter recebido feedback da professora que não fornecesse a forma correta.

Exemplo:

Ana Júlia: When... are you born? (ER- gramatical)
Paula: Are you?? When... (C- repetição + elicitação)
Ana Júlia: Were. When were you born? (UT- auto-reparo) (Aula 2)

c)   Reparo pelo(s) colega(s)

Finalmente,  tivemos  reparos  feitos  pelo(s)  colega(s)  em  resposta  à  correção  da 

professora, como no exemplo a seguir:

Beatriz: Where did you born? (ER- gramatical)
Paula: “I was born in”... (C- metalingüística)
Laura: Where were you born? (UT- reparo pelo colega) (Aula 2)

Dessa  forma,  ao  transcrever  e  analisar  as  gravações  das  aulas,  foi  calculada, 

primeiramente, a freqüência de uptake pelos alunos em relação ao número de correções feitas 

pela professora.  Em seguida,  foi calculada a freqüência de turnos dos alunos que tiveram 

reparo dos erros em relação ao total de correções, e, em seguida, em relação ao número total 

de  erros  cometidos  pelos  alunos.  Depois,  foi  contado  o  número  de  turnos  dos  alunos 

classificados de acordo com as categorias ‘necessita de reparo’, ‘reparo’ e ‘sem uptake’ em 

relação  aos  diferentes  tipos  de  correções  utilizados  pela  professora.  Tendo feito  isso,  foi 

calculada a distribuição de uptake de acordo com a freqüência de cada tipo de correção. Com 

relação  aos  reparos,  foi  conferida  também  a  distribuição  dos  tipos  de  reparo  para  cada 

estratégia de correção. Por fim, foi ilustrada a freqüência de reparos gerados pelos próprios 
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alunos  (student-generated  repairs),  os  quais  incluem  o  ‘auto-reparo’  e  o  ‘reparo  pelo(s) 

colega(s)’, em relação aos tipos de correções utilizados.

Após  o  uptake produzido  pelos  alunos,  a  professora  muitas  vezes  provia  um 

comentário com relação à resposta do aluno indicando que aquilo que ele havia dito estava 

correto e, ao mesmo tempo, aproveitava o momento para incentivá-lo a produzir mais. As 

afirmações  usadas  para  confirmar  o  que  o  aluno  disse  foram  expressas  por  marcadores 

discursivos,  como  ‘Ok’  e  ‘Yes’.  Quando  a  professora  queria  demonstrar  satisfação  pela 

resposta do aluno, ela também usava palavras como ‘Excellent!’, ‘Very good!’, ‘Good’. No 

entanto,  os comentários  não são indicados por um símbolo,  como é o caso dos erros,  da 

correção e do uptake do aluno, nas transcrições das seqüências de tratamento de erros.

Tendo descrito cada uma das etapas de análise de uma seqüência de tratamento de 

erros, mostraremos, no exemplo a seguir, uma das seqüências na íntegra, tendo início quando 

a aluna comete um erro e finaliza com a continuação do tópico (CT) por uma das alunas.

Beatriz: I've been learning English for three years. How long are you been learning? 
(ER- gramatical)

Paula: “How long”! How long... (C- metalingüística + elicitação)
Ana Júlia: How long have you been...  learning English?  ∧ (UT- reparo pelo colega) 

(ER- pronúncia)
Paula: Very  good!  Repeat  with  intonation,  Ana  Júlia.  (C-  metalingüística  + 

elicitação)
Ana Júlia: (risos) How long have you been learning English? ¬ (UT- auto-reparo)
Paula: OK. Excellent!
Beatriz: How long Ø been, no? (ER- gramatical)
Paula: Have you been. (C- explícita)
Beatriz: How  long  have  you  been  learning  English?  ∧ (UT-  repetição) (ER- 

pronúncia)
Paula: Yes. OK.
Beatriz: I have two brothers and one sister. How many... (CT) (Aula 2)

Algumas  seqüências,  contudo,  por  serem muito  longas,  não serão expostas  na sua 

totalidade na análise dos dados. Trechos serão selecionados de acordo com o interesse da 

análise. Em anexo, colocamos a transcrição de uma das aulas (Aula 2). Se o exemplo dado 

tiver sido tirado dessa aula, o restante da seqüência poderá ser verificada no referido anexo.

Em seguida, iremos expor como foi feita a análise das entrevistas.

2.4.5 Análise das entrevistas

A partir  das  informações  obtidas  na  entrevista  com a  professora  da  turma,  foram 

identificados os seguintes temas:
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• Percepções sobre os erros dos alunos.

• Percepções sobre correção oral.

• Estratégias de correção.

• Preocupações.

Tendo-se em vista os dados obtidos nas entrevistas realizadas com os 12 alunos da 

turma, criamos as seguintes categorias para análise:

• Percepções sobre seus próprios erros.

• Percepções sobre correção oral.

• Preferências de correção.

• Pontos positivos da correção.

• Pontos negativos da correção.

• Sentimentos com relação às correções.

Os dados obtidos nas entrevistas com os participantes também foram utilizados para 

auxiliar a análise das seqüências de tratamento dos erros dos alunos.

Terminada a apresentação dos procedimentos e dos critérios utilizados para realizar a 

análise dos dados, passaremos, no próximo capítulo, à exposição e à discussão dos resultados 

da pesquisa.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

We cannot live for ourselves alone. Our lives  
are  connected  by  a  thousand  invisible  
threads, and along these sympathetic fibers,  
our actions run as causes and return to us as  
results.38

Herman Melville (1819-1891)

Este capítulo,  que se apresenta subdividido em duas partes, expõe os resultados da 

pesquisa. Na primeira parte, fazemos a análise das interações entre a professora da turma e os 

alunos durante a correção dos erros. Na segunda parte, analisamos as entrevistas realizadas 

com os participantes.

3.1 Análise das interações entre a professora e os alunos

Esta seção subdivide-se em cinco partes. A primeira apresenta os resultados referentes 

à freqüência total de erros, correções, uptake e reparos presentes nos dados da pesquisa. Vale 

lembrar  que a  definição  de  uptake adotada  a  partir  de Lyster  e  Ranta (1997) se  refere  à 

produção do aluno logo após a correção provida pela professora,  a qual tenta,  de alguma 

forma, corrigir o erro cometido no seu turno anterior de fala. Tal produção pode ainda conter 

erro, ou seja, necessitar de reparo, ou pode haver o reparo do erro, ou seja, o aluno é capaz de 

corrigi-lo. A segunda parte desta seção explicita detalhes sobre os tipos de erros corrigidos; a 

terceira, os resultados obtidos sobre as ações corretivas da professora; a quarta, os resultados 

38 “Não podemos viver sozinhos. Nossas vidas estão ligadas por milhares de fios invisíveis, e, ao longo de suas  
fibras harmoniosas, nossas ações partem como causas e nos retornam como resultados.”
 



concernentes aos tipos de uptake produzidos pelos alunos após as correções; e a quinta parte 

apresenta  os  dados  que  complementam  o  modelo  de  seqüência  de  tratamento  de  erros 

proposto por Lyster e Ranta (1997).

3.1.1 Quantidade de erros, correções, uptake e reparos

Como  foi  mencionado  no  capítulo  da  metodologia,  foram  transcritos  apenas  os 

momentos das aulas em que a professora corrigia os erros dos alunos. Nesses trechos, houve 

764 turnos dos alunos. Dos 764, 367 continham erros ou ainda necessitavam de reparo. Dos 

turnos com erros, 318 foram corrigidos pela professora. Após as correções, 292 turnos dos 

alunos tiveram uptake, e desses turnos, 146 apresentaram reparo do erro. A tabela exposta a 

seguir ilustra esses números, juntamente com a freqüência de cada ocorrência.

Total de turnos 
dos Aa

Turnos com 
erros/necessitam de 

reparo (% do total de 
turnos dos Aa)

Turnos da 
professora com 

correção (% do total 
de turnos com erros)

Turnos dos Aa 
com uptake (% do 
total de correções)

Turnos dos Aa 
com reparo (% do 
total de correções)

764 367
(48,04%)

318
(86,65%)

292
(91,82%)

146
(45,91%)

TABELA 3.1 – Quantidade de erros, correções, uptake e reparos

Como pôde ser observado, a maioria dos erros cometidos pelos alunos recebe algum 

tipo de correção pela professora. Adicionalmente,  essas correções promoveram um grande 

número de  uptake pelos alunos, indicando que, de um modo geral, elas foram eficazes no 

sentido de fazer com que os alunos participassem ativamente do processo de correção dos 

seus próprios erros. O Gráfico 3.1 ilustra melhor esses dados.
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No  entanto,  podemos  observar  que  menos  da  metade  das  ocorrências  de  uptake 

constituíram-se de reparos. Isto mostra que os tipos de correções utilizados pela professora 

não estão fornecendo oportunidades suficientes para que os alunos possam corrigir seus erros.

Na próxima seção, apresentaremos a análise dos tipos de erros corrigidos.

3.1.2 Tipos de erros corrigidos

 Quanto  aos  tipos  de  erros  corrigidos,  os  erros  de  pronúncia  foram  os  que  mais 

receberam  feedback da professora. Dos 318 erros corrigidos, 176 (53,66%) consistiam em 

erros de pronúncia, 88 (26,83%) de gramática, 21 (6,4%) de léxico, 21 (6,4%) de discurso e 

12 (3,66%) de conteúdo. O Gráfico 3.2 a seguir ilustra a freqüência com que cada tipo de erro 

foi corrigido.
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Podemos notar claramente que a grande preocupação da professora se refere aos erros 

de pronúncia dos alunos. Nos resultados da entrevista com a professora, poderemos averiguar 

a razão por trás desse fato, como será abordado na próxima parte deste capítulo.

A seguir,  tentaremos explicar,  através de uma recapitulação do estilo  das aulas da 

professora, os resultados ilustrados pelo gráfico.

1) Erros de pronúncia

A alta freqüência da correção de erros de pronúncia ocorreu, principalmente, devido 

ao fato de que a professora,  no início de todas as suas aulas,  realizava uma atividade de 

transcrição fonêmica dos verbos irregulares do inglês. No começo do ano letivo, a professora 

havia postulado que,  em cada aula,  10 verbos da lista  anexada ao final  do livro didático 

seriam transcritos. Com isso, por volta dos primeiros 25 minutos das aulas, o foco era na 

precisão da pronúncia dos sons individuais do inglês. Observemos, então, o seguinte trecho de 

um momento em que tal atividade estava sendo feita:

[1] Paula: Begin, began, begun. Now, say this again.
Aa: Begin, began, begun /βΙ:γ℘÷/. (ER- pronúncia)
Paula: Again. (C- elicitação)
Aa: Begun /βΙ:γ℘÷/. (UT- mesmo erro)
Paula: /ν/ at the end. (C- metalingüística)
Aa: Begun /βΙ:γ℘÷/. (UT- mesmo erro)
Paula: Begun /βΙ:γ℘ν/. (P enfatiza o som /ν/)
Aa: Begun /βΙ:γ℘÷/. (UT- mesmo erro)
Paula: It’s an “n”, Ok? So, again! Begin, began, begun. (C- metalingüística, explícita 

+ elicitação)
Aa: Begin, began, begun /βΙ:γ℘÷/. (UT- mesmo erro)
(Aula 3)

Nesse exemplo, a professora procura fazer com que os alunos corrijam, por meio da 

repetição,  o  erro  cometido  na  pronúncia  da  palavra  ‘begun’,  pois  os  alunos  deixaram de 

pronunciar o ‘n’ final.  Paula tenta elicitar  o reparo do erro diversas vezes e de diferentes 

formas. No entanto, o clima de ansiedade não era alto durante tais atividades, pois os alunos 

estavam conscientes de seus objetivos e, portanto, esperavam ser corrigidos.

Em outros momentos das aulas, outro aspecto de pronúncia bastante corrigido pela 

professora era a entonação de perguntas, como no exemplo seguinte:

[2] Paula: I’m going to say a sentence, yeah? I’m going to start a sentence and I want you 
to ask me questions about this. So, for example, “My name is…”
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Aa: What’s your name? ∧ (ER- pronúncia)
Paula: Yes. Intonation! Start up. (P faz gesto) “What’s your name?”  Repeat!  ¬ (C- 

metalingüística, explícita + elicitação)
Aa: What’s your name? ¬ (UT- repetição)
Paula: Ok. So “My name is Paula”. (…) (CT)
(Aula 2)

Essa interação ocorreu entre a professora e os alunos durante uma atividade de prática 

de  perguntas,  ou  seja,  o  foco  era  a  precisão  gramatical.  No  exemplo  citado,  os  alunos 

fornecem a  pergunta  correta  para  a  frase dada  pela  professora.  No entanto,  ela  corrige  a 

pronúncia imediatamente sem confirmar a resposta. A correção é feita de forma rápida, visto 

que,  assim que  os  alunos  produzem a  entonação  correta,  a  professora  dá  continuidade  à 

atividade. Isto mostra, provavelmente, que o intuito da professora era chamar a atenção dos 

alunos para o fato de que, em uma conversação, eles teriam de usar a entonação ascendente.

2) Erros gramaticais e de discurso

Depois dos erros de pronúncia, os erros de gramática foram os mais corrigidos. Isto 

ocorreu pelo fato de que a maioria das atividades propostas pela professora enfocava a prática 

de alguma estrutura gramatical. Durante a execução dessas atividades, além da correção dos 

erros relacionados à forma lingüística (pronúncia e gramática), os erros de discurso também 

eram corrigidos. Observemos o exemplo a seguir:

[3] Elis: How many wings does a butterfly have?
Beatriz: Four. (ER- discurso)
Elis: Four? (risos) I didn’t know.
Paula: Complete. Complete answer. (C- metalingüística)
Beatriz: Ah! Ok. Er... Four... No, two. No? (UT- mesmo erro)
Paula: You’re still in doubt. It’s four. So… (C- elicitação)
Beatriz: The butterfly has four… wings /ωαΙΝζ/? (UT- erro diferente)
Paula: Four... (C- elicitação)
(?): Wings /ωΙΝζ/. (UT- reparo pelo colega)
(Aula 4)

A professora realizava, nesse momento, uma atividade de compreensão oral do livro 

didático, a qual se tratava de um jogo de perguntas e respostas (quiz). Durante a sessão de 

feedback,  na  qual  a  professora  conferia  as  informações  captadas  pelos  alunos,  Beatriz 

respondeu  corretamente  à  pergunta  lida  pela  colega.  Contudo,  a  professora  provê  uma 

explicação metalingüística para elicitar a resposta completa, provavelmente com o intuito de 

checar o conhecimento da aluna acerca daquela estrutura. Mais uma vez, a aluna fornece uma 
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resposta correta, mas um erro de pronúncia da palavra ‘wings’ é cometido. Então, Paula a 

corrige novamente. Percebe-se, então, que, em atividades desse tipo, o foco na precisão era o 

fator determinante nas interações entre a professora e os alunos.

A professora também corrigia erros gramaticais durante a execução de outros tipos de 

atividades, cujo objetivo não fosse a prática de uma forma lingüística. A seguir, apresentamos 

um exemplo que ilustra isso:

[4] Laura: If you don’t have aptitude, you will need to work hardØ. (ER- gramatical)
Paula: Work harder, harder. (P: sorrindo) (C- explícita)
Laura: Harder. Even harder. (risos) (UT- repetição)
Paula: Yeah, that’s true. Hã-hã. Ok. (P: sorrindo)
(Aula 3)

Nesse momento,  a  professora coordenava uma sessão de  feedback cujo intuito  era 

verificar a compreensão dos alunos acerca de um texto sobre aprendizagem de línguas que 

havia  sido  trabalhado  naquela  aula.  No  exemplo  anterior,  a  professora  corrige  um  erro 

gramatical  de  forma  explícita.  Contudo,  como  pode  ser  observado  pelas  atitudes  dos 

participantes reportados entre parênteses, o clima não é de ansiedade. Isso mostra que, nesse 

caso, a atitude da professora ao corrigir, em outras palavras, o tom de voz descontraído e a 

expressão  facial  amigável,  contribuiu  para  a  construção  de  um ambiente  de  sala  de  aula 

desprovido de ansiedade, como defende Hedge (2000). Além disso, a correção foi feita para 

auxiliar um problema na comunicação. Podemos perceber que esse era seu objetivo devido ao 

comentário  posterior  da  professora  (‘Yeah,  that’s  true’)  referente  ao  que  Laura  havia 

produzido, mostrando que a professora estava interessada na informação que a aluna havia 

fornecido. Por isso, a correção foi positiva.

 

3) Erros lexicais e de conteúdo

Nas sessões de  feedback de uma atividade ou durante a discussão de algum texto, a 

professora  geralmente  não  corrigia  os  erros  formais  cometidos  pelos  alunos.  Vejamos  o 

seguinte exemplo:

[5] Paula: What did you learn about Renatta, Ana Júlia?
Ana Júlia: I learned a new method… (risos) of learning. (ER- lexical)
Paula: Really? A new strategy. (C- reformulação)
Ana Júlia: Yes.  Er...  She,  she  imitateØ…  imitateØ?  (UT-  reconhecimento)  (ER- 

gramatical)
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Paula: Hã-hã.
Ana Júlia: ImitateØ Madonna. (ER- gramatical)
Paula: Ah! (Turma: risos)
Ana Júlia: When, when she, when she was er…
Beatriz: A child.
Ana Júlia: A child.
Paula: Hã-hã. (risos) Excellent!
Ana Júlia: Then (risos), I Ø imitate Madonna too. (ER- gramatical)
Paula: You’re  going  to  imitate  Madonna  too.  (risos)  That’s  a  good  strategy!  (C- 

reformulação)
Ana Júlia: I er… hope Ø learn this strategy. (ER- gramatical)
(Aula 2)

Após os alunos terem discutido em pares sobre suas experiências de aprendizagem da 

língua inglesa,  houve uma sessão de  feedback na qual cada aluno contava algo que havia 

aprendido sobre o colega. Neste exemplo, Ana Júlia reporta o fato de que sua colega Renatta 

havia aprendido o inglês imitando a cantora pop Madonna, pois a aluna gostava de cantar suas 

músicas.  Apesar de a professora ter  corrigido um erro gramatical,  isso foi feito de forma 

descontraída e sutil, o que não interferiu na comunicação da aluna. Dessa forma, percebemos 

que, nos momentos mais livres de produção do aluno, a professora priorizava mais o conteúdo 

daquilo que estava sendo dito. A professora também prestava atenção na precisão lingüística, 

mas  as  vezes  que  decidia  corrigir  tais  tipos  de  erros,  ela  fazia  uso  de  correções  mais 

implícitas, de modo que não interrompia a comunicação. Por isso, havia um maior número de 

correções de erros lexicais e de conteúdo, ou seja, da mensagem.

Além  disso,  a  professora  forneceu  feedback quanto  ao  erro  lexical  do  início  da 

seqüência  e  ao  erro  gramatical  em  ‘I  Ø  imitate  Madonna’,  pois  eles,  de  certa  forma, 

comprometiam a eficácia da mensagem. Essa estratégia está em consonância com os preceitos 

da abordagem comunicativa, a qual apóia a correção dos erros que interferem na comunicação 

(Ur, 1996; Figueiredo, 2002).

4) Erros múltiplos

Quando mais de um tipo de erro era cometido em um mesmo turno de fala do aluno, a 

professora  geralmente  corrigia  o  erro  de  pronúncia.  Isto  mostra  uma  certa  coerência  nas 

atitudes  corretivas  de  Paula,  visto  que  sua  maior  preocupação  é  a  pronúncia  dos  alunos. 

Vejamos o seguinte exemplo:

[6] Laura: (...) Because I always work a lot. Every time I never have time… or money to pay 
Ø a course /κ∈σ/. (ER- lexical; gramatical; pronúncia)
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Paula: To pay a... (C- elicitação)
Laura: Course. Course /κ∈σ/. (UT- mesmo erro)
Paula: Course /κ � σ/. (C- explícita)
Laura: Course /κ � σ/. (UT- repetição)
(Aula 3)

Nessa atividade, os alunos estavam reunidos em pequenos grupos para discutir o texto 

que haviam lido em casa. O tema era a aprendizagem de línguas e a aluna Laura dizia para 

suas colegas do grupo que ela nunca havia tido tempo ou dinheiro para fazer um curso de 

línguas. Ao se expressar, ela comete um erro lexical, um gramatical e outro de pronúncia. A 

professora então enfoca o último erro, pois ele já havia sido cometido antes pela mesma aluna 

e por outros alunos em aulas anteriores. A professora já havia explicado a diferença semântica 

entre ‘course’  /κ � σ/ (‘curso’) e ‘curse’  /κ∈σ/ (‘maldição’). Isso mostra que a professora 

tenta dar continuidade às suas correções atribuindo-lhes um caráter processual, ao invés de 

simplesmente corrigir um erro uma vez e considerar essa atitude suficiente. A interlíngua dos 

alunos não evoluirá repentinamente e, por isso, precisa de feedback constante e sistemático.

Na próxima seção, analisaremos os tipos de correções utilizados pela professora.

3.1.3 Tipos de correção

Dos 318 erros corrigidos, 102 (32,08%) foram corrigidos por meio do fornecimento 

explícito da forma correta, 93 (29,24%) por elicitação, 62 (19,5%) por correções múltiplas, 27 

(8,49%)  com  explicações  metalingüísticas,  14  (4,4%)  por  repetição,  13  (4,08%)  com 

reformulações,  e  7  (2,2%)  por  pedidos  de  esclarecimento.  Estes  dados  são  expostos  no 

Gráfico 3.3 a seguir.
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Percebemos,  então,  que  a  professora  mostra  uma  preferência  pelas  correções 

explícitas, pelas elicitações e pelas correções múltiplas.

Analisamos, a seguir, cada tipo de correção utilizada pela professora.

1) Correções explícitas

Tendo constatado que os erros mais corrigidos foram erros formais da língua e que o 

tipo de correção mais utilizada foi a explícita, principalmente durante exercícios de prática de 

pronúncia, foi possível notar que os alunos algumas vezes se sentiam ansiosos, visto que, na 

maioria  das  vezes,  tinham que se  preocupar  com a  precisão  de  sua  produção lingüística. 

Observemos o seguinte exemplo:

[7] Ana Júlia: When were you born?
Paula: Yes, very good! Can you repeat, Ana Júlia?
Ana Júlia: When… were you born? ∧ (ER- pronúncia)
Paula: Now, intonation. (C- metalingüística)
Ana Júlia: When were you born? ∧ (UT- mesmo erro)
Paula: When were you born? ¬ (C- explícita)
Ana Júlia: When were you born? ∧ (UT- mesmo erro)
Paula: Again! (C- elicitação)
Ana Júlia: Ai teacher! (Ana Júlia + Aa: risos) (UT- mesmo erro)
Paula: (Risos) You’re sweating! (risos) Again! When. (C- elicitação)
Ana Júlia: When were you born? ∧ (UT- mesmo erro)
Paula: When were you born? ¬ (C- explícita)
Ana Júlia: When were you born? ¬ (UT- repetição)
Paula: Yes. Er… Laura. When… (CT)
(Aula 2)

A atividade realizada enfocava a prática de perguntas no passado, na qual a professora 

falava uma sentença e os alunos tinham que formular a pergunta. Apesar de ter havido um 

momento em que Paula e a aluna riem da situação, este fato não ameniza o incômodo causado 

pela insistência da professora em fazer com que a aluna produzisse a frase com a entonação 

correta.  Tal  postura  provoca  sentimentos  de  angústia  e  ansiedade  na  aluna,  que  são 

evidenciados pelo uso da expressão ‘Ai teacher!’.

No entanto, a professora não enfocava apenas o que estava errado na fala dos alunos, 

mas também valorizava o que estava certo, como no exemplo a seguir:

[8] Paula: (…) Er… Laura, can you ask Beatriz?
Laura: If you’re buying anything with rupees, which country are you using it?
Beatriz: India.
Paula: Yes, very good intonation, Laura. Excellent!
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(Aula 4)

Nesse trecho, ocorrido durante a sessão de feedback do exercício de compreensão oral 

mencionado no exemplo [3], Laura faz uma pergunta acerca da moeda utilizada na Índia. A 

professora nota que a aluna produziu a entonação ascendente, visto que, em atividades desse 

tipo, Paula sempre enfatizava sua importância. Com isso, a professora provê um comentário 

de incentivo para a aluna, o que provavelmente contribuirá para que ela se sinta motivada a 

produzir essa forma novamente. Portanto, é assim que a correção se torna um processo, pois, 

além de apontar os erros no momento da fala do aluno, é também papel do professor, em 

momentos desprovidos de erros, apontar onde ele acertou ou progrediu. Isso faz com que os 

alunos vejam a correção como algo feito para seu próprio proveito e crescimento, e não como 

uma forma de o professor cumprir sua agenda curricular, tentando garantir que, por meio da 

correção, os alunos irão internalizar aquilo que ele está ensinando.

2) Elicitações

A segunda estratégia corretiva mais utilizada pela professora da turma foi a elicitação. 

Esse tipo de correção se apresentou bastante  relevante  no sentido de contribuir  para uma 

maior  participação  do  aluno  no  processo  de  correção  dos  erros  orais.  Observemos  um 

exemplo:

[9] Beatriz: I like /:λαΙκΙ/ painting /παΙντ÷/ very much and Ø very interested in Modern Art, 
so I visited galleries and museums /:µΥζΙ↔µ÷/. (ER- pronúncia)

Paula: And... (C- elicitação)
Beatriz: Museum /:µΥζΙ↔µ/. (UT- mesmo erro)
Paula: Can you help her? (C- elicitação)
Aa: Museum /µϕυ:ζΙ↔µ/. (UT- reparo pelos colegas)
Paula: Museums /µϕυ:ζΙ↔µζ/.
Beatriz: Museums /µϕυ:ζΙ↔µζ/.
Paula: Yes, museums. Er... So. Can you read the first sentence again, Beatriz?
Beatriz: I like /:λαΙκΙ/ painting /παΙντ÷/ very much-- (ER- pronúncia)
Paula: How do you say this? (C- elicitação)
Beatriz: Like /:λαΙκΙ/. (UT- mesmo erro)
Paula: Like /:λαΙκ/. (C- explícita)
Beatriz: Like /:λαΙκ/. (UT- repetição)
(Aula 4)

Os alunos,  quando solicitados  pela  professora,  tinham de ler  em voz alta  uma das 

frases  de  uma carta  que  fazia  parte  de  um exercício  no  livro  didático.  Em um primeiro 
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momento, os alunos corrigiram os erros gramaticais da carta em pares. No exemplo anterior, 

Beatriz comete vários erros de pronúncia ao ler uma das frases. Primeiro, a professora tenta 

fazer com que a aluna reflita sobre seu erro e tente corrigir por si mesma. Todavia, isso não 

acontece, fazendo com que Paula peça auxílio para os demais colegas. A elicitação feita para 

o grupo foi  eficaz,  pois  obteve  reparo  do  erro.  Muitas  vezes,  a  professora utilizava  essa 

estratégia  quando ela acreditava que alguém da turma poderia corrigir  aquele erro.  Isso é 

positivo  no  sentido  de  que  o  professor  deixa  de  lado  aquela  imagem  de  detentor  do 

conhecimento e passa a responsabilidade da correção para os alunos. Com isso, aqueles que 

antes eram simplesmente espectadores da interação corretiva entre a professora e a aluna que 

cometeu os erros se tornam co-participantes do processo de correção oral.

Em seguida, Paula pede para a aluna repetir a frase com o intuito de verificar se ela 

consegue produzir a pronúncia correta da palavra ‘museums’. No entanto, ela comete outros 

erros de pronúncia que ela já havia produzido no início da seqüência. Por isso, a professora 

interrompe a fala da aluna e solicita que ela repita a palavra ‘like’. Ao ver que Beatriz não 

conseguiu reparar  o  erro,  ela  fornece a  forma correta.  A estratégia  da professora de usar 

primeiro a elicitação e, depois, a correção explícita, também foi bastante recorrente nos dados 

da  pesquisa.  No exemplo  a  seguir,  Paula  faz  uma  revisão  de  informações  acerca  de  um 

exercício que havia sido realizado anteriormente na mesma aula.

[10] Paula: If you’re eating sushi, what exactly are you eating?
Beatriz: Raw fish /ραΥ/. (ER- pronúncia)
Paula: What’s this?? (C- elicitação)
Beatriz: Raw /ραΥ/. (UT- mesmo erro)
Paula: How do you spell it? How do you pronounce it? (C- elicitação)
Beatriz: Raw/ραΥ/? (UT- mesmo erro)
Paula: How do you pronounce it?? (C- elicitação)
Beatriz: Raw /ραΥ/? (UT- mesmo erro)
Paula: The same as “door”. (C- metalingüística)
Beatriz: Raw /ρ↔Υ/. (UT- erro diferente)
Paula: / �  / . Raw /ρ�  /. Like this, raw fish. (C- explícita)
Aa: Raw /ρ�  / fish. (UT- reparo pelos colegas)
Paula: Raw. It’s not cooked, yeah? Do you like raw fish? (CT)
(Aula 5)

O erro cometido se refere à pronúncia da palavra ‘raw’. A professora elicitou a forma 

correta  diversas  vezes.  Todavia,  percebendo que a  aluna não conseguia se corrigir,  Paula 

fornece a forma correta.  Essa estratégia é válida,  pois oferece oportunidades para o aluno 

refletir sobre seu erro. As produções do aluno que ainda necessitam de reparo mostram ao 
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professor seus limites e dificuldades, tornando-se, assim, evidência das formas que precisam 

ser mais trabalhadas.

3) Correções metalingüísticas

Assim  como  as  elicitações,  as  correções  metalingüísticas  também  oferecem 

oportunidades aos alunos de corrigirem seus próprios erros. Vejamos um exemplo:

[11] William: Beat /βΙτ/, beat /βΙτ/, beaten /:βΙτ↔ν/. (ER- pronúncia)
Paula: It’s long. Say again. Beat /βιτ/... (C- metalingüística, elicitação + explícita)
William: Beat /βιτ/, beat /βΙτ/, beaten /:βΙτ↔ν/. (UT- parcial)
Paula: Yeah… but you’re doing this short. (C- metalingüística)
William: Beaten /:βιτ↔ν/. (UT- auto-reparo)
Paula: Beaten. Yes, next.
(Aula 3)

Essa atividade consistia na transcrição fonêmica e na prática oral dos sons dos verbos 

irregulares encontrados ao final do livro didático, a qual já foi mencionada anteriormente na 

seção sobre os tipos de erros corrigidos pela professora. Nesse caso, William cometeu erros 

com relação à pronúncia de um segmento  das  palavras  ‘beat’  e ‘beaten’.  Primeiro,  Paula 

fornece uma informação metalingüística sobre a pronúncia correta do som. Ao perceber que o 

aluno ainda não repara o erro, a professora dá outra explicação metalingüística,  desta vez 

relativa à maneira como o aluno está pronunciando de fato. Essa estratégia foi extremamente 

válida, pois, apesar de a professora ter apontado a solução do erro para William, ele não foi 

capaz de corrigi-lo até que foi informado acerca da forma como estava produzindo o som. Isto 

mostra a importância da produção para a reformulação das hipóteses interlinguais dos alunos, 

como aponta Swain (1995).

As correções realizadas por explicações metalingüísticas algumas vezes serviam como 

uma  estratégia  utilizada  pela  professora  para  valorizar  a  produção  lingüística  do  aluno, 

motivando-o a se  arriscar  mais  na língua-alvo.  No exemplo  a seguir,  a  professora provê, 

primeiramente,  comentários  positivos  após  a  contribuição  dada  pela  aluna  e,  antes  de 

fornecer-lhe a forma correta, explica por que sua fala não está totalmente correta.

[12] Paula: (...) Who else? Valéria. Descartes, Valéria.
Valéria: (Risos) Who said... “I think so I exist?” (ER- lexical)
Paula: Yeah!  Very  good!  Well  done,  Valéria!  So,  what’s  the  sentence?  Now,  in 

English... It’s correct the way you said but it’s er... like a ‘cliché’, yes? It’s a,  
a... not a ‘cliché’. How do you call this? Er... an expression! Yes? So you say, 
“I think therefore I am” (P escreve no Qd) (C- metalingüística + explícita)

Valéria: Ahhh! (UT- reconhecimento)
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(Aula 5)

Então,  nesse  caso,  mesmo  que  a  correção  explícita  tenha  sido  usada,  ela  não  se 

apresenta como uma correção rígida devido ao fato de a professora ter valorizado aquilo que a 

aluna produziu através da correção metalingüística e de feedback afetivo positivo. A ação da 

professora  de  escrever  no  quadro  a  forma  correta  foi  muito  importante  também,  pois  o 

restante da turma pôde ter acesso à correção e ter uma chance de aprender com ela (Gainer, 

1989; Figueiredo, 2002).

4) Pedidos de esclarecimento

Os pedidos  de  esclarecimento  constituem o  tipo  de  correção  menos  utilizada  pela 

professora.  Suas  ocorrências  enfocaram  erros  gramaticais,  lexicais,  de  pronúncia  e  de 

conteúdo. Vejamos um exemplo:

[13] Aa: Bend, bent, bent. Bite, bit, bitten.
Beatriz: Blow /βλαΥ/… (ER- pronúncia)
Paula: Hã?? (C- pedido de esclarecimento)
Beatriz: Blow /βλαΥ/. (UT- mesmo erro)
Paula: Blow /βλ↔Υ/. (C- explícita)
Aa: Blew, blown. (...) (CT)
(Aula 3)

Durante  a  atividade  de  transcrição  fonêmica,  Beatriz  pronuncia  a  palavra  ‘blow’ 

incorretamente. A professora usa uma estratégia que faz com que a aluna repita o que ela 

havia dito. O intuito era conferir se a aluna percebia seu erro e, assim, se corrigisse. Essas 

técnicas  podem  ter  sido  interpretadas  pelos  alunos  como  formas  de  recuperar  falhas  na 

comunicação  causadas  por  fatores  externos  à  interação,  como  os  sons  do  ambiente,  por 

exemplo, visto que eles tendiam a repetir o mesmo erro. Haveria também a possibilidade de o 

aluno não saber  a  forma  correta.  Nesse caso,  a  estratégia  não se apresentava  eficaz  para 

apontar ao aluno onde o erro foi cometido ou sua natureza.

5) Reformulações

As  reformulações  também  foram  técnicas  pouco  utilizadas  por  Paula.  Elas  eram 

geralmente empregadas para resolver algum problema lexical, gramatical ou de pronúncia que 
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estivesse comprometendo a eficácia da mensagem do aluno, na maioria das vezes, durante 

atividades de produção mais livres. Observemos o exemplo a seguir:

[14] Paula: How do you organize your learning?
Lúcia: (…) And sometimes I try to use the words… because I make a list of words that 

I don’t know the meaning Ø. (ER- gramatical)
Paula: Hã-hã.
Lúcia: So I try to use  this,  this  /δΙσ/ in my, in my  day… Do you understand?  (ER- 

pronúncia; lexical)
Paula: Hum-hum. Yes. In your everyday life. (C- reformulação)
Lúcia: Yes, yes. What else? In... at the pre school I have (...)  (UT- reconhecimento) 

(CT)
(Aula 1)

Enquanto os alunos discutiam com os colegas o tópico de aprendizagem de línguas, a 

professora passava pelos grupos para participar  dos debates e para fornecer ajuda quando 

fosse necessária. Em um desses momentos, Paula pergunta à Lúcia sobre a forma como ela 

tenta organizar sua aprendizagem. Quando Lúcia comete um erro lexical em ‘in my day’, ela 

parece perceber que há um erro e, por isso, pergunta à professora se ela a compreendeu. A 

professora afirma que sim, mas corrige a aluna de forma implícita logo em seguida. Isto pode 

ter  sido  feito  para  mostrar  que  existe  uma  outra  expressão  mais  apropriada  para  aquele 

contexto, mas que aquela que havia sido usada não comprometia sua mensagem. Essa atitude 

encorajou Lúcia  a continuar  produzindo.  A reformulação se apresenta eficaz,  a partir  dos 

dados,  no  sentido  de  não  interromper  o  fluxo  de  idéias  do  aluno  que  cometeu  o  erro. 

Percebemos, através do exemplo, que a prioridade da correção é a negociação de significado.

6) Repetições

As repetições, correções pouco utilizadas pela professora, eram eficazes para indicar 

que algo que havia sido produzido pelo aluno estava indevido. Vejamos um exemplo:

[15] Beatriz: When do you born? (ER- gramatical)
Paula: Do you?? (C- repetição)
Beatriz: No. (UT- reconhecimento)
Ana Júlia: When were you born? (UT- reparo pela colega)
Paula: Yes, very good. (...) (CT)
(Aula 2)

Nessa  atividade,  os  alunos  tinham que fazer  perguntas  um ao outro  em grupos  e 

responder com informações  sobre eles mesmos. Ao formular a pergunta, Beatriz usa uma 
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estrutura incorreta.  Após a professora ter repetido tal estrutura com entonação ascendente, 

Beatriz percebe que havia cometido um erro, mas é a colega que a corrige.  A professora 

geralmente utilizava essa técnica em momentos em que os alunos cometiam erros acerca de 

estruturas que já haviam sido enfocadas anteriormente durante a aula, fosse por correção ou 

uma atividade  específica  de prática,  considerando,  dessa forma,  que poderiam se corrigir. 

Esse tipo de correção é relevante,  pois oferece oportunidades para que todos os alunos da 

turma possam refletir sobre a produção do colega que também é fonte de aprendizagem e 

questionamentos sobre o funcionamento da língua-alvo.

7) Correções múltiplas

As correções múltiplas também obtiveram grande ocorrência nos dados e, dentro das 

várias combinações evidenciadas, pôde-se observar que a maioria delas continha correções 

explícitas, metalingüísticas ou elicitações. No exemplo seguinte, podemos perceber como as 

combinações  da  correção  múltipla  apontam a  insistência  da  professora  para  que  o  aluno 

produza a forma precisa:

[16] Paula: Ok. William, ask Valéria.
William: Valéria, how long does the sun take to reach the… the sun ray, er… sorry! (P: 

risos) How long does the sun… take to reach… (ER- lexical)
Paula: No. (C- metalingüística)
William: …the Earth. Yeah! The sun’s ray. (UT- erro diferente)
Paula: Is it like this? Mine is different. How long does it take for the sun’s ray to reach 

the Earth? (C- metalingüística + explícita)
William: I did say that. How long does the sun, sun’s ray take to reach the-- (UT- mesmo 

erro)
Paula: No, but it’s not written there. What’s written there? (C- explícita + elicitação)
William: Oh, teacher! How long does it take for the sun’s ray to reach the Earth? (UT- 

auto-reparo)
Valéria: The sun’s rays take… (risos) take eight minutes to reach Earth.
Paula: Ok. Very good. (CT)
(Aula 4)

A professora conferia as informações obtidas pelos alunos a partir de um exercício de 

compreensão oral. Os alunos tinham de ler as perguntas do livro didático e outro aluno as 

respondia. Na verdade, Paula tem razão ao preferir que o aluno diga ‘How long does it take 

for the sun’s rays to reach the Earth’, assim como está no livro didático, pois, de acordo com a 

variedade padrão do inglês, na qual se baseia para ensinar, esse é o correto. Além disso, essa é 

uma  sentença  que  um  falante  nativo  produziria  no  seu  cotidiano.  No  entanto,  a  frase 

produzida pelo aluno ‘How long does the sun’s ray take to reach the Earth’ também seria 
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compreendida pelo falante nativo. Tendo isso em vista, sua atitude não-negociável dava a 

entender que apenas uma resposta era permitida, causando um clima de desconforto expresso 

pela fala do aluno ‘Oh, teacher!’. Esse fato foi agravado, do ponto de vista do aluno, pois ele 

já morou em um país de língua inglesa e, provavelmente, sabia que o erro de discurso que 

havia cometido não era tão grave a ponto de comprometer a comunicação em uma situação 

real de fala.

Houve ocasiões em que a professora, ao contrário, demonstra uma maior flexibilidade 

no que se refere à aceitação de diferentes respostas. Vejamos o exemplo:

[17] Paula: (…) Yes. Er… Next. Er… Ana Júlia.
Ana Júlia: Who  is  er…  Who  is investigateØ…  investigateØ…  Who  investigateØ 

something? (ER- gramatical; lexical)
Paula: Crimes, for example. Who investigates crimes? (C- reformulação; explícita)
Ana Júlia: Crimes? (UT- parcial)
Paula: Yeah. “A detective”. Ok. (…) Any other questions for this?
Valéria: What’s the profession of Sherlock Holmes?
Paula: Ok. Yes? That’s good! Next. (CT)
(Aula 5)

Nesse caso, o ambiente de sala de aula se apresentou bem mais democrático no sentido 

de  que  a  autoridade  da  professora  não  foi  imposta  à  turma.  Dessa  forma,  Paula  deu  a 

oportunidade para que os alunos fossem criativos naquele momento e produzissem mais. Isso 

é muito importante em uma sala de aula de LE, pois é assim que o aluno adquire a liberdade e 

a responsabilidade pela sua própria aprendizagem, como afirma Murphy (1986).

Após a exposição das estratégias corretivas da professora, apresentaremos os tipos de 

uptake produzidos pelos alunos.

3.1.4 Tipos de uptake

Como foi apontado, dos 318 erros corrigidos pela professora, 292 (91,82%) tiveram 

uptake.  Dessas  318  correções,  146  (45,91%)  erros  ainda  necessitavam  de  reparo,  146 

(45,91%) erros foram reparados e 26 (8,18%) turnos dos alunos não tiveram qualquer tipo de 

uptake. A Tabela 3.2 mostra a freqüência de turnos dos alunos com e sem uptake de acordo 

com os diferentes tipos de correções.

Necessita de reparo Reparo Sem uptake
Explícita 21 (14,38%) 64 (43,8%) 17 (65,38%)
Elicitação 62 (42,47%) 31 (21,23%) 0
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Metalingüística 14 (9,59%) 12 (8,22%) 1 (3,85%)
Pedidos de esclarecimento 6 (4,11%) 1 (0,69%) 0
Reformulações 3 (2,05%) 2 (1,37%) 8 (30,77%)
Repetições 7 (4,8%) 7 (4,8%) 0
Múltipla 33 (22,6%) 29 (19,86%) 0
TOTAL 146 (100%) 146 (100%) 26 (100%)

TABELA 3.2 – Quantidade e tipos de uptake
Nota-se, por meio dessa tabela, que a elicitação foi a correção que mais causou uptake 

necessitando  de  reparos  (42,47%),  seguida  pela  correção  múltipla  (22,6%)  e  explícita 

(14,38%).  O  tipo  de  correção  que  promoveu  o  maior  número  de  reparos  foi  a  correção 

explícita  (43,8%),  depois  a  elicitação  (21,23%) e  a  correção  múltipla  (19,86%),  as  quais 

foram as técnicas mais utilizadas pela professora também nesta ordem. No entanto, a correção 

explícita  foi  a  que  ofereceu  menos  oportunidades  para  uptake (65,38%),  seguida  pelas 

reformulações (30,77%). Ao contrário, todas as correções feitas por elicitações, pedidos de 

esclarecimento, repetições e correções múltiplas tiveram algum tipo de uptake, ou seja, elas 

promoviam a participação do aluno na correção, oferecendo-lhe uma chance de reformular 

sua produção. Se observarmos os dados expostos na Tabela 3.3, a qual ilustra a distribuição 

dos tipos de uptake de acordo com a freqüência de cada tipo de correção, veremos de forma 

mais clara os reais significados desses dados.

Necessita de 
reparo

Reparo Sem uptake TOTAL

Explícita 21 (20,59%) 64 (62,75%) 17 (16,66%) 102 (100%)
Elicitação 62 (66,67%) 31 (33,33%) 0 93 (100%)
Metalingüística 14 (51,86%) 12 (44,44%) 1 (3,7%) 27 (100%)
Pedidos de esclarecimento 6 (85,71%) 1 (14,29%) 0 7 (100%)
Reformulações 3 (23,08%) 2 (15,38%) 8 (61,54%) 13 (100%)
Repetições 7 (50%) 7 (50%) 0 14 (100%)
Múltipla 33 (53,22%) 29 (49,77%) 0 62 (100%)

TABELA 3.3 – Distribuição de uptake

Dos 102 erros corrigidos de forma explícita, 64 (62,75%) foram reparados. Em relação 

aos outros tipos de correção, esta foi a que promoveu um maior número de reparos. Deve-se 

levar em conta, todavia, que essa foi a correção mais utilizada pela professora. Em seguida, 

tivemos as repetições (50%), as correções múltiplas (49,77%) e as correções metalingüísticas 

(44,44%). Vale ressaltar que as correções múltiplas provavelmente tiveram alta freqüência de 

reparos por se constituírem de correções explícitas e metalingüísticas.

Quanto  às  reformulações,  técnica  pouco  utilizada  pela  professora,  de  suas  13 

ocorrências, 8 delas (61,54%) não tiveram uptake e apenas 2 (15,38%) tiveram reparo. Isto 

mostra, assim como nos estudos de Lyster e Ranta (1997), que as reformulações são pouco 
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eficazes para indicar que um erro foi cometido, ao contrário das repetições, das quais 7 de 14 

correções (50%) proporcionaram um reparo do erro.

Já os pedidos de esclarecimento, apesar de sempre proporcionarem uptake de algum 

tipo, foi o tipo de correção que teve mais turnos com necessidade de reparo. Dos 7 erros 

corrigidos, 6 (85,71%) ainda continham erros, seguidos pela elicitação, na qual, dos 93 erros 

corrigidos, 62 (66,67%) necessitaram de reparo. Isso indica que esses tipos de correções dão 

oportunidades  para  os  alunos  corrigirem  seus  erros,  mas,  na  maioria  das  vezes,  não 

conseguem mostrá-los onde se encontram.

A seguir,  discutiremos  os  resultados  obtidos  em relação  às  três  categorizações  de 

uptake: ‘necessitam de reparos’, ‘reparos’ e ‘sem uptake’.

1) Necessitam de reparo

Os tipos  de correções  que apresentaram uma maior  freqüência  de erros  que ainda 

necessitavam de reparo foram os pedidos de esclarecimento e as elicitações.

O exemplo a seguir mostra o uso de um pedido de esclarecimento:

[18] Nina: (...) The... the most important Ø to learn a foreign language is to have a... a... to 
have aptitude but be several to study. 'Cause you can get a good combination 
to... to have a foreign language, to learn. (ER- gramatical; lexical)

Paula: What's a good combination? (C- pedido de esclarecimento)
Nina: Er... more than just aptitude...
Paula: Hã-hã.
Nina: But to be, to work hard, to be several to learn a foreign language. (UT- mesmo 

erro)
(Aula 3)

Nesse caso, o pedido de esclarecimento enfocou um erro lexical cometido por Nina, 

no  momento  em que  ela  expressava  sua  opinião  com relação  à  melhor  maneira  para  se 

aprender  uma  nova  língua.  No  entanto,  a  aluna  não  percebeu  as  intenções  corretivas  da 

professora.

Observemos,  então,  uma situação em que há  o uso da elicitação  para mostrarmos 

como os dois exemplos são coincidentes:

[19] Paula: (...) Er... “I live in...”
Laura: Where... where's do you live? (ER- gramatical)
Paula: Again? (C- elicitação)
Laura: Where is do you live? (UT- mesmo erro)
(Aula 2)
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Essa atividade tinha como objetivo a prática da estrutura de perguntas. Laura comete 

um erro por acrescentar uma palavra indevidamente.

Nos exemplos [18] e [19], o pedido de esclarecimento e a elicitação proporcionaram 

uptake.  No  entanto,  ambos  ainda  necessitaram  de  reparo.  As  correções  podem  ter  sido 

interpretadas  como  estratégias  usadas  pela  professora  para  indicar  que  ela  não  havia 

compreendido o que as alunas disseram, por falta de atenção ou pela interferência de barulhos 

externos. Talvez, por isso, elas repetiram o mesmo erro.

2) Reparos

Já as correções explícitas, metalingüísticas e as repetições foram eficazes em mostrar 

aos  alunos  onde  exatamente  o  erro  foi  cometido,  contribuindo,  assim,  para  uma  maior 

freqüência de reparos dos erros. A atividade do exemplo a seguir se trata de uma sessão de 

feedback. Ela foi realizada após uma discussão feita pelos alunos em grupos sobre um texto 

cujo tema era os fatores que contribuem para a aprendizagem de línguas.

[20] M. Eduarda: If you are… How can I--?
Paula: Inhibited?
M. Eduarda: In…
Paula: Yeah. This, “inhibition”.
M. Eduarda: Inhibition. It can er... How can I say “atrapalhar”? (Pergunta para a P)
Paula: Don’t look at me! (risos) I want you to answer, Luísa. (risos)
Luísa: (risos)
Paula: What’s the word?
Renatta: Get in the way? (ER- lexical)
Paula: To  get  in  the  way?  Yeah,  but  let’s...  A  formal  word.  (C-  repetição  + 

metalingüística)
Renatta: Hum... (UT- hesitação)
Paula: No? (pausa) Can disturb. (C- explícita)
Renatta: Disturb? (UT- repetição)
Paula: Yeah?
Renatta: Yeah. Disturb.
(Aula 3)

Ao expor sua visão de que a inibição pode ser um fator negativo para a aprendizagem, 

Maria Eduarda encontra dificuldades para se expressar e pede ajuda para a professora. Renatta 

contribui com o processo de negociação fornecendo a expressão ‘get in the way’. Todavia, 

Paula aponta que essa expressão é informal  e elicita  a forma correta para o contexto.  Os 

alunos não conseguem reparar o erro e Paula fornece a palavra ‘disturb’. A repetição da forma 
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correta com entonação ascendente demonstra que Renatta possivelmente não a conhecia ou 

que simplesmente pretendia conferir sua pronúncia. Percebemos, então, que a negociação da 

forma ‘atrapalhar’ foi produtiva no sentido de que os alunos participaram ativamente de seu 

processo  e  o  reparo  do  erro  após  a  correção  explícita  indicou  a  tentativa  do  aluno  em 

incorporar uma nova informação na língua-alvo.

Vejamos a seguir  exemplos  de usos da correção metalingüística e da repetição,  os 

quais ocorreram durante atividades com foco na estrutura gramatical. Em ambos os casos, as 

alunas foram corrigidas com relação ao uso indevido da forma negativa.

[21] Laura: (...) I haven't Ø shower this morning. (ER- gramatical)
Paula: No, “I had a shower this morning”. (C- metalingüística)
Laura: I hadn't. (UT- erro diferente)
Paula: I hadn't?? (C- repetição)
Laura: No, no. I didn't have... (UT- auto-reparo)
(Aula 2)

[22] M. Eduarda: I hadn't a huge breakfast. (ER- gramatical)
Paula: Is it correct? (C- metalingüística)
Elis: I didn't have. (UT- reparo pelo colega)
(Aula 2)

No exemplo [21], a repetição do erro de Laura pela professora com uma entonação 

ascendente fez com que a aluna percebesse imediatamente seu erro. Além disso, essa técnica 

também foi  responsável  pela  automatização do conhecimento  que a aluna já possuía com 

relação à formação de sentenças negativas no passado, como sugerem Lyster e Ranta (1997). 

No segundo caso, ao invés de auto-reparo, a pergunta metalingüística promoveu reparo do 

erro por uma colega, o que também é positivo, visto que a correção pode contribuir para a 

aprendizagem de todos os alunos da turma, e não somente daquele que cometeu o erro. Além 

disso, a participação do colega no processo de correção é importante, pois isso desmistifica a 

idéia de que somente o professor possui conhecimento da língua-alvo.

3) Sem uptake

Como pôde ser visto na Tabela 3.3, as reformulações causaram uma maior freqüência 

de  turnos  dos  alunos  sem  uptake.  Observemos  o  exemplo  a  seguir,  no  qual  está  sendo 

realizada  uma discussão das vantagens e  das desvantagens que crianças  e adultos têm ao 

aprender uma LE.
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[23] Paula: (...) So children have this advantage but it doesn't mean that we should have it, 
Ok?

Renatta: Only for immigrant children. Not children who are learning here in Brazil.
Paula: Yeah... No. Well, it depends if you're in contact with natives, then you'll have.
Renatta: Yeah, it's rare.
Paula: No, but she says that in pre school... (P aponta para Lúcia)
Lúcia: Yeah, in pre school have two natives. (ER- gramatical)
Paula: There are two natives, and she says that students speak like natives, yeah? (C- 

reformulação)
Lúcia: Older children, not... (CT)
(Aula 3)

A professora muitas vezes utilizava reformulações para corrigir erros gramaticais em 

momentos de produção mais livres dos alunos, ou seja, momentos em que o foco da atividade 

não era a prática de estruturas lingüísticas.  No entanto,  como o foco era a negociação de 

significados, os alunos não percebiam a correção. No exemplo [23], a aluna provavelmente 

interpretou a reformulação como uma simples repetição da professora do que ela havia dito, 

mas de uma forma um pouco diferente. Como não houve uptake, podemos afirmar que a aluna 

não percebeu seu erro e a correção, ou que seu interesse principal era passar sua mensagem. 

Assim,  a  precisão  da  estrutura  não  era  relevante  para  ela  ali  naquele  momento.  Pode-se 

afirmar também que a professora fez uso da reformulação com o intuito de mostrar que um 

erro havia sido cometido,  mas sua prioridade era dar continuidade à discussão que estava 

sendo feita.  Isto é  evidente  pelo fato de que Paula não forneceu tempo para que a aluna 

corrigisse seu erro.

Tendo  discutido  os  tipos  de  uptake proporcionados  pelas  correções  usadas  pela 

professora da turma, analisaremos a seguir os tipos de reparo feitos pelos alunos.

3.1.5 Tipos de reparo

Quanto aos tipos de reparo produzidos nos turnos dos alunos, eles ocorreram de três 

maneiras:  por  repetição,  auto-reparo  ou  reparo  pelo(s)  colega(s).  O  Gráfico  3.4  ilustra  a 

freqüência de cada um deles nos dados.
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Como pode ser observado, a repetição foi o tipo de reparo mais recorrente. Dos 146 

reparos, 73 (50%) se deram pela repetição da forma correta, 39 (26,71%) pelo(s) colega(s), e 

34 (23,29%) pelo próprio aluno que cometeu o erro.

1) Reparos por repetição

A correção explícita  foi  a  principal  responsável  por reparos,  e a  maioria  deles  foi 

concretizada por repetição (ver Tabela 3.4). Dos 102 erros corrigidos dessa forma, os alunos 

repetiram a forma correta 60 vezes (93,75%). Esse tipo de reparo, no entanto, não é garantia 

de que o aluno não irá mais repetir o erro (Truscott, 1999). No exemplo seguinte, mostramos 

como uma aluna é corrigida pela pronúncia de uma palavra em uma aula, e em outra, ela 

comete o mesmo erro.

[24] Paula: (...) “I speak...”
Laura: How many languages /:λ℘ΝγωΙδΖΙζ/ do you speak? (ER- pronúncia)
Paula: Yes. Again! (C- elicitação)
Laura: How many languages /:λ℘ΝγωΙδΖΙζ/ do you speak? (UT- mesmo erro)
Paula: How many...? (C- elicitação)
Aa: Languages /:λΘΝγωΙδΖΙζ/. (UT- reparo pelos colegas)
(Aula 2)

[25] Paula: Ok. Next. Laura.
Laura: I want to learn English because it is a very important language /:λ℘ΝγωΙδΖ/, 

language. (ER- pronúncia)
Paula: Again! (C- elicitação)
Laura: I want to learn English because it is a very important language /:λ℘ΝγωΙδΖ/. 

(UT- mesmos erros)
Paula: Language  /:λΘΝγωΙδΖ/.  To learn English  /:λ∈:νΙΝγλΙΣ/.  There is a link.  I 

want to learn English... Repeat. (C- explícita, metalingüística + elicitação)
Laura: I want to learn English /:λ∈:νΙΝγλΙΣ/... (UT- repetição)
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Paula: Because it's a very important language /:λΘΝγωΙδΖ/. (C- explícita)
Laura: Because it's a very important language /:λ℘ΝγωΙδΖ/. (UT- mesmo erro)
Paula: Language /:λΘΝγωΙδΖ/. Ok. Now. So English is... (CT)
(Aula 4)

Apesar de o reparo por repetição não garantir a correção definitiva do erro, ele não 

deixa de ser importante,  pois significa  que,  de certa  forma,  o aluno percebeu o erro que 

cometeu e, a partir disso, faz tentativas para corrigi-lo através da repetição. Tais tentativas de 

mudança na sua produção são fundamentais para que o aluno possa descobrir, por si mesmo, 

seus limites e pontos fortes (Swain, 1985). O aluno pode perceber, como no exemplo anterior, 

que ele tem mais dificuldades em pronúncia, e essa conscientização lhe possibilitará buscar 

melhorar esse aspecto de outras formas: com ou sem a ajuda da professora, dentro ou fora da 

sala de aula.

A Tabela 3.4 a seguir mostra  a distribuição dos tipos de reparo para cada tipo de 

correção.

Repetição Auto-reparo Reparo pelo 
colega

TOTAL

Explícita 60 (93,75%) 0 4 (6,25%) 64 (100%)
Elicitação 4 (12,9%) 11 (35,49%) 16 (51,61%) 31 (100%)
Metalingüística 1 (8,33%) 10 (83,33%) 1 (8,33%) 12 (100%)
Pedidos de esclarecimento 0 0 1 (100%) 1 (100%)
Reformulações 1 (50%) 0 1 (50%) 2 (100%)
Repetições 0 5 (71,43%) 2 (28,57%) 7 (100%)
Múltipla 8 (27,59%) 8 (27,59) 13 (44,83%) 29 (100%)

TABELA 3.4 – Distribuição dos tipos de reparo

Observando os dados expostos na Tabela 3.4, percebemos também que as correções 

explícitas,  juntamente  com as  reformulações  e  os  pedidos  de esclarecimento,  não tiveram 

nenhuma ocorrência de auto-reparo. De 102 correções explícitas, apenas 4 (6,25%) tiveram 

reparo dos erros pelos colegas. De 7 erros corrigidos por pedidos de esclarecimento, apenas 

um teve reparo, e este foi realizado pelo colega. De 13 correções por reformulação, apenas 2 

tiveram reparo, sendo um deles por repetição, e outro pelo colega. Com isso, podemos afirmar 

que estes resultados, por terem registrado poucas ocorrências de reparos, precisariam de mais 

investigações  para  poder  se  chegar  a  conclusões  mais  significativas.  No entanto,  pode-se 

inferir, a partir desses dados, que tais tipos de correções são pouco eficazes para indicar a 

causa do erro para os alunos e, por isso, se tornam ambíguos, e as intenções da professora ao 

corrigir  são  pouco perceptíveis.  No  caso  da  correção  explícita,  o  fornecimento  da  forma 

115



correta  impossibilita  ao  aluno  refletir  sobre  seu  próprio  erro  e,  assim,  fazer  qualquer 

modificação com relação a suas hipóteses sobre a língua-alvo.

2) Auto-correções e reparos pelo(s) colega(s)

Como afirmam Lyster e Ranta (1997), os auto-reparos e os reparos pelos colegas, os 

quais  constituem ‘reparos gerados pelos  alunos’,  são importantes,  pois contribuem para o 

resgate das regras da língua-alvo que os alunos já possuem em sua interlíngua. Além disso, é 

fundamental  que os próprios alunos sejam capazes de avançar  ativamente no processo de 

aprendizagem. Tendo isso em mente, ao conferirmos os dados (ver Tabela 3.4), podemos ver 

que os tipos de correções que mais contribuíram para reparos gerados pelos alunos foram as 

repetições (7 ocorrências ou 100%), as correções metalingüísticas (11 ocorrências ou 91,66%) 

e as elicitações (27 ocorrências ou 87,1%). No Gráfico 3.5, mostramos a porcentagem desses 

tipos de reparos para cada tipo de correção.

As  repetições,  apesar  de  terem  sido  técnicas  de  correção  pouco  utilizadas  pela 

professora, tiveram 100% de reparos gerados pelos alunos. Das 7 ocorrências, 5 foram auto-

reparos (71,43%) (ver Tabela 3.4). Esse tipo de correção também foi eficaz no sentido de 

obter a participação dos alunos no processo de correção de seus erros.

O  exemplo  [21],  exposto  na  seção  anterior,  mostra  como  a  repetição  usada  pela 

professora foi capaz de apontar o erro e fazer com que a aluna se corrigisse.

As correções metalingüísticas obtiveram 91,66% de reparos gerados pelos alunos, e 

83,33% deles  foram  auto-reparos.  No  exemplo  a  seguir,  os  alunos  têm  dificuldades  em 

pronunciar as formas de ‘beat’ durante a prática de pronúncia dos verbos irregulares.
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[26] Aa: Beat /βΙτ/, beat /βΙτ/, beaten /:βΙτ↔ν/. (ER- pronúncia)
Paula: Long... (C- metalingüística)
Aa: Beat /βιτ/, beat /βιτ/, beaten /:βιτ↔ν/. (UT- auto-reparo)
(Aula 3)

A informação  metalingüística  fornecida  possibilita  aos  alunos  corrigir  seu  próprio 

erro. Isto mostra que o trabalho feito pela professora com os alunos acerca das características 

do sistema fonológico da língua inglesa foi positivo, não a ponto de afirmarmos que eles não 

irão cometer os mesmos erros ao produzirem as formas dos verbos que foram praticadas, mas 

no sentido de que podem se tornar mais conscientes do sistema fonológico da língua.

Por fim, as elicitações tiveram 87,1% de reparos gerados pelos alunos. Elas provaram 

ser uma técnica eficaz para obter a participação dos alunos no processo da correção de seus 

erros orais, visto que 51,61% constituíram-se de erros reparados pelos colegas. Vejamos o 

exemplo a seguir:

[27] Nina: She came, she comes... comes?? (P balança a cabeça) She comes from Greece 
and she has a flat near Reagent’s /:ρΕδζ↔ντσ/ Park. (ER- pronúncia)

Paula: How do you say this? (C- elicitação)
William: Reagent’s Park /:ριδζ↔ντσ/. (UT- reparo pelo colega)
(Aula 4)

Nesse caso, Nina fazia a leitura de um texto do livro didático que continha erros. Ao 

ler, os alunos tinham de corrigi-los. Contudo, o erro cometido se refere à pronúncia do nome 

de um parque famoso de Londres. A professora pediu auxílio para a turma, e William, que já 

havia morado na Inglaterra, forneceu a pronúncia correta. A escolha feita por Paula em dar a 

oportunidade para que os alunos corrigissem Nina foi extremamente importante, pois, assim, 

outro aluno pôde compartilhar  o conhecimento que tem da língua-alvo, obtido a partir  de 

outras experiências  de aprendizagem da língua.  Isso é uma forma de valorizar  os alunos, 

mostrando-lhes que o professor não é o único capaz de conduzir-lhes para a aprendizagem.

Podemos concluir, então, que o processo de negociação da forma envolve o uso de 

elicitações, de correções metalingüísticas, de repetições ou de correções múltiplas contendo os 

dois primeiros tipos, seguidas de uptake na forma de auto-reparo ou de reparo pelos colegas 

ou de produções que ainda necessitam de reparo e permitem correção adicional.

Foram constatadas, a partir das análises das seqüências de tratamento de erros, atitudes 

da professora e dos alunos que não constam no modelo de Lyster e Ranta (1997). Tais ações 
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apresentaram efeitos positivos durante o processo de correções dos erros orais. Assim, na 

próxima seção, discorreremos sobre esses dados complementares.

3.1.6 Feedback adicional e questionamentos dos alunos

Os dados complementares  se  concretizaram na  forma  de  feedback adicionais  e  de 

questionamentos dos alunos. Discutiremos, a seguir, cada um deles.

1) Feedback adicional

Após o uptake de um aluno que incluísse um dos tipos de reparo reportados (repetição, 

auto-reparo e reparo pelos colegas), a professora muitas vezes fornecia um  feedback extra 

com o intuito de confirmar sua correção, provendo, assim, mais oportunidades para que ele 

pudesse produzir na língua-alvo. De 318 erros corrigidos, 37 (11,63%) receberam feedback 

adicional. Desses 37, 23 (62,16%) tiveram reparo do erro, 8 (21,62%) necessitaram de reparo 

adicional, e 6 (16,21%) não tiveram qualquer tipo de uptake. Observemos a seguinte tabela:

Turnos da professora 
(% do total de 

correções)

Turnos dos Aa que 
necessitam de reparo (% 

do nº de feedback 
adicionais)

Turnos dos Aa com 
reparo (% do nº de 

feedback adicionais)

Turnos dos Aa sem 
uptake (% do nº de 

feedback adicionais)

37
(11,63%)

8
(21,62%)

23
(62,16%)

6
(16,21%)

TABELA 3.5 – Feedback adicional: freqüência e tipos de uptake

Os tipos de correção providos pela professora durante o feedback adicional foram, em 

sua maioria, elicitações e correções múltiplas que incluíssem esse tipo de correção.

 O feedback adicional ofereceu oportunidades para aquele aluno que cometeu o erro, 

mas que não havia conseguido corrigi-lo na primeira chance que lhe foi dada, de repará-lo por 

si mesmo. No exemplo a seguir, Nina comete dois erros: o primeiro de discurso, e o segundo 

de pronúncia. Os feedback adicionais consistiram, como na maioria dos casos, na confirmação 

da forma correta pela professora e na solicitação de repetição da frase na qual os erros haviam 

sido cometidos originalmente. Observemos o que acontece nesse trecho, no qual a aluna está 

fazendo a leitura de um texto em voz alta:

[28] Nina: I've, I have met a girl called Christina. (ER- discurso)
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Paula: You  can  contract,  yes?  When  you're  reading,  you  can  contract.  So...  (C- 
metalingüística e elicitação)

Nina: I've met. (UT- auto-reparo)
Paula: Yeah. I've met a girl...
Nina: Called Christina.
Paula: Read again. (Feedback adicional)
Nina: I have met a girl called Christina. (ER- discurso)
Paula: Hã-hã. Go on.
Nina: She came, she come... comes? (P balança a cabeça) She comes from Greece and 

she has a flat near Reagent's /:ρΕδΖΙντσ/ Park. (ER- pronúncia)
Paula: How do you say this? (C- elicitação)
William: Reagent's /:ριδΖΙντσ/ Park. (UT- reparo pelo colega)
Nina: Reagent's /:ριδΖΙντσ/.
Paula: Reagent's  Park,  yes?  Can you  read again with fluency,  the whole sentence? 

(Feedback adicional)
Nina: Er... She came, she comes from... (UT- hesitação)
Paula: She... (C- elicitação)
Nina: She comes from Greece and she has a flat near Reagent's  /:ριδΖΙντσ/ Park. 

(UT- auto-reparo)
Paula: Ok. Elis. (CT)
(Aula 4)

Nesse exemplo, podemos ver que, após a correção do erro de discurso, a aluna corrigiu 

seu próprio erro. No entanto, quando a professora fornece feedback adicional, a aluna comete 

o mesmo erro do início da seqüência. A atitude da professora foi interessante nesse momento, 

pois, ao invés de tentar corrigir o erro novamente, ela o deixou passar, visto que não era um 

erro grave,  que interferisse  com a comunicação  naquela  atividade.  A informação  sobre a 

contração de ‘I have’ na oralidade já havia sido percebida pela aluna anteriormente, e o fato 

de ela não ter feito a contração novamente pode ter sido um simples lapso. Isto se torna um 

exemplo claro dos tipos de decisões tomadas pelo professor em sala de aula. Para isso ele 

precisa  levar  em  conta  diversos  fatores,  o  que  torna  esse  processo  complexo,  conforme 

apontam Long (1977), Hedge (2000) e Bartram e Walton (1994).

Em seguida, Nina comete um erro de pronúncia. Dessa vez, ela não consegue reparar o 

erro por si mesma e seu colega William a auxilia. A decisão tomada pela professora de voltar 

na aluna que cometeu o erro para tentar fazer com que ela mesma o corrija foi extremamente 

relevante e positiva,  pois ofereceu à aluna uma chance de internalizar a forma correta por 

meio de sua produção lingüística.

Em outros casos, o feedback adicional é direcionado para o restante da turma após o 

reparo do erro pelo aluno que o cometeu.  O objetivo,  nesses casos, é parecido com o da 

situação  do  exemplo  anterior,  visto  que  a  professora  demonstra  acreditar  que  os  alunos 

também podem aprender com o erro cometido por outro. Vejamos um exemplo:

119



[29] Valéria: English people are very kind but they speak very quickly. (ER- pronúncia)
Paula: Yeah. There is a linking between “people” and “are”... So say it again. English 

people  are  /:πιπ↔: � α/ very  kind.  (C-  metalingüística,  elicitação  + 
explícita)

Valéria: English people... (UT- hesitação)
Paula: People are /:πιπ↔: � α/. (C- explícita)
Valéria: English people /:πιπ↔: � α/ are very kind but they speak very quickly. (UT- 

repetição)
Paula: Everybody. English people are very kind. (Feedback adicional)
Renatta: English people are very kind. (Risos: somente ela repetiu) (UT- hesitação)
Paula: Yes. Everybody! English people are very kind. (C- elicitação + explícita)
Aa: English people are very kind. (UT- repetição)
Paula: English people are. (P enfatiza ligação)
Aa: People are.
(Aula 4)

Nesse exemplo,  Paula solicita  à Valéria  que leia  um trecho de uma carta  do livro 

didático que, como já foi mencionado, contém erros. Ao ler em voz alta, Valéria deixa de 

fazer  a ligação do som final  da palavra ‘people’  com o som inicial  da palavra ‘are’.  Tal 

ligação  é  característica  da oralidade  da  língua  inglesa  e  falantes  nativos  ou  considerados 

fluentes na língua a produzem. Após a aluna ter corrigido seu erro, a professora requer ao 

restante  da turma que repita  a frase em questão,  provavelmente por inferir  que os outros 

alunos  também possam ter  dificuldades  com relação  àquele  aspecto  de  pronúncia.  Dessa 

forma, as ações corretivas da professora durante as aulas demonstravam estar em consonância 

com as necessidades dos alunos.

Em  outros  momentos  de  feedback adicional,  a  professora  utilizou  o  quadro  para 

afirmar  a  correção.  Essa  estratégia  se  apresentou  extremamente  positiva,  pois  escrever  a 

forma correta no quadro possibilita aos outros alunos ter acesso a essa informação, a qual 

talvez não havia sido percebida anteriormente, como também observou Gainer (1989) em seu 

estudo. A seguir, apresentamos um exemplo dessa ação ocorrida durante a primeira etapa da 

mesma atividade do exemplo anterior,  a qual consistia  na correção dos erros da carta  em 

grupos.

[30] Valéria: “The  sons”.  There's  no  plural.  “Sons,  I  have  two  sons  /σ � ν σ/”.  (ER- 
pronúncia)

Paula: Son /σ � ν / ?? (C- repetição)
Valéria: Son /σ � ν / . (UT- mesmo erro)
Paula: Son /σ℘ν/? (C- explícita)
Valéria: Yeah, son /σ℘ν/! (risos) (UT- repetição)
Paula: (risos) Yeah, you have. You can say “sons”.
Valéria: Sons? ‘Cause I learned just “children”. (...)
Paula: Two sons...  yeah.  (P escreve no Qd transcrição: sun x son) Valéria, Beatriz. 

They're  homophones,  yeah?  They  have  the  same  sound.  The  same 
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pronunciation. (Feedback adicional)
Beatriz: Ok. (UT- reconhecimento)
(Aula 4)

Valéria pronuncia a palavra ‘sons’ incorretamente. Depois que a aluna corrigiu seu 

erro, Paula provê  feedback adicional com o intuito de lhe mostrar a causa do erro. Valéria 

errou, provavelmente, por saber que a pronúncia /σ℘ν/ se referia à palavra ‘sun’ e que ‘son’, 

portanto,  deveria  soar  diferente  por  ser  um  outro  vocábulo,  fazendo,  assim,  com  que 

pronunciasse /σ� ν/. Paula, ao perceber isso, fornece uma explicação metalingüística com o 

objetivo de resolver tal impasse, apontando que ‘sun’ e ‘son’ são pronunciadas da mesma 

forma. Assim, a informação adicional sobre os aspectos fonológicos da língua-alvo contribui 

para que os alunos tenham a chance de aprender ainda mais, avançando em sua interlíngua.

2) Questionamentos

Relatamos, então, uma ação complementar da professora no que se refere ao processo 

de correção dos erros orais dos alunos. No entanto, os alunos também apresentaram um tipo 

de uptake que não consta no modelo de Lyster e Ranta (1997): questionamento da correção 

(ver Figura 3.1). Observemos o exemplo a seguir, no qual os alunos trabalhavam em grupos e 

faziam perguntas uns aos outros sobre suas experiências:

[31] Paula: Tell me. Where have you been in Brazil?
Luísa: I’ve been in Rio de Janeiro... (ER- gramatical)
Paula: I’ve been... I’ve been... (C- elicitação)
Luísa: I don’t know. (UT- mesmo erro)
Paula: To. (C- explícita)
Luísa: To? (Início do questionamento)
Paula: Yes.
Luísa: Why?
Paula: I’ve been to...
Luísa: Why?
Paula: There’s no explanation.
Luísa: No?
Paula: I’ve been to (risos).
Luísa: Ok. I’ve been to Rio de Janeiro (...) (UT- repetição)
(Aula 2)

Nesse caso, a professora forneceu feedback explícito, não oferecendo nenhuma outra 

explicação metalingüística.  A maioria  dos alunos,  nesses  momentos,  não tinha  uma visão 

positiva  das  atitudes  da  professora,  como  poderemos  verificar  na  análise  das  entrevistas 
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realizadas  com  os  alunos.  Contudo,  os  questionamentos  dos  alunos  demonstraram  uma 

postura  ativa  no seu processo de aprendizagem da língua e  a busca por confirmações  ou 

reformulações das suas hipóteses da língua-alvo.

Os  alunos  também questionavam as  correções  dos  colegas.  No  exemplo  a  seguir, 

Maria Eduarda confirma com a professora a informação provida por Elis.

[32] M. Eduarda: I hadn’t a huge breakfast. (ER- gramatical)
Paula: Is it correct? (C- metalingüística)
Elis: I didn’t have. (UT- reparo pela colega)
M. Eduarda: I didn’t have?? (Questionamento)
Paula: Yes. Like this, Ok? (CT)
(Aula 2)

Elis repara o erro gramatical cometido por Maria Eduarda, que, por sua vez, repete a 

resposta  dada  com entonação  ascendente  para  obter  confirmação  de  Paula.  Observamos, 

assim, que a maioria dos alunos do estudo considera o professor responsável pela correção, 

pois foram evidenciadas poucas ocorrências de correção oral entre eles. Como poderemos 

verificar  no  resultado  da  análise  das  entrevistas  com  os  alunos,  a  diferença  nos  níveis 

lingüísticos da turma causava inibição e um clima de ansiedade em sala de aula.

A partir desses dados complementares, fizemos uma adaptação do modelo original de 

Lyster e Ranta (1997), criando a Figura 3.1.
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FIGURA 3.1 – Seqüência de tratamento de erros com dados complementares

Tendo feita a análise das interações entre a professora e os alunos nas seqüências de 

tratamento de erros, passaremos para a análise das entrevistas realizadas com os participantes.

3.2 Análise das entrevistas

Esta seção será dividida em duas partes. A primeira expõe os dados obtidos a partir da 

entrevista realizada com a professora. A segunda apresenta as opiniões, atitudes e sentimentos 

dos alunos quanto aos seus erros e ao processo de correção dos erros orais nas aulas de língua 

inglesa.

3.2.1 Entrevista com a professora da turma
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Como  foi  mencionado  no  Capítulo  2  deste  estudo,  os  dados  obtidos  a  partir  da 

entrevista feita com a professora da turma foram organizados de acordo com os temas mais 

recorrentes. Dessa forma, a seguir, apresentaremos os resultados e suas respectivas discussões 

em tópicos.

3.2.1.1 Percepções sobre os erros dos alunos

Paula considera os erros extremamente relevantes para a aprendizagem dos alunos e, 

por isso, afirma ser ainda mais importante que eles os percebam, como podemos observar no 

seguinte relato.

[33] Paula: Eu acho que os erros são importantes, eles aprendem com os erros, né? Isso já é um 
clichê. Mas eu acho que é importante que eles  percebam o erro.  Porque eles têm 
erros, eles sabem disso, né? De alguma forma o professor tem que chamar a atenção  
pra esses erros. Então ele tem que ter consciência. Não basta só eu corrigir aquele  
erro. (...) Mesmo quando ele tem consciência de que ele tem um erro, ele continua,  
principalmente na pronúncia, porque são esses erros, como já falei, fossilizados.

A professora aponta, então, uma das principais funções da correção mencionada na 

literatura acerca do assunto: a percepção (Schmidt, 1990). Suas ações corretivas nas aulas são 

coerentes com suas perspectivas acerca do papel da correção, pois as técnicas mais usadas 

pela  professora  procuravam  mostrar  o  erro  ao  aluno  (correções  explícitas,  elicitações  e 

correções múltiplas).

Foi possível perceber também, a partir do trecho citado, que a professora considera os 

erros de pronúncia dos alunos erros fossilizados, ou seja, eles continuam a cometê-los mesmo 

após inúmeras correções. Por isso, a professora defende o trabalho constante e sistemático da 

pronúncia para se tentar alterar os sons internalizados nos alunos.

[34] Paula: Alguns, muitos deles são erros fossilizados que precisam ser trabalhados, e eu tenho 
feito muito isso, né? Eu trabalho, meu objetivo é trabalhar com pronúncia. Não é que 
eles só saibam fazer os sons, mas que eles comecem a desconfiar dos sons, assim, 
daquelas palavras que eles não conhecem, quer dizer, se eu vejo uma palavra que eu 
tenho dúvida,  então eu queria que eles fossem ao dicionário e...  pensa-,  vissem a 
transcrição fonêmica pra eles aprenderem certo. Por que depois que você aprende  
errado, eu acho que é muito difícil corrigir o erro. Não é muito difícil, mas precisa de 
muita repetição pra corrigir um erro fossilizado.

O fato de a professora priorizar mais o trabalho com a pronúncia foi evidenciado nos 

dados de suas interações com os alunos, visto que esse foi o tipo de erro mais corrigido.
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3.2.1.2 Percepções sobre correção oral

Na opinião da professora, a correção oral é muito importante no contexto em que atua, 

visto que os alunos precisam aprender bem a língua para poderem lecionar futuramente.

[35] Paula: (...) a partir do 3º ano, eu acho que o foco tem que ser mais a precisão gramatical e a  
pronúncia correta porque eles vão ser professores, especialmente por isso, né, nesse 
contexto,  eh...  porque eles  vão ser  professores,  e  eu acho difí--,  complicada  essa  
questão da... Por exemplo, a pronúncia deles têm que ser inteligível, né? Não tem que 
ser como a do nativo, tem que ser inteligível.

Constatamos,  então,  que  sua  preocupação  com  a  precisão  gramatical  e  com  a 

pronúncia é representada nos dados da pesquisa pelos tipos de erros mais corrigidos e por suas 

estratégias  corretivas.  Como  foi  ressaltado  por  Cardoso-Brito  (2004),  a  forma  como  o 

professor reage aos erros dos alunos e fornece a correção está diretamente relacionada com a 

maneira como ele vê o ensino e a aprendizagem de uma LE. Todavia, como foi observado a 

partir  dos  questionários  respondidos  pelos  alunos,  apenas  alguns  deles  afirmaram  estar 

aprendendo a língua para se tornarem professores de língua inglesa. Talvez, por isso, foram 

evidenciados momentos de conflito entre as correções da professora e as expectativas dos 

alunos quanto à correção.

Ao falar sobre os objetivos de suas correções, Paula defende que os erros que podem 

causar falhas na comunicação devem ser corrigidos, como aponta Figueiredo (2002). Por isso, 

a professora enfatiza, mais uma vez, o caráter positivo dos erros e da correção para o processo 

de ensino e aprendizagem:

[36] Paula: (...) o erro tem que ser corrigido, apesar de eu não o ver como uma coisa negativa. Eu 
acho que é um processo, a aprendizagem é um processo, e eles vão aprender sempre, 
né? Eu não acho que aqui é um momento que eles, eles não vão sair daqui perfeitos. 
Mas ele... a gente tem que trabalhar isso sempre.

As ações da professora em sala de aula, no que tange à correção dos erros orais, de 

fato ilustram esse caráter  processual,  pois ela  sempre  tenta  fazer com que o aluno utilize 

aquela  palavra  ou expressão  em outras  situações  para  que  ele  possa internalizar  a  forma 

correta e, sempre que o erro volta a aparecer, ela o corrige novamente.

A professora afirma que,  de um modo geral, os alunos não se constrangem com a 

correção oral, visto que, a partir de uma conversa tida com eles no início do ano letivo sobre 
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suas preferências de correção dos erros orais durante as aulas, ela verificou que a maioria 

deles gostaria de ser corrigida. Com relação a isso, ela afirmou:

[37] Paula: Não, assim, eu percebo que, no geral, eles não têm muito problema. Eles... a não ser 
assim,  os  bons  alunos,  eles  se  sentem  eh...  não  sei,  talvez  embarassados  ou...  
especialmente o William que já morou fora e tem problema de pronúncia porque ele 
aprendeu o inglês de rua, né, e... apesar de ele ser fluente, e eu já tentei mostrar, já  
tive uma conversa com ele falando que na escola ele tem que aprender mesmo é o 
inglês padrão, que é isso que a gente faz na escola aqui no Brasil também. Você vai 
pra escola aprender o português padrão. (...)

Nesse trecho, notamos que a professora explicita a variedade na qual se baseia para 

ensinar: a variedade padrão. Podemos notar também, quando ela fala sobre a variedade que 

aprendemos na escola aqui no Brasil, que, mais uma vez, suas experiências prévias de ensino 

e aprendizagem de uma língua influenciam o modo como percebe os eventos de sala de aula 

e, assim, forma sua abordagem de ensino e de correção dos erros orais.

3.2.1.3 Estratégias de correção

Notamos bastante coerência entre o que a professora afirma fazer em sala de aula no 

que se refere à correção de erros orais e suas ações corretivas. A seguir, apresentamos as 

descrições  da  professora  das  correções  dos  erros  de  pronúncia  e  de  gramática, 

respectivamente.

[38] Paula: (...)  Eu peço pra que o aluno corrija...  Então se ela falou,  “How many languages 
/:λ℘ΝγωΙδΖΙζ/”, aí eu falo, “How many...?” E se ela continua a repetir, eu peço pra 
outro, e depois eu volto pra ela... repetir a forma correta.

[39] Paula: (...) Eles também têm problemas de precisão gramatical e... a correção, com relação a  
isso,  assim,  eu  sempre  peço  pros  alunos  corrigirem,  pro  próprio  aluno  corrigir.  
Quando eu vejo que ele não consegue, eu peço pros outros corrigirem, e se isso não 
acontece, eu corrijo, né? Eu sempre tento fazer esse caminho.

É possível perceber, então, que Paula é uma professora consciente de suas ações e de 

seus objetivos, apresentando sistematicidade e organização.

Com relação ao momento em que realiza a correção, também houve coerência entre o 

que acredita fazer e sua prática de sala de aula. Paula afirmou que, nos exercícios de prática 

das  formas  lingüísticas,  ela  sempre  corrige.  No  entanto,  em momentos  de  produção,  ela 

prefere não fazê-lo, a não ser que seja um erro recorrente que interfere na comunicação.
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[40] Paula: Em situações que a gente tá praticando, em situações de prática, peço pra que o aluno 
corrija, interrompo o aluno, peço pra ele se corrigir ou peço pra que o outro corrija. E  
nas situações de produção, eu não peço... Muitas vezes eles estão fazendo trabalho em 
grupos e quando eu fico perto do grupo e eles pedem ajuda, eu dou. Mas, em geral, eu 
não corrijo, a não ser que seja um erro que está se repetindo sempre, né?

Em seguida, Paula discorre sobre o feedback adicional que ela freqüentemente provê 

aos alunos após a correção de seus erros. Com relação a isso, ela diz:

[41] Paula: Eu acho que o importante é isso, depois você voltar naquela... Por exemplo, se aquela 
aluna tava pronunciando  language /:λ℘ΝγωΙδΖ/,  aí  num outro momento,  eu vou 
querer que ela use essa mesma palavra pra eu saber se ela tá falando certo mesmo ou 
não. Então muito, assim, eu acho que repetição nesse sentido (...)

Paula acredita, então, que a constante prática de uma palavra que o aluno, em algum 

momento, demonstrou dificuldade ao produzir, pode levá-lo, eventualmente, a reformular sua 

hipótese acerca da pronúncia daquela palavra e aprimorar sua produção lingüística.

Paula afirma ter aprendido suas técnicas de correção dos erros orais principalmente a 

partir de sua experiência como professora de língua inglesa. Observemos o trecho a seguir:

[42] Paula: (...) Mas o que eu aprendi mesmo foi com a minha experiência de sala de aula e com 
algumas leituras que eu fiz, com algumas palestras que eu assisti  sobre erros. (...)  
Muitas vezes no início, eu tinha essa tendência de não mostrar pro aluno muito o erro, 
né? Ele fazia o erro, eu repetia, mas isso pra ele não tinha significado.

Podemos afirmar, então, que Paula é uma professora que reflete sobre suas ações, que 

experimenta novas técnicas de correção de acordo com diferentes contextos, turmas e alunos. 

Isso é muito importante, pois cada turma apresentará novas necessidades e expectativas que 

nortearão o planejamento das aulas e suas atitudes em sala de aula. O professor de línguas 

precisa estar sempre se readaptando a novas situações e desafios.

3.2.1.4 Preocupações

Paula afirma que sua principal inquietação está relacionada aos efeitos da correção, ou 

seja, em que medida ela funciona, como atesta a seguir.

[43] Paula: (...)  Então, eu fico sempre imaginando assim.  Sempre eu penso, porque um aluno 
internaliza mais facilmente uma... aprende uma estrutura ou aprende uma pronúncia,  
mesmo quando é um erro fossilizado, ele aprende aquela pronúncia, e outros não, né? 
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Alguns são mais  perspicazes, mais  preocupados mesmo,  voltados pra forma e pra 
pronúncia. (...)

Essa afirmação indica que a professora já percebeu uma certa disparidade entre os 

objetivos de suas aulas e os objetivos de alguns alunos.

A professora mostra dar atenção às diferenças e às necessidades individuais dos alunos 

ao  relatar  o  caso  de  uma das  alunas,  Caroline,  que  disse  não gostar  de  ser  corrigida  no 

momento em que comete o erro.

[44] Paula: (...) Eu acho que uma aluna, a Caroline, que disse que não gosta. Então eu tento não 
fazer com ela, raramente faço... Aliás, eu acho que nunca fiz mesmo.

Contudo, foi observado, durante a análise das seqüências de tratamento de erros, que a 

professora de fato corrigiu Caroline algumas vezes. Apesar disso, não foi detectado nenhum 

incômodo ou clima de ansiedade nesses momentos. Talvez isso tenha se dado pelo fato de que 

a professora utilizava estratégias diferenciadas para corrigi-la. Vejamos o exemplo a seguir:

[45] Caroline: What's the faster animal in the world /ω↔Υδ/? (ER- gramatical; pronúncia)
Paula: Er... Is it correct? (pausa) Can you repeat? (C- metalingüística + elicitação)
Caroline: What's the faster animal in the world /ω↔Υδ/? (UT- mesmos erros)
Paula: (silêncio) Cheetah.  It's correct. The information is correct. Now let's just check. 

Good question, yes? Er... but... what's the problem? There is a grammar mistake. 
What's the...? (C- metalingüística + elicitação)

Leonardo: Fastest. (UT- reparo pelo colega)
Paula: Yes.
Caroline: Fastest. Oh, yes!
Paula: Yes?  Because  “faster”  you're  comparing  too,  yes?  But  here  we  have,  we're 

comparing all of them, yes? So what's the... (Feedback adicional)
Caroline: Fastest. (UT- auto-reparo)
Paula: Fastest. Yes. Cheetah. Any other questions about “cheetah”? No? (CT)
(Aula 5)

Como pudemos notar, a professora, em momento algum, fez uso da correção explícita 

para apontar o erro gramatical de Caroline. A combinação da correção múltipla, que consistiu 

em  correções  metalingüísticas  e  na  elicitação  da  forma,  foi  responsável  pelo  caráter 

colaborativo da correção, desprovida de tom de impaciência ou desagrado. Esse exemplo, na 

nossa opinião, constitui um modelo de atitude corretiva a ser seguido, visto que não causou 

ansiedade ou qualquer outro constrangimento ao aluno. Quando a professora percebeu que a 

aluna não conseguiria,  naquele momento,  corrigir  seu erro,  ela  primeiramente  valorizou a 

produção de Caroline (ver a expressão destacada no exemplo [45]). Além disso, a correção 
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utilizada  promoveu,  em  um  primeiro  momento,  reparo  pelo  colega,  e,  após  o  feedback 

adicional,  o reparo do erro por Caroline. A explicação metalingüística fornecida durante o 

feedback adicional foi extremamente importante, pois, além de prover informações acerca da 

causa do erro, foi responsável pela automatização do conhecimento da aluna.

Dessa forma, é importante que o professor de LE esteja atento a diferenças individuais 

dentro da sala de aula, pois uma correção que funcionou para um aluno pode não ter um efeito 

positivo em outro, como aponta Hedge (2000).

Durante a sessão de stimulated recall realizada com a professora a partir de um trecho 

da aula 4, a professora reflete sobre suas dúvidas com relação à eficácia da correção a longo 

prazo. Nessa aula, a aluna Laura comete erros de pronúncia ao produzir a palavra languages. 

A partir disso, Paula afirma:

[46] Paula: Na hora eu acho que funciona... Eu não sei se... Bom, porque a correção, ela é feita ali 
naquele momento, quando a gente tá focalizando a precisão gramatical, a pronúncia e 
a entonação. No momento eu acho que eles pegam. Mas depois, eu não sei. Depois,  
nesse caso dos sons individuais, porque são erros fossilizados, então eu não sei se 
eles...  essa  languages.  Depois  eu  me  lembro  que  ela  voltou  a  falar,  né?  Mas  a 
entonação,  como  foi  repetida  várias  vezes,  então  eu  tenho  a  impressão  que  a 
entonação eles já aprenderam, mesmo que às vezes eles se esqueçam de fazer.

A partir disso, Paula defende que seus alunos somente irão melhorar sua pronúncia a 

partir de exercícios de repetição. Por isso, no início de cada aula, ela auxilia na transcrição 

fonêmica dos verbos irregulares da língua inglesa. Observem o trecho a seguir:

[47] Paula: (...) A gramática eu acho que aos poucos eles vão internalizando, mesmo que não 
sejam feitos  exercícios  mecâ--,  não  mecânicos,  mas  exercícios  de  repetição  com 
muita freqüência, eu acho que aos poucos eles vão internalizando. Mas a pronúncia 
não. Eu acho que tem que ser mais sistemático justamente por isso, pra romper com 
essa, com esse vício, com os vícios que eles têm.

Tendo discutido os pontos mais relevantes obtidos a partir da entrevista feita com a 

professora, apresentaremos a seguir os resultados das entrevistas com os alunos.

3.2.2 Entrevista com os alunos

No início das entrevistas com cada aluno, foi feita uma sessão de  stimulated recall 

relativa a um trecho de uma aula selecionada pela pesquisadora. Depois disso, foram feitas 

diversas perguntas relacionadas à correção oral realizada em sala de aula pela professora da 
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turma.  Esta  seção  será  subdividida,  então,  de  acordo com os  temas  mais  recorrentes  nas 

respostas dos alunos.

3.2.2.1 Percepções sobre seus próprios erros

A maioria dos alunos entrevistados afirmou sentir raiva ou vergonha ao cometer erros 

orais  em  sala  de  aula.  Leonardo,  assim  como  outros  alunos  da  turma  que  já  têm  uma 

experiência maior com a aprendizagem da língua inglesa, explica que o sentimento de raiva se 

deve ao fato de que, por ter estudado a língua durante vários anos, ele exige de si mesmo um 

alto nível de desempenho nas aulas.

[48] Michele: (...) Qual é a sua atitude quando você comete um erro? O que você sente?
Leonardo: Bem, não só quando eu cometo erros na fala, mas quando eu cometo qualquer 

tipo de erro, em qualquer lugar, eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa... Nossa! 
Eu odeio cometer erros! (risos) (...) Quando eu cometo um erro na fala, eu não 
me sinto burro nem nada. Não é isso! Eu me sinto... Eu me cobro porque eu já  
estudei inglês muitos anos, então eu me cobro muito. (...)

Podemos perceber  também pela fala de Leonardo que as diferenças  individuais  de 

alunos, ou seja, suas personalidades, influem muito na maneira como agem em sala de aula. 

Maria Eduarda e Ana Júlia afirmam se sentir ansiosas ao produzir oralmente devido à sua 

timidez. Esse fator é mencionado por Oxford (1999) como sendo um tipo de ansiedade social 

que certos indivíduos possuem.

[49] M. Eduarda: Eu acho que eu me sinto muito ridícula. (risos) Porque fica... Eu já não gosto 
muito de falar em frente assim de outras pessoas. Eu acho que eu sou um tanto... 
um tanto não, muito tímida. Mas é aquela coisa. É se convencer que é o processo 
mesmo, que você tem que passar por erros pra chegar num determinado nível.

[50] Ana Júlia: (...) Ano passado, eu não falava! Eu fechava, trancava a boca e não falava! Quer 
dizer, eu acho que eu já tive uma grande melhora porque eu já tive coragem né, a 
coragem de me expor. Porque eu considero assim, de me expor porque eu sou 
tímida, (...) porque eu falava com medo de errar.

As  falas  de  Maria  Eduarda  e  Ana  Júlia  mostram  que  elas  se  preocupam  com  o 

julgamento que os outros colegas possam fazer de suas produções. Segundo Hedge (2000), 

alguns alunos freqüentemente  evitam se expor  em sala  de aula  por receio de se sentirem 

desmoralizados pelos seus erros. Por isso, esses alunos participam pouco das aulas para que 

não tenham de correr riscos na língua-alvo. Porém, correr riscos é considerado fundamental 

para o desenvolvimento da interlíngua, conforme afirma Omaggio (1986), visto que, por meio 

130



da  produção  lingüística,  os  alunos  podem testar  suas  hipóteses  em relação  à  língua-alvo 

(Swain, 1995).

Ana  Júlia,  durante  uma  das  aulas  gravadas  para  a  coleta  de  dados,  revela 

explicitamente tal preocupação para a professora. Naquele momento, estava sendo realizada 

uma discussão acerca de um texto sobre aprendizagem de línguas.

[51] Paula: How do you feel about speaking?
Ana Júlia: I'm shy because, because I always... I worry Ø the errors... then I, I don't speak 

for this  Ø er...  too.  Thus,  when I  speak,  I  worry  the my classmates  because 
(laughs) because I think I spend, I  spend their time because I speak very very 
slowly. (ER- gramatical; lexical)

Paula: No, but it's fine! We are patient! No problem! Now you speak slowly, yes? But 
with time, you’ll be, you'll speak faster. With practice, you’ll speak faster, Ok?

(Aula 1)

As palavras da aluna revelam o que Oxford (1999) classificou como ansiedade relativa 

a atividades e métodos, a qual trata do desconforto causado por atividades em que se exige 

que os alunos participem oralmente. Ao afirmar que fala devagar, Ana Júlia mostra, mais uma 

vez,  a  preocupação  com  o  julgamento  dos  colegas.  Além  disso,  ela  tem  receio  de  ser 

considerada uma aluna com nível lingüístico inferior  aos demais alunos.  Tais estereótipos 

podem  exercer  efeitos  negativos  na  auto-estima  do  aluno,  como  aponta  Richard-Amato 

(1988).

Valéria,  durante  a  mesma  atividade  do  exemplo  anterior,  menciona  a  ansiedade 

causada pelo julgamento que o professor ou os colegas podem fazer de seus erros. 

[52] Paula: And the others? How do you feel? Is it Ok for you to speak English? Are you 
shy? Is it better to speak with a native than here in class?

Valéria: Yes.
Paula: Why do you think?
Valéria: Because natives they don't judge us, they don't judge our our...
Paula: Because their Portuguese is not good either, yes? (risos)
Valéria: They just, they just care about the the communication...
Aa: Yes.
Paula: Yes,  that's  it.  Yes,  but  now  for  example.  I'm...  I'm  just  thinking  about 

communication. Just your message is important now. (Aa comentam entre si) 
Yes, but it's different. (risos) I'm not worried about your mistakes! (risos)... Ok! I 
am because I correct you. (Aa: risos)

(Aula 1)

Luísa também acredita que os falantes nativos da língua não fazem julgamentos de 

seus erros e se preocupam mais com o conteúdo daquilo que o aprendiz está produzindo. Por 

isso, em sala de aula, ela se sente bloqueada e desmotivada quando comete erros.
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[53] Luísa: (...) Eu já tive a oportunidade de conversar com falantes nativos. É muito mais 
fácil. Eu acho muito mais fácil, porque eles não ligam se você tá errando ou não. 
(...) O falante de uma outra... de uma segunda língua aqui, você fala uma coisa e 
ele, “Não. Não é assim!” Ele só vai ficar focando seus erros. O falante nativo 
foca mais nos seus acertos porque ele quer entender. (...) É diferente porque aqui 
parece que... não é que exige mais, mas é aquela relação assim, os níveis na sala 
são muito diferentes. Então, às vezes, você fala alguma coisa, e a outra pessoa tá 
lá, “Ai meu Deus!” Isso acontece. Não todas as horas. Mesmo que eles falam 
que  não,  mas  isso  acontece.  Eu me  senti  muito  mais  bloqueada  depois  que 
comecei a estudar aqui na faculdade.

Dessa forma, podemos dizer que a maioria dos alunos mencionou a avaliação que os 

colegas fazem de sua produção oral. Valéria afirmou que suas atitudes quanto aos seus erros 

dependem exclusivamente desse fato e demonstra preocupação com as atitudes de colegas 

com relação aos erros de outros alunos.

[54] Valéria: (...) Quando eu percebo meu erro, minha fala fica toda comprometida depois, 
porque  eu  fico  com  muita  vergonha.  Eu  ligo  o  erro  com...  assim,  eu  fico 
pensando no que os  outros  vão pensar,  principalmente  porque eu tenho uma 
consciência, uma... Eu já tive conhecimento de pessoas que ficam julgando os 
erros dos outros, e até pessoas que ficam rindo dos outros quando erram na sala.  
(risos) E isso me deixa muito nervosa!

A fala de Valéria mostra que sua auto-estima é afetada em sala de aula nos momentos 

de produção oral devido ao julgamento que os colegas parecem emitir. Pode-se dizer, assim, 

que o clima de ansiedade às vezes presente na sala de aula se relacionava a esse fator, como 

afirmam Brown (1994a) e Hedge (2000).

Nina  afirma  que  seus  sentimentos  com  relação  aos  seus  erros  irão  depender  das 

atitudes da professora.

[55] Nina: Ah, ninguém gosta de errar, né? (risos) E também um pouco eu acho que vai da 
postura do professor também, não é? Quando a gente erra e o professor te dá 
liberdade e mostra que todo mundo tá errando mesmo e que você é altamente 
capaz de reconhecer seus erros, eu acho que é normal o aluno errar. Nem me  
sinto constrangida não. Mas eu já tive professores opressores, que me apontavam 
o  dedo e  diziam,  “Não,  mas  você  não  pode  dizer  isso!”  Daí  essa  postura  é 
negativa.

Percebemos, então, que as atitudes dos alunos quanto aos erros e, como veremos na 

próxima seção, quanto à correção oral também poderão ser definidas a partir das atitudes do 

professor em sala de aula, como defende Ciocari (2002).
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3.2.2.2 Percepções sobre correção oral

Os alunos entrevistados  afirmaram considerar  a  correção de erros  tanto  necessária 

quanto importante  para o processo de aprendizagem de uma LE. Ana Júlia,  por exemplo, 

expressa sua preocupação de que, sem a correção do professor, seus erros podem tornar-se 

fossilizados.

[56] Ana Júlia: (...)  Às vezes tem um determinado erro, parece que ele já enraizou em você,  
sabe? E aí pra você retirar esse erro de você às vezes não é fácil. (...) Quando eu  
comecei a aprender inglês e eu estudava numa escola no interior e, por exemplo, 
o professor falava assim:  apple /:εΙπ↔λ/. E isso gravou em mim. E foi muito 
difícil pra eu falar diferente. (risos) Realmente não foi fácil.

A professora, durante sua entrevista, defendeu a importância de trabalhar a pronúncia 

dos  alunos  de  forma  sistemática,  devido  aos  erros  fossilizados.  Nesse  caso,  então,  as 

expectativas da aluna estão de acordo com as prioridades corretivas da professora da turma.

Valéria  também considera  a  correção de  erros  importante  devido à  sua  motivação 

instrumental.

[57] Valéria: É muito importante porque eu quero ser professora de língua inglesa. E se eu  
continuar cometendo os mesmos erros desde que eu comecei a aprender o inglês, 
isso eu vou passar aos meus alunos e eles vão aprender daquela forma, que não é 
a correta, porque tem aquelas coisas de que as línguas têm suas variedades e tal.  
Mas  eu  sou  estrangeira.  Eu  acho  que  estrangeiro  tem uma  responsabilidade 
maior de falar a língua mais aproximada do padrão.

O fato de que pretende ser professora de língua inglesa cria uma atitude positiva com 

relação à correção de erros orais. Com isso, Valéria compreende a necessidade de aprender a 

variedade padrão da língua, esforçando-se para que sua produção se aproxime cada vez mais 

dessa variedade. Devemos lembrar que a maior preocupação de Paula se relacionava ao fato 

de que, por ser uma turma do curso de Letras, os alunos deveriam conhecer bem as regras 

formais da língua. 

Em outros casos, no entanto, não há convergência entre as expectativas da professora e 

dos alunos, como pode ser observado no seguinte exemplo.

[58] Beatriz: A pronúncia... ela pega muito no pé. E assim, eu sei que é bom. Tem que pegar 
no pé porque ali tá formando professor. Igual, ela chegou no começo do ano e  
perguntou pra mim, conversou comigo, “Pois é, Beatriz, você pensa assim, daqui 
a dois anos você vai tá saindo daqui,  vai ser professora...”,  e eu,  “É? Jura?” 
(risos)
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Notamos que a aluna não tem intenção de se tornar professora de língua inglesa, e, 

com isso,  ela  se  sente  um pouco pressionada com a preocupação da professora quanto à 

pronúncia  dos  alunos.  Conforme  observou  Lyrio  (2001),  as  expectativas  dos  alunos 

influenciam a forma como agem e vêem as situações de sala de aula.

Alguns alunos entrevistados afirmaram considerar a correção como parte natural do 

processo de ensino e aprendizagem da língua-alvo, como pode ser verificado neste relato de 

Valéria.

[59] Valéria: Eu não me importo não. Eu acho que ela tem que fazer isso mesmo, o papel dela  
(risos).  Se  ela  não  me  corrigir,  aí  depois  no  futuro  eu  vou cobrar  né,  falar, 
“Nossa! Eu tô falando sempre errado e a professora nunca me corrigiu!”

Para  esses  alunos,  então,  a  correção  oral  constitui  um dos  papéis  do professor,  e, 

portanto, eles esperam ser corrigidos.

Outros afirmaram que a forma como a correção é feita define seus sentimentos com 

relação a esse processo.

[60] Michele: Como você se sente ao ser corrigido em sala de aula?
Leonardo: Isso depende de como é feita a correção. Se é uma coisa meio ofensiva... Às 

vezes,  a  pessoa  tá  meio  desconcentrada  e  comete  um erro  que  não...  não  é 
digamos  de  importância.  A  pessoa  sabe  como  fazer  aquilo  e,  assim,  se  a 
professora corrigir esse erro de uma maneira meio que... “Ah! Você errou isso!” 
e “Não pode fazer assim!”, é uma coisa meio bruta (risos).

Percebe-se,  então,  que  os  alunos  demonstram  preocupar-se  com  as  atitudes  do 

professor expressas durante a correção, como nos adverte Brown (1994a). Além disso, a fala 

de Leonardo remete-nos à complexidade do processo de tomada de decisões que ocorre na 

mente  do professor antes  do fornecimento  do  feedback corretivo (Long,  1977;  Bartram e 

Walton, 1994). O aluno menciona, por exemplo, que o professor deve estar atento se o erro 

cometido pelo aluno foi um lapso, sendo assim desnecessária a correção.

3.2.2.3 Preferências de correção

A maioria dos alunos não gostaria que todos os seus erros fossem corrigidos, apenas 

aqueles cometidos com mais freqüência, como pode ser observado nas falas de Valéria e de 

Nina.
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[61] Valéria: (...) Os erros têm que ser corrigidos, mas não precisa ser palavra por palavra, 
toda assim.  Tem que pegar um apanhado daquilo que você mais  erra e falar 
depois.

[62] Nina: É claro que não é legal aquele professor que tenta corrigir a cada erro que você 
comete, o tempo inteiro, porque a fala é espontânea até na nossa... na língua-mãe 
a gente comete erros. Normal. Eu acho que o professor deveria corrigir sempre 
que ele visse que um erro é persistente.

Dessa forma, as alunas defendem que o professor deve estar atento à produção de seus 

alunos e conhecer suas necessidades lingüísticas.

Alguns alunos afirmaram também que preferem ser corrigidos imediatamente após o 

erro ser cometido.

[63] William: Bom, no meu nível,  eu acredito que seria bom ser corrigido no momento do 
erro... com a freqüência que o erro apresentasse.

[64] Renatta: (...) Quando são aqueles erros assim... que eu tenho dúvida mesmo, aí esses têm 
que ser corrigidos sim, na hora, porque senão, se deixar passar, depois eu não 
aprendo. Aí vai ficar assim pra sempre (risos).

Observamos que, mais uma vez, um aluno menciona as conseqüências negativas do 

professor que ignora os erros de seus alunos, nesse caso, a fossilização.

Luísa, entre outros alunos, afirma que a correção de erros orais é necessária, contanto 

que não interrompa a fala do aluno.

[65] Luísa: Eu acho assim,  há certos  momentos  que podem ser  corrigidos e outros  não, 
porque às vezes você tá tentando falar alguma coisa, por exemplo, quando você 
fala, “Eu vou dar uma opinião”, e o professor começa... Você fala alguma coisa 
e, “Não! Agora você vai falar assim”.

De acordo com Luísa, o professor não deve sempre focar a precisão lingüística do 

aluno, avaliando sua fala em termos do que ele errou ou acertou (Murphy, 1986). O professor 

precisa também observar o momento da aula, se o erro interfere na comunicação e os efeitos 

que aquela correção terá na fala do aluno, antes de prover algum tipo de correção (Bartram e 

Walton, 1994; Scrivener, 1994; Cardoso-Brito, 2004). Foi possível perceber, na análise das 

interações entre a professora da turma e os alunos, que Paula leva em consideração tais fatores 

ao corrigi-los oralmente.

Quanto  à  forma como o professor  provê  feedback corretivo,  a  maioria  dos  alunos 

prefere a correção explícita de seus erros orais.
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[66] Caroline: Eu  preferiria  que  a  professora  simplesmente  falasse  a  palavra.  Quando  eu 
pronuncio errado, ela só repetisse a palavra e não ficasse fazendo auê por causa 
da história toda (risos). Eu preferiria que ela falasse, “Não, tal”.

Para  os  alunos  que  afirmaram  gostar  desse  tipo  de  correção,  suas  expectativas 

condizem com as estratégias corretivas mais utilizadas pela professora.

Outro  tipo  de  correção  bastante  mencionada  pelos  alunos  como  uma  técnica  que 

poderia ser mais utilizada pela professora é a reformulação. Para eles, essa correção é mais 

implícita do que as outras e, assim, não expõe o aluno que cometeu o erro.

[67] Luísa: Eu vou te dar um exemplo prático. Ano passado, eu tava falando com a minha 
professora, aí eu perguntei... Não sei o que ela falou, uma afirmação lá. Aí eu 
virei pra ela e falei, “Are you sure /Σ∈/?” Aí ela falou assim, “No, I'm not sure 
/ΣΥ↔/”. Entendeu a diferença? Ela não falou pra mim, “Não, não é sure /Σ∈/ 
que você fala,  é  sure /ΣΥ↔/”.  Isso na hora não me  embarassou de maneira 
alguma. Então acho que seria essa maneira mais sutil.

Percebemos, então, que parece haver um certo conflito entre as expectativas desses 

alunos e a correção realizada pela professora, visto que as reformulações constituem uma das 

técnicas  menos  utilizadas  por  ela.  Todavia,  assim  como  foi  evidenciado  na  análise  das 

seqüências de tratamento de erros, é possível notar, na fala de Luísa, que as reformulações 

não constituem técnicas de correção eficientes para fazer com que o aluno perceba seu erro. 

Nesse caso, a aluna pronuncia até hoje a palavra ‘sure’ incorretamente.  É interessante,  no 

entanto, o fato de que a aluna lembra da correção e não da forma correta. Isso sugere duas 

coisas: que a correção não é garantia de que a hipótese interlingual do aluno será modificada e 

que a maneira como a correção é feita pode ter efeitos positivos ou negativos que ficarão por 

muito tempo na memória do aluno.

Poucos  alunos  demonstraram  preferência  por  explicações  metalingüísticas  do  erro 

cometido.  William, por exemplo,  ao rever um trecho da gravação de uma aula em que a 

professora corrige um erro gramatical, afirma não ter compreendido a razão por trás do seu 

erro, apesar de ter percebido a correção e seus objetivos.

[68] Michele: O que você achou da correção?
William: Normal. Acho que... não me sinto mal de ser corrigido não. Achei interessante. 

Eu só não soube o porquê de at Easter. (...) Eu não sei se eu falando novamente, 
se eu falaria  at Easter. Acho que sim. (...) De repente se eu tivesse tido uma 
explicação, assim, do porquê, talvez eu gravaria mais. Mas... normal a correção.
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Isso mostra que cada aluno tem sua necessidade particular e têm expectativas com 

relação à correção oral da professora, como afirmam Bartram e Walton (1994). 

Apenas dois alunos mostraram preferência pela elicitação da forma correta. Durante a 

sessão de  stimulated recall,  Nina aponta a importância do papel do professor de guiar os 

alunos para a aprendizagem, fazendo com que eles participem desse processo ativamente.

[69] Nina: Olha, eu acho que a postura do professor deveria ser a de um psicólogo, que te 
bota um espelho na frente. Eu achei interessante... A professora não diz, “Olha, 
você está errando nisso”, mas te dizer, “Olha, você não tá percebendo que existe 
alguma coisa aqui que você não tá fazendo?” Pra quê? Pra te levar a investigar, a 
observar os seus próprios erros, porque não adianta a gente saber que tá errando 
e não saber como, ou não te levar a questionar que tipo de erro é esse.

Nina acredita nas vantagens das correções que instigam a reflexão dos alunos acerca 

das suas  dificuldades.  Através da conscientização dos  seus erros,  fator  esse apontado por 

Schmidt (1990), os alunos se sentem capazes de avançar na sua interlíngua. Dessa forma, o 

feedback do professor se torna importante para que o aluno possa reformular suas hipóteses 

sobre a língua-alvo (Hedge, 2000), e a participação dos alunos é fundamental para que eles 

possam se desenvolver não somente no aspecto formal da língua, mas também em relação a 

outros tipos de conhecimento (Chaudron, 1988).

O que se percebe, então, é que os alunos defendem o uso de correções que não afetem 

de forma negativa sua auto-estima. Por isso, a maioria deles prefere técnicas que não instigam 

sua participação para que, assim, não sejam expostos na frente da turma. Devido ao clima de 

sala de aula de possível competitividade entre os alunos, eles evitam correr riscos ao produzir 

na língua.

Ao final da entrevista com cada aluno, a pesquisadora pediu que eles descrevessem o 

tipo de correção mais eficiente e a menos eficiente. Foi interessante notar que nenhum dos 

alunos mencionou técnicas de correção. Ao invés disso, falaram sobre o feedback afetivo que 

ela  proporciona,  ou  seja,  os  efeitos  que  ela  tem  na  sua  auto-estima.  Para  William,  por 

exemplo, a correção mais eficiente é aquela que cria um bom ambiente de sala de aula.

[70] William: Acho que é o de deixar a pessoa mais à vontade, de... de criar um ambiente de 
confiança,  que  é  o  que  eu  acho que  falta  na  minha  turma  no  momento,  de 
confiança, de empatia entre o professor e o aluno, porque desde o momento que 
você tem empatia entre o professor e o aluno, qualquer método de correção que 
você usar é válido.
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De  acordo  com  Tsui  (1996),  para  que  haja  uma  atmosfera  positiva  para  a 

aprendizagem,  o bom relacionamento entre o professor e os alunos é fundamental.  Dessa 

forma, como aponta Brown (1994a), mais importante do que aquilo que o professor diz, é a 

forma como isso é dito.

Com relação à  correção menos  eficiente,  a  maioria  dos alunos cita  aquele  tipo  de 

correção que oprime os alunos e que o intimida pelo seu tom de superioridade.

[71] M. Eduarda: Eu acho que a menos eficiente é quando você vê que a pessoa tá te falando pra 
mostrar que ela realmente sabe, que ela tem um nível. E você percebe isso. Você 
percebe na expressão da pessoa, na maneira como ela te fala, na maneira como 
ela te olha.

A fala de Maria Eduarda remete à importância  dos gestos, do contato visual, e de 

outras mensagens não-verbais durante o processo de interação, conforme menciona Brown 

(1994a).

Outra atitude ressaltada como sendo ineficiente é a falta de correção. William afirma 

que é importante que o aluno esteja consciente dos seus erros.

[72] William: Acho que a menos eficiente é a de você deixar passar, assim, “Ah! Eu tentei uma 
vez, tentei duas, e não vou corrigir mais”. Eu acho que o professor, nesse caso, 
tem que ser um pouco mais persistente até com ele mesmo, assim, “Eu não vou 
deixar esse problema de novo acontecer”. Mesmo que a pessoa daí pra frente 
continue falando daquela forma, mas a pessoa fala conscientemente.

Podemos afirmar, a partir dos relatos dos alunos, que o professor precisa se mostrar 

preocupado e interessado com seu desenvolvimento através das ações corretivas, buscando 

sempre  seu  crescimento.  Como  pudemos  verificar  nos  resultados  da  entrevista  com  a 

professora da turma, Paula demonstrou enfocar as necessidades e as dificuldades dos alunos 

ao corrigi-los.

3.2.2.4 Pontos positivos da correção da professora

Renatta,  ao  falar  de  seu  processo  de  aprendizagem  da  língua,  afirma  que  Paula 

conhece as necessidades de cada aluno e que isso é positivo.

[73] Renatta: (...) E... a Paula... o bom da Paula é que na hora ela pára a gente e já vê aquilo lá  
e fala, sabe? “Não. É assim, assim e tal”. Isso é bom pra mim. Eu gosto de ser 
corrigida na hora, pra não deixar passar, não esquecer e tal. (...) E ela também,  
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mesmo que ela não me explique muito bem o motivo da minha dúvida, ela sabe 
que  eu  vou  correr  atrás,  ela  já  me  conhece  um  pouco.  (...)  Eu  tenho  essa  
necessidade de saber porquê. E ela... eu acho que essa relação professor-aluno é 
muito  importante,  esse  relacionamento.  E  a  Paula  é  boa  nisso,  porque  ela 
conhece cada um do jeito que é, as dificuldades. (...)

Para Renatta,  o  fato  de a  professora demonstrar  conhecer  as  necessidades  de seus 

alunos por meio de suas atitudes corretivas em sala de aula contribui para uma relação de 

confiança entre professor e aluno. Segundo Scrivener (1994), este deve ser um dos objetivos 

da correção oral feita pelo professor de línguas. Renatta também afirma que o bom professor é 

aquele que conhece as necessidades lingüísticas e as diferenças individuais dos alunos, como 

afirma Brown (1994a).

Conforme destaca Valéria, outro aspecto positivo das correções da professora é o fato 

de que Paula sempre procura mostrar qual foi o erro cometido.

[74] Valéria: (...) Ela aponta o que você errou, né? Isso eu acho eficiente. É melhor do que o 
professor que deixa passar tudo (...) e aquele também que não te dá espaço pra 
nada, que tudo tá errado. Pelo menos ela deixa os alunos pensarem nas idéias 
dele. E todo mundo ali na sala fala. Do que tem um nível mais avançado ao que 
tem  um  nível  de  iniciante.  Eu  acho  que  todo  mundo  ali  tem  o  direito,  
independente dos erros ou não.

Valéria menciona que, apesar de Paula sempre apontar os erros dos alunos,  ela dá 

oportunidades  para  eles  se  expressarem.  Isso  foi  de  fato  evidenciado  nas  análises  das 

interações  entre  a  professora  e  os  alunos.  Além  disso,  a  aluna  constatou  tentativas  da 

professora de criar um clima democrático em sala de aula, ou seja, de não priorizar uns alunos 

mais do que outros e oferecer iguais oportunidades para que todos produzam.

O uso do quadro para realizar  as correções  também é citado como uma estratégia 

positiva nas aulas. Laura apontou suas vantagens ao comentar um trecho de uma aula durante 

a sessão de stimulated recall.

[75] Laura: Eu sabia que eu tinha que falar uma frase negativa no passado. Só que a forma 
que eu estava usando era errada. (risos) E ela insistia e eu insistia no erro porque  
na minha cabeça eu estava falando certo.  Aí quando ela escreveu a frase no 
quadro,  que  eu  percebi,  alguém fez  um comentário  lá  de  auxiliar,  aí  eu  me  
lembrei do verbo auxiliar, aí eu construí a frase correta. (...) Quando ela escreveu 
no quadro eu percebi.

Esse caso mostra que, muitas vezes, o aluno não está ciente dos objetivos da correção 

do professor,  conforme afirma Gainer  (1989).  Em outras palavras,  ele não percebe que o 
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professor está tentando apontar algum erro em sua fala. Por isso, o uso do quadro foi eficaz 

nesse sentido e, além disso, proporcionou a participação de outros alunos.

Alguns  alunos  afirmam  que  Paula  demonstra  paciência  ao  corrigir,  no  sentido  de 

fornecer o tempo necessário para que o aluno tente reformular sua produção.

[76] Laura: (...) Eu acho interessante que a professora... ela corrige, mas ela tem paciência de 
esperar  você  falar  até  você  pronunciar  de  forma  adequada.  E  isso,  não  me 
estressa, pelo contrário, isso me dá segurança de que ela tem interesse que eu 
aprenda.

Houve, no entanto, alguns pontos negativos evidenciados nas falas dos alunos com 

relação às atitudes corretivas da professora, que serão apontados na próxima seção.

3.2.2.5 Pontos negativos da correção da professora

Beatriz  afirma  que  a  professora  a  corrige  com mais  freqüência  do  que  os  outros 

alunos, o que, de certa forma, parece afetar a sua auto-estima em sala de aula.

[77] Beatriz: Às vezes eu me sinto tranqüila com essas correções, (...) foi até uma coisa que eu 
pedi pra ela. (...) Às vezes, eu me sinto pressionada também. Às vezes, eu sinto 
que as correções... não sei! Pelo menos eu tento acreditar que o propósito dela 
não seja esse de intimidar o aluno, de expor o aluno. Mas às vezes assim, eu mal 
chego na sala...  eu sinto pros  outros  colegas  também que têm um pouco de 
dificuldade  também  no  inglês...  a  primeira  coisa,  “Qual  é  a  data  de  hoje? 
Beatriz! Beatriz!” Então parece assim, (...) “Porque também não pode ser outra 
pessoa que tem um inglês melhor?” Então às vezes eu sinto que ela quer ajudar, 
mas ela acaba expondo em coisas simples.

Hedge  (2000)  e  Truscott  (1999)  apontam o  fato  de  que  professores  nem sempre 

corrigem todos os  alunos da mesma forma ou com a mesma freqüência.  Truscott  (1999) 

afirma  ainda  que essas  atitudes  podem fazer  com que os  alunos se sintam inferiores  aos 

outros. Isso pode ser percebido na fala de Beatriz.

Maria Eduarda, ao falar dos tipos de erros mais corrigidos pela professora nas aulas, 

afirma:

[78] M. Eduarda: Pronúncia (risos). Ela não exige uma pronúncia boa. Ela exige uma pronúncia 
perfeita. Perfeita. E a dela é a pronúncia britânica, né?
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Evidenciamos, então, que há um choque entre a visão da aluna e da professora no que 

se refere à prioridade que a pronúncia tem em suas aulas.  A professora, como vimos nos 

resultados da entrevista, afirma que não espera que os alunos pronunciem perfeitamente, mas 

pelo menos de forma razoável, visto que o objetivo do curso é formar professores da língua. 

No entanto, a aluna compreende que a professora espera uma produção parecida com a de um 

falante nativo e que siga a sua variedade.

Ainda  com  relação  à  preocupação  da  professora  com  a  precisão  da  produção 

lingüística  do  aluno,  Luísa,  ao  rever  um  momento  em  que  a  professora  a  corrige 

repetidamente com o intuito de fazer com que ela produzisse uma sentença, comenta que essa 

insistência pode ser prejudicial.

[79] Luísa: (...) Nessa cena que a gente viu, foi uma coisa chata. Porque ficou uma coisa 
muito...  até que no final ela falou assim, “Não. Então outra pessoa fala”. Ela 
poderia ter feito isso no início. Mas do jeito que tava acontecendo, eu não ia 
pensar naquela frase, porque você já fica assim, “Ah, não! (risos) Eu vou falar  
errado de novo. Então eu não vou mais falar”.

Na  opinião  da  aluna,  a  correção  insistente  pode  fazer  com  que  o  aluno  perca  a 

disposição para correr riscos, fator este fundamental para seu desenvolvimento na língua-alvo, 

segundo Omaggio (1986). Além disso, ela pode resultar na ‘perda da face’ do aluno, como 

adverte Van Lier (1984).

Ana Júlia também afirma que a correção insistente é pouco produtiva.

[80] Ana Júlia: (...) Se a professora perceber que você está tendo muita dificuldade, eu acho que 
se ela insiste muito, isso atrapalha. Igual, eu já observei não só comigo, mas com 
a Beatriz,  por  exemplo,  eu já  observei  muito.  (...)  Você vai  ficando nervosa 
porque tem que repetir,  repetir.  Eu sei que é repetindo que aprende,  mas...  a 
insistência, eu acho que não é bom.  A professora tem que corrigir, mas ela tem 
que respeitar o seu limite.

3.2.2.6 Sentimentos com relação às correções

Foi constatado um certo conflito entre a variedade usada pelos alunos e a variedade 

que eles acreditam ser empregada pela professora. Do ponto de vista dos alunos, a professora 

não aceita nenhuma outra variedade que não seja a sua em sala de aula.

[81] Renatta: (...) Na maioria das vezes a dificuldade é por que meu inglês é americanizado, 
então eu falo... É um inglês de rua mesmo, e ela vai com aquele inglês standard 
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dela, né, que é bem britânico e tal e a gente tem algumas discussões por causa  
disso, a diferença de pronúncia.

A análise das gravações das aulas e da entrevista realizada com Paula nos mostrou que 

ela de fato se baseia na variedade padrão da língua inglesa para ensinar em sala de aula. No 

entanto,  a  professora  não  impõe  a  variedade  britânica  aos  alunos.  Ela  gostaria  que  eles 

tivessem uma pronúncia o mais aceitável possível. A afirmação de Renatta remete, assim, ao 

preconceito que alguns alunos da turma indicaram ter em relação à variedade britânica.

No trecho mostrado a Caroline, a aluna comentou as atitudes da professora ao corrigi-

la, mais especificamente o seu tom de voz e sua expressão facial. A correção utilizada pela 

professora naquele momento foi a repetição do erro com entonação ascendente.

[82] Caroline: (...) Em relação à correção da professora, eu só achei que foi um pouco irônico  
(risos).  Eu achei  que  foi  um pouco irônico  porque,  eh...,  a  maneira  que  ela 
corrigiu. Ela olhou com estranheza, tipo, “Como você não sabe isso??” (risos) 
Então eu só achei que ela usou de ironia pra corrigir.

Como a própria professora mencionou durante sua entrevista, Caroline não gosta de 

ser corrigida em sala de aula. A estratégia da repetição, no seu caso, teve um efeito negativo, 

principalmente por causa do tom de voz e da expressão facial utilizada pela professora, as 

quais foram interpretadas por Caroline como uma avaliação negativa de Paula do erro que 

havia cometido. Na seção destinada à análise da entrevista com a professora neste capítulo, 

foi exposto um exemplo de uma situação em que Caroline foi corrigida, mas que, no entanto, 

apresentou  resultados  positivos.  Naquele  caso,  a  professora  utilizou  explicações 

metalingüísticas  e  elicitações.  Podemos  afirmar,  a  partir  disso,  que  diferentes  tipos  de 

correções exercem efeitos diferentes nas atitudes dos alunos com relação aos seus próprios 

erros e à correção oral do professor.

A maioria dos alunos afirmou ter presenciado momentos em que as expressões faciais 

e atitudes da professora ao corrigir demonstraram impaciência e irritação, como é ilustrado 

nos seguintes exemplos.

[83] Laura: A atitude... parece que é tipo... “Não posso deixar isso passar em branco”. Mas... 
dependendo da freqüência do erro, parece que há um certo descontentamento,  
“Poxa! De novo esse erro!” Mas isso não é muito comum.

[84] William: (...) Muitas vezes, ela se irrita um pouco, passa um pouco de irritação da parte 
dela. Pode ser que não. A característica dela assim que o pessoal até reclama 
muito é dela às vezes fazer careta.
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Alguns alunos, no entanto, não percebem nenhuma mudança negativa da professora ao 

corrigir os erros dos alunos.

[85] Valéria: (...) Ela não fica irritada, ela também não faz aquelas caras de, “Ai! Não acredito  
que você errou isso!” Ela não faz essas caras não.

[86] Beatriz: Ela se mostra até tranqüila. Eu nunca percebi variação de humor. (...)

Outro aspecto bastante recorrente na fala dos alunos esteve relacionado com a falta de 

liberdade que eles têm para questionar a correção da professora.

[87] Lúcia: Ela não abre espaço pra gente contestar a correção. Eu acho que a professora 
pensa que o correto é o que ela está falando, não põe isso em julgamento. Então 
não abre espaço, por isso eu não questiono. (...)

Com isso,  o  fato  de  os  alunos  se  sentirem  inibidos  ao  questionar  a  correção  foi 

evidenciado nos dados das gravações das aulas, os quais mostraram poucas ocorrências de 

questionamentos dos alunos (ver seção 3.1.6).

A partir da comparação dos dados obtidos nas entrevistas com a professora da turma e 

com os alunos,  percebemos que as atitudes  e  percepções  dos aprendizes  quanto às ações 

corretivas da professora e ao processo de correção dos erros orais se formam de acordo com o 

contexto de sala de aula,  os colegas,  as preocupações da professora, ou seja, elas passam 

constantemente por mudanças. As experiências obtidas em cada contexto, com cada turma e 

professor  são  únicas  e  se  acumulam  para  compor,  em  cada  indivíduo,  um  conjunto  de 

experiências que irão definir suas ações e interpretações dos eventos de sala de aula.

Tendo feito a análise das entrevistas realizadas com os participantes do estudo, iremos 

expor, no próximo capítulo, nossas conclusões. Primeiro, voltaremos às perguntas de pesquisa 

e, em seguida, faremos algumas reflexões acerca do processo de correção de erros orais em 

sala de aula, destacando também as implicações dos resultados de nosso estudo para o ensino 

de línguas.
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CAPÍTULO 4

CONCLUSÃO

Every  day  you  make  progress.  Every  step  
may  be  fruitful.  Yet  there  will  stretch  out  
before  you  an  ever-lengthening,  ever-
ascending,  ever-improving path.  You know  
you will never get to the end of the journey.  
But this, so far from discouraging, only adds  
to the joy and glory of the climb.39

Sir Winston Churchill (1874-1965)

O presente capítulo se encontra dividido em cinco partes. Na primeira, retomamos as 

perguntas  de pesquisa.  Na segunda,  discutimos  as  implicações  dos  resultados  obtidos  em 

nossa pesquisa para o processo de ensino-aprendizagem de línguas. A terceira parte trata das 

limitações de nosso estudo. A quarta parte expõe sugestões para futuras pesquisas que visem 

investigar  o processo de correção de erros orais  pelo professor.  Por fim,  na quinta  parte, 

tecemos algumas considerações finais acerca do tema abordado.

4.1 Retomando as perguntas de pesquisa

No início do estudo, buscávamos obter informações  específicas referentes às ações 

corretivas  da  professora  da  turma  em  que  realizamos  a  pesquisa.  Procuraremos,  então, 

responder  às  perguntas  que  nortearam  esta  pesquisa,  apoiando-nos  na  teoria  exposta  no 

Capítulo 1, assim como na análise dos dados.

4.1.1 Quais tipos de erros são mais corrigidos pela professora?
39 “Todos os dias progredimos. Cada passo é produtivo. Todavia surgirá diante de nós um caminho cada vez mais 
longo, cada vez mais íngreme, cada vez mais aperfeiçoado. Sabemos que nunca haveremos de chegar ao final da  
jornada. Mas isto, ao invés de nos desanimar, apenas torna a subida mais divertida e gloriosa.”
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Os  erros  mais  corrigidos  pela  professora  foram,  em  primeiro  lugar,  os  erros  de 

pronúncia (53,66%), seguidos pelos erros gramaticais (26,83%). A correção desses tipos de 

erros acontecia, em sua maioria, durante atividades em que o foco era a prática de estruturas 

lingüísticas. Como pôde ser observado pela entrevista realizada com a professora, ela apontou 

sua expectativa de que os alunos aprendessem, com relação à pronúncia, a distinguir os sons 

da língua inglesa para que eles  tivessem uma pronúncia  adequada.  Da mesma forma,  ela 

defende que os alunos tenham um bom domínio das regras da gramática. Com isso, as atitudes 

corretivas  da  professora  são  fundamentadas  nos  objetivos  do  curso  de  graduação,  o  qual 

pretende formar professores. Houve, no entanto,  por parte dos alunos, a interpretação das 

prioridades de correção oral da professora como uma forma de impor a pronúncia britânica. 

Isto, no caso, não foi evidenciado durante as observações das aulas.

4.1.2 Quais tipos de correção oral são realizados pela professora?

Para  enfocar  o  erro  de  um  aluno,  a  professora  fez  uso  de  correções  explícitas 

(32,08%),  de  elicitações  (29,24%),  de  correções  múltiplas  (19,5%),  de  explicações 

metalingüísticas (8,49%), de repetições (4,4%), de reformulações (4,08%) e de pedidos de 

esclarecimento (2,2%).

Em  alguns  momentos,  a  correção  explícita  causava  sentimentos  de  ansiedade  e 

frustração nos alunos. A atitude da professora de paciência no sentido de esperar até que os 

alunos produzissem a forma correta  muitas  vezes  os pressionava,  aumentando,  assim,  sua 

ansiedade, como constatou Tsui (1996) em seu estudo. Este fato, no entanto, provavelmente 

ocorria porque os alunos receavam que suas produções seriam julgadas pelos colegas e que 

seus erros seriam ridicularizados.

Já  as  elicitações,  as  explicações  metalingüísticas  e  as  repetições  foram  bastante 

positivas no sentido de mostrar aos alunos que um erro havia sido cometido e de promover 

sua participação no processo de correção de seus erros orais. Por isso, elas foram responsáveis 

pelo maior número de reparos gerados pelos alunos.

Os  pedidos  de  esclarecimento,  técnica  menos  utilizada  pela  professora,  foram 

possivelmente interpretadas pelos alunos como uma forma de reparar falhas na comunicação, 

o que parecia ter ocorrido devido a fatores externos à interação, como a fala simultânea de 

outros alunos, por exemplo.  Com isso, muitas vezes os alunos não percebiam que haviam 

cometido um erro, fazendo com que seu uptake continuasse a necessitar de reparos.
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As  reformulações  foram  utilizadas  durante  atividades  como  debates  e  sessões  de 

feedback de uma atividade para enfocar erros estruturais que interferissem na comunicação. 

Elas se tornavam eficazes nesses momentos, visto que não interferiam de forma negativa na 

produção dos alunos. No entanto, depois da correção explícita, elas foram responsáveis por 

um grande número de turnos dos alunos sem uptake, ou seja, não havia evidências de que os 

alunos percebiam que algo  em sua  produção estava  indevido.  Esse  dado é extremamente 

significativo, tendo-se em vista que as correções metalingüísticas, técnica bastante utilizada 

pela  professora  da  turma,  resultaram  em  apenas  1  turno  dos  alunos  sem  uptake.  As 

reformulações também foram constatadas como sendo pouco eficazes para o desempenho de 

aprendizes nos estudos de Lyster e Ranta (1997) e Menti (2004).

As  correções  múltiplas,  que  consistiam  em  combinações  variadas  de  correções 

explícitas, metalingüísticas e elicitações, proviam aos alunos informações importantes sobre a 

precisão  de suas  produções  e  sobre  a  causa de  seus  erros,  possibilitando também que os 

alunos tentassem corrigi-los por si mesmos.

4.1.3 Quais tipos de correção promovem o reparo do erro pelo aluno, ou seja, quais 

deles contribuem para a negociação da forma?

O processo de negociação da forma envolveu o uso de estratégias de correção que 

resultavam em reparos gerados pelos alunos. Foram elas as elicitações (87,1%), as correções 

metalingüísticas (91,66%), as repetições (100%) e as correções múltiplas contendo os dois 

primeiros tipos, seguidas de uptake na forma de auto-reparo ou de reparo pelos colegas, ou de 

produções que ainda necessitavam de reparo, permitindo, assim, correção adicional.

A correção explícita contribuiu para o maior número de turnos dos alunos que resultou 

em reparos (43,8%), e estes eram concretizados na maioria das vezes pela repetição da forma 

correta (93,75%). Todavia, como aponta Truscott (1999), a repetição não é garantia de que o 

aluno compreendeu a causa de seu erro ou de que a internalizou.

Já  as  correções  que  contribuíram  para  reparos  gerados  pelos  próprios  alunos 

possibilitavam-lhes resgatar as regras da língua-alvo que já possuíam, conscientizando-se de 

seu erro e refletindo sobre ele através da interação com os colegas e com a professora. Assim,  

as negociações com foco na forma se apresentaram extremamente relevantes, pois lhes eram 

oferecidas oportunidades de refletir  sobre o funcionamento da língua e, em seguida, testar 

suas hipóteses por meio da produção de uptake, funções essas ressaltadas por Swain (1995).
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A partir  das observações  e  gravações  das aulas  foi  constatado também que,  assim 

como no estudo de Lyster e Ranta (1997), nenhum tipo de correção interferiu negativamente 

no fluxo de interação na sala de aula. Em outras palavras, o uptake produzido pelo aluno após 

uma correção não prejudica o andamento da aula. Pelo contrário, significa que o aluno está 

produzindo e interagindo continuamente com a professora e com os colegas.

4.1.4 Como a professora e os alunos investigados vêem a correção de erros orais no 

processo de ensino e aprendizagem de línguas?

A  professora  considera  a  correção  dos  erros  orais  dos  alunos  muito  importante, 

principalmente no contexto em que atua, o qual é responsável pela formação de professores de 

línguas. Por isso, ela acredita que a principal função da correção é fazer com que os alunos 

percebam seus erros. Sua concepção do efeito que a correção deve exercer nos alunos está de 

acordo com as idéias de Schmidt (1990, p. 19), o qual não defende a simples compreensão de 

enunciado, mas sim o “reconhecimento consciente de um evento”. Por conseguinte, a partir da 

análise das interações entre a professora e os alunos durante as aulas, pudemos notar que, para 

que isto acontecesse, a professora procurava oferecer várias oportunidades para que os alunos 

reparassem  seus  erros,  indicando  que,  para  ela,  a  produção  da  forma  correta  também  é 

fundamental para que eles possam vir a internalizá-la.

A  professora  afirma  também  que  a  correção  dos  erros  de  pronúncia  deve  ser 

trabalhada de forma sistemática e contínua, visto que, em sua opinião, eles constituem erros 

“fossilizados”. Com isso, ela aponta que, da mesma forma como ocorre a aprendizagem, a 

correção deve também ter um caráter processual. Foi observado que as ações da professora se 

mostravam coerentes com sua visão de erro e sua concepção de ensino, fato este que difere 

dos dados obtidos por Cardoso-Brito (2004). A professora deste estudo apresentou ser crítica 

sobre a realidade e as necessidades de sua turma e se mostrou consciente da forma como age 

em sala de aula.

Na  visão  dos  alunos,  a  correção  de  seus  erros  orais  é  fundamental  para  seu 

desenvolvimento na aprendizagem da nova língua. Eles acreditam que, se o professor não lhes 

mostrar as falhas em sua produção, seus erros poderão se tornar “fossilizados”, preocupação 

esta também explicitada pelos alunos no estudo de Lyrio (2001). Alguns alunos apresentaram 

uma atitude totalmente positiva e receptiva com relação à correção de seus erros orais devido 

à sua motivação para aprender a língua,  a qual trata de planos referentes à atuação como 

profissionais da área de ensino de línguas. Outros consideram a correção como parte natural e 
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inerente do processo de ensino-aprendizagem, sendo, assim, um dos papéis do professor em 

sala de aula. Tal opinião dos alunos também foi recorrente nos estudos realizados por Lyrio 

(2001) e Ciocari (2002).

4.1.5 Quais são as percepções, os sentimentos e as preferências dos alunos quanto à 

correção oral feita pela professora?

De acordo com os alunos, existem pontos positivos e negativos das correções feitas 

pela professora. Os pontos positivos citados foram:

• as  ações  corretivas  da  professora  demonstraram  um  certo  conhecimento  acerca  das 

necessidades de cada aluno e sua preocupação e interesse pelo seu desenvolvimento;

• a  professora  sempre  procurava  mostrar  os  erros  aos  alunos  e  proporcionar  iguais 

oportunidades  para  que  todos  produzissem,  independentemente  dos  diferentes  níveis 

lingüísticos na sala de aula;

• a professora demonstrava paciência ao corrigir no sentido de oferecer tempo para que os 

alunos refletissem sobre os erros e tentassem reformular sua produção;

• o uso do quadro para efetuar as correções foi considerado positivo pelos alunos, pois era 

uma forma de compartilhar a correção com o restante da turma e de torná-la mais clara.

 

Ainda, segundo os alunos, foram mencionados também alguns pontos negativos das 

correções:

• a professora parecia, em alguns momentos, corrigir uns alunos mais do que outros;

• a  prática  sistemática  da  pronúncia  passava  uma  idéia  de  que  a  professora  esperava 

precisão total na produção dos sons;

• a  insistência  às  vezes  demonstrada  pela  professora  em  fazer  com  que  os  alunos 

produzissem a forma correta lhes causava sentimentos de ansiedade e frustração.

Alguns  dos  sentimentos  evidenciados  nas  falas  dos  alunos  durante  as  entrevistas 

diziam  respeito  à  exigência  da  professora  para  que  eles  produzissem  uma  pronúncia 

inteligível. Eles interpretavam tais ações como uma forma de a professora impor um tipo de 

variedade específica, visto que ela se baseia na pronúncia britânica para falar. No entanto, 

como foi evidenciado nos dados referentes às gravações das aulas, este não era o caso.
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Além disso, alguns alunos freqüentemente sentiam que as atitudes e expressões faciais 

da professora ao corrigir demonstravam impaciência.

Com relação às preferências dos alunos no que diz respeito às estratégias de correção 

oral,  foram  explicitados  fatores  como  o  momento  apropriado  para  efetuar  a  correção,  a 

freqüência com que gostariam de ser corrigidos e os tipos de correção a serem utilizados. A 

partir disso, a maioria dos alunos prefere:

• ser corrigidos imediatamente após terem cometido um erro;

• que a professora corrija os erros mais recorrentes;

• que a professora faça uso de correções explícitas e de reformulações.

Na opinião dos alunos, a correção mais eficiente é aquela que estabelece uma relação 

de confiança entre o professor e os alunos e que cria um bom ambiente em sala de aula. A 

menos eficiente, em contrapartida, é aquela que constrange os alunos.

Observamos, então, que os alunos priorizam não necessariamente um tipo de correção 

específica, mas esperam que a atitude empregada na correção não afete de forma negativa a 

auto-estima ou a personalidade de cada um no contexto da sala de aula. Este fator também foi 

defendido pelos alunos do estudo de Lyrio (2001).

4.1.6 Em que aspectos a prática de correção da professora equivale às expectativas dos 

alunos quanto à correção de seus erros orais?

A partir da comparação da análise das interações entre a professora da turma e os 

alunos  durante  as  aulas  e  dos  depoimentos  dos  participantes  observados  nas  entrevistas, 

constatamos que as ações corretivas da professora equivalem às expectativas dos alunos das 

seguintes maneiras:

• o tipo  de  correção  mais  utilizada  pela  professora  equivale  à  técnica  de  correção  oral 

preferida dos alunos;

• os  alunos  acreditam  que,  ao  corrigir,  o  professor  deve  levar  em  consideração  suas 

diferenças individuais, o qual foi constatado na fala da professora na entrevista e nas suas 

ações em sala de aula;

• tanto a professora quanto os alunos se preocupam com a possível permanência dos erros 

de pronúncia. Percebemos que em sala de aula a professora desenvolvia atividades de 
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pronúncia com o objetivo de trabalhar esses tipos de erros. Sua prática regular de correção 

dos erros orais dos alunos também constituiu um indicativo de que a professora tentava 

evitar a “fossilização” de novos erros;

• alguns alunos apontaram o uso do quadro durante a correção oral como uma estratégia 

eficaz para deixar claro o erro que foi cometido, estratégia essa freqüentemente utilizada 

pela professora.

4.2 Implicações para o processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras

Como foi possível observar por meio da análise das interações entre a professora da 

turma e os alunos, as técnicas de correção oral que contribuíram para um maior número de 

negociações da forma foram as elicitações, as explicações metalingüísticas e as repetições. 

Isto significa que os alunos puderam produzir mais quando tais estratégias eram empregadas. 

Swain (1995) defende justamente a importância da produção no desenvolvimento lingüístico 

de aprendizes de línguas. Segundo a autora, a produção lingüística tem a função de fazer com 

que o aprendiz perceba a possível lacuna entre o que ele quer dizer e o que ele consegue de 

fato  dizer.  Dessa  forma,  “a  atividade  de  produção  na  língua-alvo  pode  fazer  com  que 

aprendizes de segunda língua se conscientizem de seus problemas lingüísticos” (Swain, 1995, 

p. 26). Por isso, é importante sempre procurar maneiras de incentivar os alunos a participar 

das atividades propostas em sala de aula, inclusive na correção de seus erros orais, pois, ao 

criar  formas  lingüísticas  e  buscar  atribuir-lhes  significados,  eles  irão  descobrir  o  que 

conseguem ou não fazer.

A segunda função da produção lingüística mencionada por Swain (1995) se refere à 

testagem de hipóteses. No que diz respeito à negociação da forma, a produção que segue o 

feedback corretivo (uptake que necessita de reparo ou uptake com reparo gerado pelos alunos) 

é um indicativo de que o aluno está testando novas formas e estruturas da língua-alvo, no 

intuito  de  atender  às  necessidades  comunicativas  durante  a  interação  com  o  outro.  A 

produção, segundo Swain (1995, p. 131), pode ser “a representação dos limites da interlíngua 

do aprendiz”. Para o professor, isto é de extrema importância para que ele conheça mais as 

necessidades e dificuldades de seus alunos, fator este que, segundo os alunos participantes 

deste estudo, precisa ser considerado pelo professor ao executar suas ações corretivas em sala 

de aula. Relacionado a isso está o fato de que a produção lingüística pode determinar o que 

será ainda mais trabalhado pelo professor, como afirma Swain (1995).
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A terceira e última função da produção lingüística citada por Swain (1995) também é 

extremamente importante para que o aprendiz possa avançar no continuum de sua interlíngua: 

a  reflexão consciente.  Além de testar  suas  hipóteses  sobre a  língua-alvo,  o  aluno precisa 

refletir sobre seu funcionamento à medida que faz uso dela para se comunicar. Swain (1995) 

afirma que,  para que isso aconteça  em sala  de aula,  é  necessário fazer  uso de atividades 

comunicativas nas quais os alunos tentam se expressar e negociar significados por meio da 

reflexão sobre a forma. Com isso, o conteúdo de tais interações é a negociação da forma e sua 

relação com a criação de significado. No que se refere à correção de erros orais, é importante 

que o professor conheça estratégias de correção que possibilitem negociar formas lingüísticas 

com o intuito de obter compreensão do significado de uma mensagem.

Enfim, se atribuirmos maior importância à produção lingüística dos alunos durante o 

processo de correção de seus erros orais, ou seja, se tentarmos usar técnicas de correção que 

promovam a reflexão dos alunos, estaremos proporcionando-lhes um papel mais ativo e de 

responsabilidade na sua aprendizagem da língua.

Swain (1995,  p.  141)  ressalta,  contudo,  que ela  não afirma que “pelo menos  uma 

dessas funções ou todas elas operam enquanto os alunos produzem na língua-alvo”. No caso 

de  nosso  estudo,  por  exemplo,  foi  evidenciado  que  os  tipos  de  correções  utilizados  pela 

professora da turma contribuíram para que os alunos percebessem seus erros, mas, na maioria 

das vezes, eles não tiveram a oportunidade de testar suas hipóteses e refletir sobre a língua-

alvo, visto que os tipos de reparo mais freqüentes se deram pela repetição da forma correta 

(50%). Os tipos de correções mais empregadas (a correção explícita e as elicitações) também 

refletiam os tipos de atividades geralmente propostas pela professora, cujos objetivos eram, na 

maioria dos casos, a prática de estruturas lingüísticas, como a formação de perguntas, por 

exemplo. Podemos concluir que vários fatores se relacionam no processo de aprendizagem da 

língua: os tipos de atividades e os padrões de interação proporcionados (P-Aa; A-A) poderão 

influenciar os tipos de correção e seus reparos.

Além disso, nosso estudo constatou que os questionamentos dos alunos com relação à 

correção  da  professora  ofereciam  oportunidades  adicionais  para  produção,  interação  e 

reflexão sobre a língua por meio de seu uso. A importância do questionamento reside no fato 

de que o aluno decide adotar uma postura ativa no processo de correção de seus erros orais, 

assim como no seu processo de aprendizagem como um todo. Questionar ilustra a busca por 

mais  informações  acerca  do funcionamento  da  nova língua que estão  aprendendo;  é  uma 

forma de afirmar ou desconstruir suas hipóteses formadas acerca da língua-alvo, ou seja, a 

aprendizagem constitui um processo de constante transformação e crescimento. Mas, para que 
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isso  aconteça,  o  professor  precisaria  adotar  uma  postura  receptiva  com  relação  aos 

questionamentos  dos  alunos,  mostrando-lhes  que a  sua fala  não é  inquestionável  e  que é 

possível a negociação não somente de significados, mas também das formas lingüísticas. Este 

objetivo pode ser alcançado justamente pela escolha dos tipos de correções a serem utilizadas, 

como, por exemplo, as explicações metalingüísticas e elicitações ao invés do fornecimento 

imediato da forma correta.

O feedback adicional da professora se apresenta, comumente, de extrema relevância. 

Além  de  mostrar  uma  atitude  de  interesse  pelos  avanços  dos  alunos  no  processo  de 

aprendizagem, ele constitui, principalmente, o que deveria ser a característica mais importante 

da correção dos erros orais em sala de aula: o processo. Não importa o nome que damos a esse 

evento tão intrínseco no contexto de uma sala de aula de LE, se o chamamos de tratamento de 

erros, de correção de erros, de feedback negativo. Se o professor não transmite – por meio de 

seus  gestos,  palavras  ou ações  – suas  intenções  corretivas  baseadas  nas  necessidades  dos 

alunos, os efeitos causados pelas correções poderão não ser tão positivos ou produtivos para o 

desenvolvimento de seus aprendizes.

Outro fator que pode exercer influência no processo de correção de erros orais, como 

foi observado em nossos dados, diz respeito às atitudes da professora ao corrigir, as quais 

poderão  influenciar  também  a  maneira  como  os  alunos  percebem  esse  processo.  Se  o 

professor  demonstra  ter  uma  postura  positiva  quanto  aos  erros  e  à  correção,  os  alunos 

provavelmente a terão. Ele precisa estar atento, no entanto, à forma como ele executa essa 

correção, ou seja, sua expressão corporal (gestos, tom de voz, expressão facial), pois é por 

meio desse tipo de evidência que os alunos interpretam as suas atitudes.

Nas entrevistas realizadas com os alunos, notamos também que o clima de sala de aula 

influencia bastante a forma como eles se comportam neste ambiente. Nessa turma pôde-se 

notar claramente a existência de competividade entre os colegas no sentido de que a maioria 

deles  afirmou  ter  receio  de  serem julgados  pelos  demais  ao  produzir,  sentindo-se,  assim, 

inferiores. Dessa forma, o grau de positividade de sua auto-estima pode ser determinado pelos 

tipos de interações em que se engajavam durante as aulas. Devido ao fato de que os alunos 

não gostavam de se expor na frente dos colegas, as atividades realizadas através da interação 

entre  a  professora  e  os  alunos  foram responsáveis  por  um clima  de  ansiedade.  Podemos 

inferir, então, que um bom ambiente de sala de aula contribui para que os alunos se sintam 

mais dispostos a correr riscos na língua-alvo, interagindo mais  com o professor e com os 

colegas.
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Vale ressaltar mais uma vez que devemos pensar no proveito que os alunos poderão 

tirar, não somente de nossas atitudes corretivas, mas de todas as decisões que tomamos em 

sala de aula e fora dela. O foco deve ser o aprendiz e suas necessidades, visto que nosso 

intuito é promover avanços no seu processo de aprendizagem da língua.

4.3 Limitações do estudo

Para melhor avaliar o processo de correção dos erros orais da turma investigada, o 

ideal seria ter  realizado uma pesquisa longitudinal,  de modo que pudéssemos observar os 

efeitos da correção a longo prazo na interlíngua dos aprendizes.

Além disso, nem todas as aulas foram transcritas para a análise dos dados. Das vinte 

aulas gravadas,  apenas seis  foram transcritas.  No entanto,  constatou-se que tal  número de 

aulas seria suficiente  para ilustrar  os fatos  observados acerca  do processo de correção na 

turma investigada.

Por se tratar de um estudo realizado apenas com uma professora, isso nos impossibilita 

fazer generalizações sobre suas ações corretivas.

Apesar  dessas  limitações,  nosso  estudo  foi  capaz  de  ilustrar  algumas  formas 

disponíveis ao professor de línguas para abordar os erros orais de seus alunos em sala de aula 

e os efeitos que elas podem ter, tanto na produção dos aprendizes quanto na maneira como 

eles percebem todo o processo de correção.

4.4 Sugestões para futuras pesquisas

A partir da revisão de estudos que tratam do processo de correção de erros orais pelo 

professor e dos resultados obtidos em nossa pesquisa, averiguamos que contextos de ensino 

distintos apresentam dados diferentes  com relação às prioridades e  às ações corretivas  do 

professor. Dessa forma, se faz necessário que mais estudos sobre o assunto sejam realizados 

em outros contextos. Sugerimos, por exemplo, que se investiguem turmas com um número 

maior de alunos, com o objetivo de saber mais sobre as estratégias de correção utilizadas pelo 

professor nesse tipo de contexto.

Nosso  estudo  investigou  apenas  uma  turma.  No  entanto,  poderiam  ser  realizadas 

pesquisas com diversas turmas. Poderia também se comparar o processo de correção oral em 

turmas de níveis lingüísticos diferentes.
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Seria igualmente interessante realizar estudos em que se comparem diferentes formas 

de correção oral, para se averiguar de que forma elas poderiam contribuir para a produção de 

uptake.

4.5 Considerações finais

Mais uma vez constata-se que o processo de correção de erros orais é complexo e que 

qualquer  compreensão  acerca  de  seu  desenvolvimento  em  uma  sala  de  aula  envolve  a 

observação de diversos aspectos, tais como as diferenças individuais dos alunos, o tipo de 

relacionamento que eles têm, o objetivo do curso, as prioridades corretivas do professor e seus 

objetivos  implícitos  no  planejamento  das  aulas,  as  experiências  prévias  de  ensino  e 

aprendizagem de uma LE tanto dos alunos quanto do professor etc. Nesta pesquisa, um fato se 

apresentou  de  forma  simples:  a  correção  de  erros  orais  precisa  ser  realizada  como  um 

processo.  O  professor  necessita  sistematizar  suas  ações  e  torná-las  coerentes  com  suas 

concepções de ensino.

Com relação às estratégias de correção a serem utilizadas pelo professor de línguas, foi 

possível perceber a impossibilidade de considerar um tipo de correção melhor do que outro. O 

que acontece é que existem correções mais  apropriadas para apontar  os erros dos alunos, 

dependendo do objetivo da atividade, do tipo de interação etc. Elas se tornam eficazes a partir 

do momento em que são realizadas levando-se em consideração a contribuição que poderão 

ter no desenvolvimento da interlíngua do aprendiz, assim como o impacto que elas podem ter 

na auto-estima do aluno no que se refere à sua produção oral em sala de aula. 

A correção de erros orais pelo professor, como pudemos conferir pela discussão dos 

dados, é indubitavelmente importante para promover a aprendizagem em uma sala de aula de 

LE. Ela constitui um processo longo e inacabado, o qual demanda paciência e dedicação tanto 

por parte do professor quanto dos alunos. Todos precisam estar cientes de que aprendizes 

sempre irão cometer erros, assim como também haverá avanços. Haverá momentos em que o 

caminho a ser percorrido parece estar bloqueado ou cheio de obstáculos. Contudo, é isso que 

torna o trabalho do professor interessante, motivante e especial. A cada nova turma, a cada 

cenário diferente de sala de aula, o professor se depara com novos desafios e precisa adaptar 

suas  ações  à  medida  que  passa  a  trabalhar  com  pessoas  variadas,  com  necessidades  e 

expectativas diferentes. É necessário, pois, que o professor coloque os alunos no centro do 

processo  de  aprendizagem,  e  que  tanto  o  professor  quanto  os  alunos  percebam  essa 

aprendizagem como um processo no qual os erros e a correção têm muito a contribuir.
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Anexo A

Questionários Iniciais

Perguntas para os alunos

1- Nome:

2- Idade:

3- Profissão:

4- Onde você estuda?

a) Ensino Fundamental:

□   Escola Pública □   Escola Particular

b) Ensino Médio:

□   Escola Pública □   Escola Particular

5- Há quanto tempo você estuda inglês? Você já estudou em cursos livres de línguas? Caso 

positivo, qual(is) e por quanto tempo?

6- Você já morou/esteve em algum país de língua inglesa? Caso positivo, onde e por quanto 

tempo?

7- Você estuda ou fala outra língua estrangeira? Caso positivo, qual(is) e por quanto tempo?

8- Qual(is)  habilidades  você  mais  gosta/considera  importante(s)  nas  aulas  de  inglês? 

Comente.

□   Leitura □   Fala

□   Exercícios de compreensão oral □   Vocabulário

□   Escrita □   Gramática

9- Qual(is) destas habilidade(s) você sente que tem mais dificuldade? Comente.

10- Como você prefere participar das atividades propostas em sala de aula? Comente.

□   Individualmente □   Em pares □   Em grupos

11- Você gosta de estudar inglês? Qual a sua finalidade em aprender a falar esta língua?

12- O que você faz para praticar inglês fora da sala de aula?
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Perguntas para a professora da turma

1- Nome:

2- Idade:

3- Formação Acadêmica

4- Há quanto tempo atua nesta instituição como professor de inglês? Onde mais atuou/atua 

como profissional nessa área? Por quanto tempo?

5- Onde você estudou?

a) Ensino Fundamental:

□   Escola Pública □   Escola Particular

b) Ensino Médio:

□   Escola Pública □   Escola Particular

6- Você já morou em algum país de língua inglesa? Caso positivo, onde e por quanto tempo?

7- Você estuda ou fala outra língua estrangeira? Caso positivo, qual(is) e por quanto tempo?

8- Qual(is) aspecto(s) você mais considera importante(s)/prefere trabalhar nas aulas de inglês? 

Comente.

□   Leitura □   Fala

□   Exercícios de compreensão oral □   Vocabulário

□   Escrita □   Gramática

9- Em que(quais) aspecto(s) você acha que seus alunos têm mais dificuldades? (Veja os itens 

da pergunta anterior). Por que você acha que isso acontece? Que medidas você toma durante 

as aulas para tentar fazer com que os alunos melhorem neste(s) aspecto(s)?

10- Você acha que sua prática de sala  de aula  poderia ser melhorada? Caso positivo,  em 

que(quais) aspecto(s)? Comente.

11- Como você classificaria a abordagem de ensino adotada pela instituição? Descreva-a em 

poucas palavras, incluindo questões como o papel do professor e do aluno no processo de 

aprendizagem de línguas.
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Anexo B

Pedidos de Autorização

Caro(a) aluno(a),

Eu, Michele Dionísio da Silva, aluna da Pós-graduação em Lingüística da Faculdade 

de Letras da UFG, estou, neste momento, realizando uma pesquisa para minha dissertação de 

Mestrado. Este estudo tem por objetivo contribuir para uma maior compreensão do processo 

atual de ensino e aprendizagem de línguas no Brasil.  Deste modo, para que a pesquisa se 

realize, conto com sua colaboração no sentido de permitir que as aulas sejam gravadas em 

vídeo e em áudio durante 3 (três) meses neste primeiro semestre de 2004, uma vez que a 

gravação dessas aulas é uma das etapas mais importantes do meu trabalho. Será necessário 

que responda a um questionário a ser entregue na primeira semana da coleta de dados e, no 

final  deste  período,  farei  uma entrevista,  que  será  gravada  em áudio.  Sua  identidade,  no 

entanto, será totalmente preservada na exposição dos dados da pesquisa. Você será referido(a) 

pelo uso de um pseudônimo de sua escolha.  Então,  por meio  deste  documento,  peço sua 

autorização para que os dados coletados sejam utilizados na dissertação de Mestrado e em 

futuras pesquisas.

Espero  de alguma forma poder  retribuir  sua colaboração e,  desde já,  coloco-me à 

disposição para qualquer contribuição.

Obrigada,

Michele Dionísio da Silva

Nome Assinatura Pseudônimo

1-

2-

3-

4-

5-
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Cara professora,

Eu, Michele Dionísio da Silva, aluna da Pós-graduação em Lingüística da Faculdade 

de Letras da UFG, estou, neste momento, realizando uma pesquisa para minha dissertação de 

Mestrado. Este estudo tem por objetivo contribuir para uma maior compreensão do processo 

atual de ensino e aprendizagem de línguas no Brasil.  Deste modo, para que a pesquisa se 

realize, conto com sua colaboração no sentido de permitir que as aulas sejam gravadas em 

vídeo e em áudio durante 3 (três) meses neste primeiro semestre de 2004, uma vez que a 

gravação dessas aulas é uma das etapas mais importantes do meu trabalho. Será necessário 

que responda a um questionário a ser entregue na primeira semana da coleta de dados e, no 

final  deste  período,  farei  uma entrevista,  que  será  gravada  em áudio.  Sua  identidade,  no 

entanto, será totalmente preservada na exposição dos dados da pesquisa. Você será referida 

pelo  uso  de  um  pseudônimo  de  sua  escolha.  (Por  favor,  escreva  aqui  seu  pseudônimo: 

____________ ) Então, por meio deste documento, peço sua autorização para que os dados 

coletados sejam utilizados na dissertação de Mestrado e em futuras pesquisas.

Espero  de alguma forma poder  retribuir  sua colaboração e,  desde já,  coloco-me à 

disposição para qualquer contribuição.

Obrigada,

Michele Dionísio da Silva
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Anexo C

Formulário para as anotações de campo

ATIVIDADES

ERROS Ñ CORRIGIDOS ERROS CORRIGIDOS

OUTROS
G P L G P L

Legenda:

G – gramatical
P – pronúncia
L – lexical
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Anexo D

Perguntas para as entrevistas

Alunos

1- Na sua opinião, qual a importância da correção de erros para a aprendizagem?
2- Qual é a sua atitude quando comete um erro na fala? O que você sente com relação aos 
seus erros? Por quê?
3- Como você se sente ao ser corrigido pela professora nas aulas? Por quê?
4- Você gostaria de ser corrigido com que freqüência?
5- Como prefere ser corrigido? Quando? Por quê?
6- Quais erros a professora corrige?
7- Como a sua professora geralmente corrige os erros orais dos alunos em sala de aula?
8- Quando os alunos cometem um erro, qual é a reação/atitude da professora?
9- Você sente liberdade para contestar ou dialogar sobre a correção com a professora? Por 
quê?
10- Você sempre entende as correções com clareza?
11- Na sua opinião, qual o tipo de correção oral é mais/menos eficiente?

Professora da turma

1- Como você vê os erros orais dos alunos?
2- Você considera a correção importante ou não para o processo de ensino e aprendizagem de 
línguas? Por quê?
3- Você recebeu algum tipo de instrução teórica sobre como tratar erros orais de alunos em 
algum curso  de  treinamento  ou  de  formação  de  professores?  Caso  positivo,  o  que  você 
aprendeu lá?
4- Você acha que corrigir contribui ou não para o aprimoramento da produção do aprendiz? E 
quanto à total ausência de correção?
5- Quais erros você geralmente corrige mais? Por quê?
6- Quando você prefere corrigir o aluno? Por quê?
7- Quais procedimentos você utiliza para efetuar a correção? Por quê?
8- Quais são suas preocupações ao corrigir? Por quê?
9- Você evita corrigir certos alunos ou você corrige todos indiscriminadamente? Por quê?
10- Na sua opinião, como seus alunos reagem à correção?
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Anexo E

Aula 2 - Transcrição das seqüências de tratamento de erros

ATIVIDADE 1 - Quadro fonêmico - Interação: P e a turma.

A)
Paula: Next.
Renatta: Cup /κ↔π/. (ER- pronúncia)
Paula: What's this? Cup /κ℘π/. Yes. But it's like “mother”. You have to remember that. Not 

to say “cup”. Though there is variation in some er... (C- explícita)
Renatta: I can't say open like in “cup”.
Paula: You say ‘cup’. Hã? You can but, if you see... now... here... If you say “cup” and you 

say “mother”, the sound is not the same, isn't it?
Renatta: No, it's because I don't say “mother” /:µ℘∆↔/...
Paula: You say “mother” /:µ↔∆↔/?
Renatta: Yes, mother.
Paula: Yes, but it seems like it's similar to “schwa”, isn't it? What's the difference between 

this and this? (P aponta para o quadro fonético) The way you say?
Renatta: That's why I think it's hard... It's hard for me to, to... It's like... (Aa murmuriam)
Paula: What about this? How do you say? (P escreve no Qd)
Renatta: Brother /:βρ℘∆↔/.
Paula: Brother. You say /℘/, isn't it?
Renatta: I do?
Paula: Yeah, say it.
Renatta: Brother /:βρ℘∆↔/.
Paula: Brother, yes, more... It's not brother /:βρ↔∆↔/, yes? Mother. Again.
Renatta: Mother.
Paula: Yes? So it's the same sound... Mother, cup, brother, yeah? But of course there is a  

variation if you say, er... What do you say? Especially with “but”, yes? Because “but”,  
because it's not stressed, yes? You tend to say “schwa”, yes? There are lots of words 
like “can”, for example, because it's not stressed, you don't say /Θ/ but you say /↔/, 
yes? In a sentence, you tend to pronounce it “schwa”, Ok? So “but” for example, that's 
why normally we say “but” /β↔τ/ because it's not stressed. Now the other, /α/? (CT)

B)
Paula: Which sound is this? The sound.
Aa: /↔/ (ER- pronúncia)
Paula: /↔/?? What's this? (C- repetição + elicitação)
Aa: Hum... (UT- hesitação)
Paula: / � /  (C- explícita)
Aa: / � /  (UT- repetição)
Paula: / � / , like “boy” no, because “boy” is a diphthong. (Feedback adicional)
Renatta: “Clock”.
Paula: “Clock” or... the classical word...
Aa: “Dog”.
Paula: “Dog” for this. Yes? But “dog”, “clock”... yeah? What did you say? Clock...
Beatriz: Love /λ � ϖ / . (ER- pronúncia)
Paula: What about “love”? (C- reformulação)
Aa: Love, love... (UT- mesmo erro)
Paula: Love... Which one? (C- elicitação)
Valéria: Mother? (UT- reparo p/ colega)
Paula: The same as... the same as “cup”... (Feedback adicional)
Aa: Cup.
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Paula: Yeah? Love. Love. You don't say “love” /λ � ϖ / , you say “love” /λ℘ϖ/, Ok? Like... 
We learned it in our last class.

Beatriz: This connect  to doctor.  Is  it  “daughter”  /:δαΥτ↔/ or  “daughter”  /:δ � τ↔/?  (ER- 
pronúncia) (CT)

C)
Paula: So, last class we talked about... What's this?
Aa: Tongue.
Paula: Yes, very good. Which sound? The same as...
Ana Júlia: Mother.
Paula: Yes, very good. The same as “mother”. Tongue. Ok? Repeat! Tongue.
Aa: Tongue.
Paula: Tongue. Yes, you don't pronounce the /γ/, Ok? Why? The /γ/ is... Tongue. Where is it? 

This one (P escreve no Qd), yeah? Tongue. Right. Ok. So now let's have a look at this.  
These are diphthongs.

ATIVIDADE 2 - Transcrição dos verbos listados ao final do livro didático - Interação: P e a turma.

Paula: So, be... was. /ω/, /ω/ is the... was.
Leonardo: “Schwa”. (ER- pronúncia)
Paula: No,  it's  “schwa”  in a  sentence.  I  say,  “I  was  playing  tennis  yesterday”.  Then it's  

“schwa”. (C- metalingüística)
Leonardo: It's a “schwa”. (UT- mesmo erro)
Paula: No, but if I say “was”, the sound, the word separately, then it's... (C- elicitação)
Renatta: / � /  (UT- reparo p/ colega)
Paula: Was. What's this? (Feedback adicional)
Caroline: / � / .
Paula: / � / . Hã-hã. So... What's this? The same as...
(?): Dog.
Paula: What about the other sound? Was... (P enfatiza /ζ/)
Aa: Was /ω � σ / . (ER- pronúncia)
Paula: Was /ω � ζ / . (C- explícita)
Aa: Was. (UT- repetição)
Paula: /ζ/, OK? Was. Now, in a sentence you don't pronounce “was” /ω � ζ / . You don't say “I 

was  /ω � ζ /  playing  tennis  yesterday”.  You  say,  “I  was  /ω↔ζ/ playing  tennis 
yesterday”.  Very short,  Ok? And it...  and it  turns into a “schwa”,  Ok?  (Feedback 
adicional) (CT)

ATIVIDADE  3 -  P  fala  sentenças  e  Aa  têm que  formular  as  perguntas  para  essas  respostas  - 
Interação: P e a turma.

A)
Paula: I'm going to say a sentence... yeah? I'm going to start a sentence and I want you to ask 

me questions about this. So for example, “My name is...”
Aa: What's your name? ∧ (ER- pronúncia)
Paula: Yes. Intonation. Start up. (P faz gesto c/ a mão) What's your name? Repeat! (C- 

metalingüística, explícita + elicitação)
Aa: What's your name? ¬ (UT- repetição)
Paula: Ok. So, “My name is Paula”. Er... “I live in...” (CT)
Aa: Where do you live?
Paula: Yeah?
Laura: Where, where, where's do you live? (ER- gramatical)
Paula: Again? (C- elicitação)
Laura: Where is do you live? (UT- mesmo erro)

170



Aa: Where do you live?
Paula: Can you... (C- elicitação)
Beatriz: Where's do you live? (UT- mesmo erro)
Paula: Again? (C-elicitação)
Beatriz: Where. (UT- reparo parcial)
Paula: Where... (C- elicitação)
Beatriz: Where... do you live? (UT- auto-reparo)
Laura: Where do you live? ∧ (ER- pronúncia)
Paula: Intonation. (C- metalingüística)
Laura: Where do you live? ¬ (UT- auto-reparo)
Paula: Everybody! Where do you live? (Feedback adicional)
Aa: Where do you live?
Paula: Yes. Live. Which one is, which sound is this?
Aa: The short one.
Paula: The short one, Ok? So, live.
Aa: Live.
Paula: Again.
Aa: Where do you live?
Paula: Repeat.
Aa: Where do you live?
Paula: Ok. I live in a flat in “setor Bela Vista”. I speak... (CT)
Laura: How many languages /:λ℘ΝγωΙδΖΙζ/ do you speak? (ER- pronúncia)
Paula: Yes. Again. (C- elicitação)
Laura: How many languages /:λ℘ΝγωΙδΖΙζ/ do you speak? (UT- mesmo erro)
Paula: How many...? (C- elicitação)
Aa: Languages /:λΘΝγωΙδΖΙζ/. (UT- reparo p/ colegas)
Paula: This  sound,  Ok?  (P  aponta  p/  o  Qd)  Languages.  Repeat.  Languages.  (Feedback 

adicional)
Laura: Languages /:λΘΝγωΙδΖΙζ/. (UT- repetição)
Paula: Yes, everybody. How...
Aa: How many languages do you speak?
Paula: M. Eduarda.
M. Eduarda: How many languages do you speak? ∧ (ER- pronúncia)
Paula: Leonardo. (C- elicitação)
Leonardo: How many languages do you speak? ¬ (UT- reparo p/ colega)
Paula: Yes? Start up again everybody. How... (Feedback adicional)
Aa: How many languages do you speak?
Paula: Ok, I speak three languages... two languages. I speak a little French, Ok? (CT)

B)
Paula: Ok? I was born in...
Laura: When... when... when was... (ER- gramatical)
Ana Júlia: When are you born? (ER- gramatical)
Laura: When were.
Paula: Ok.  It  can  be  two  questions.  Ok.  So.  When...  Can  you  ask  the  question?  (C- 

elicitação)
Luciana: When... when were you born? (UT- reparo p/ colega)
Paula: Ok. Very Good. Repeat.
Luciana: When were you born?
Paula: When were you born? Ana Júlia.
Ana Júlia: When you are born? (ER- gramatical + gramatical)
Paula: Again. (C- elicitação)
Ana Júlia: When... are you born?? (UT- reparo parcial)
Paula: Are you?? When... (C- repetição + elicitação)
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Ana Júlia; Aa: Were, were.
Ana Júlia: When were you born? (UT- auto-reparo)
Paula: Yes, very good. Can you repeat, Ana Júlia?
Ana Júlia: When... were you born? ∧ (ER- pronúncia)
Paula: Now, intonation. (C- metalingüística + elicitação)
Ana Júlia: When were you born? ∧ (UT- mesmo erro)
Paula: When were you born? ¬ (C- explícita)
Ana Júlia: When were you born? ∧ (UT- mesmo erro)
Paula: Again. (C- elicitação)
Ana Júlia: “Ai” teacher! (Ana Júlia + Aa: risos) (UT- mesmo erro)
Paula: (risos) You're sweating! (risos) Again. (C- elicitação)
Ana Júlia: When were you born? ∧ (UT- mesmo erro)
Paula: When were you born? ¬ (C- explícita)
Ana Júlia: When were you born? ¬ (UT- repetição)
Paula: Yes. Er... Laura. When...
Laura: When were you born?
Paula: Everybody. When...
Aa: When were you born?
Paula: Ok. I was born in... When? In 1963, Ok? I'm 41 years old. Now, where...
Beatriz: Where did you born? (ER- gramatical)
Paula: I was born in... (C- elicitação)
Laura: Where were you born? (UT- reparo p/ colega)
Paula: Yes. Again.
Laura: Where were, were you born /β∈ν/? (ER- pronúncia)
Paula: Everybody. Where were you born /β � ν/? (C- reformulação)
Aa: Where were you born? (UT- repetição)
Paula: I was born in Goiânia. (CT)

C)
Paula: I’ve got some money in my handbag.
Valéria: How much money Ø? (ER- discurso)
Paula: (risos)  Yes.  I’ve got  some  money in my handbag.  How...?  (C- metalingüística + 

licitação)
Laura: How much money /:µ℘νεΙ/ do you have in your... (ER- pronúncia; discurso)
Paula: I’ve got, I’ve got some money in my pocket. Laura. (C- metalingüística + elicitação)
Laura: How much money... did you have? (UT- erro diferente)
Paula: I’ve got – some money in my pocket. (C- metalingüística)
Laura: Have you got? (UT- auto-reparo)
Paula: Yes, very good. OK. I’ve got. So “How much money...” (Feedback adicional)
Laura; Aa: Have you got.
Laura: In your... pocket? (ER- discurso)
Paula: In your handbag. Yes. (C- explícita)
Beatriz: How much money have Ø got? (ER- gramatical)
Paula: Have you got. (C- explícita)
Beatriz: Have you got? (UT- repetição)
Paula: Yes. How much money have you got in your pocket? (Feedback adicional)
Aa: How much money have you got in your pocket?
Paula: Luísa.
Luísa: I can't remember. (risos)
Paula: What?  You can't  remember??  (P e Aa:  risos)  Ok.  Can you  repeat?  Er...  Can you 

repeat? How...
Elis: How much money have you got in your bag? Pocket. (ER- discurso)
Paula: In your handbag. (C- explícita)
Elis: In your handbag. (UT- repetição)
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Paula: Ok. Everybody. How...
Aa: How much money have you got in your handbag? ∧ (ER- pronúncia)
Paula: It's  not  like,  “How much money have you  got  in your  nã-nã-nã” (P imita tom de 

desânimo dos Aa; Aa: risos) How much money have you got in your pocket? Oh, 
sorry! In your handbag? (risos) How much money have you got in your handbag? ¬ 
(C- explícita)

Aa: How much money have you got in your handbag? ¬ (UT- repetição)
Paula: Ok. Good. Er... Luísa.
Luísa: How much  money  have  you  got  in  your...  pocket /:π↔κΙτ/?  (ER-  pronúncia  + 

discurso)
Paula: Ok. In your pocket /:π � κ Ιτ/.  My handbag. Well, I have about 50 “reais”. It's a lot of 

money! (P e Aa: risos) I went to the bank yesterday. Right. Er... I went... er... Last  
night I went... (C- reformulação + explícita) (CT)

D)
Paula: You have some questions, Ok? I want you to ask questions for these answers, Ok? 

They're similar to the ones I did orally now. So, er... for example, “I come... I come 
from Australia”. Question? Where...

Aa: Where do you come /κ � µ /  from? (ER- pronúncia)
Paula: Where do you come, come /κ℘µ/. What's the sound? Come. Which sound? The same 

as... the same as “mother”, yes? Come. (C- explícita + metalingüística)
Aa: Come. (UT- repetição)
Paula: So, “Where do you come from?” So you can do it in pairs. Ask questions. (Feedback 

adicional) (CT)

ATIVIDADE 4 - Aa fazem perguntas para ao colegas - Interação: pares; sessão de feedback com a P.

A)
Beatriz: Why do you study English? (ER- discurso)
Paula: No.  I'm  learning  English?  What's  the  question?  Why...  (C-  metalingüística  + 

elicitação)
Beatriz: Why do you learn English. (UT- reparo parcial)
Paula: No, the, the same... I am learning. No, I'm learning. It's alright. I'm learning English... 

Not about her. You have to ask the question for this answer. So, I'm learning English 
because I need it for my job. Why... (C- metalingüística + elicitação)

Elis: Why do you learning English? (UT- reparo parcial)
Paula: Do you?? (C- repetição)
Elis: Yes. (UT- mesmo erro)
Paula: I am learning. (C- metalingüística)
Beatriz: But I, I make Ø to ask for you, “Why are you learning English?” (ER- gramatical; 

gramatical; discurso) (UT- auto-reparo)
Paula: No, no. You're asking questions for  these answers.  “Tá fazendo perguntas pra essas 

respostas”. (C- explícita)
Ana Júlia: Why are you... (UT- reparo p/ colega) (P balança a cabeça) Why are you...
Beatriz: Learning. (UT-auto-reparo)
Paula: Learning English, Ok? Why are you learning English? Next. (CT) I've been to France, 

Germany, Sweden and the United States. (T) Which country... countries...
Elis: Which countries... have Ø been... have been... (ER- gramatical)
Paula: Have you... (C- explícita)
Elis: Been Ø. (UT- erro diferente)
Paula: To. Which countries have you been to? (C- explícita)
Beatriz: Which countries have you been... to? (UT- repetição)
Paula: To.
Beatriz: To.
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Paula: Repeat. Which countries have you been to? (Feedback adicional)
Beatriz: Which countries have you been to?
Paula: Ok.
Beatriz: When... when do you... (ER- gramatical)
Elis: Where are you born? (ER- gramatical)
Beatriz: Where  are you  born?  Or...  When  do you...  When,  where  are  you  born?  (ER- 

gramatical)
Paula: Do you?? (C- repetição)
Beatriz: No. (UT- reconhecimento)
Ana Júlia: When were you born? (UT- reparo p/ colega)
Paula: Yes, very good. Repeat. When were you born?
Beatriz: When Ø you born? (ER- gramatical)
Paula: When-were... (C- explícita + elicitação)
Beatriz: Were you born, born? (UT- repetição)
Paula: Were. Past tense. When were you born? Repeat!
Beatriz: When... when-were-you-born. ∧ (ER- pronúncia)
Paula: When were you born? ¬ (C- explícita)
Beatriz: When, when... (risos) were you born? (UT- hesitação + repetição)
Paula: And then? I have...
Beatriz: I've  been  learning  English  for  3  years.  How  long  are you  been  learning?  (ER- 

gramatical)
Paula: How long! How long... (C- metalingüística + elicitação)
Ana Júlia: How long have you been... (UT- reparo p/ colega)
Ana Júlia; P: ...learning English? ∧ (ER- pronúncia)
Paula: Very good. Repeat with intonation, Ana Júlia. (C- metalingüística + elicitação)
Ana Júlia: (risos) How long have you been learning English? ¬ (UT- auto-reparo)
Paula: Ok. Excellent.
Beatriz: How long Ø been, no? (ER- gramatical)
Paula: Have you been. (C- explícita)
Beatriz: How long have you been learning English? ∧ (ER- pronúncia)
Paula: Yes, Ok.
Beatriz: I have two brothers and one sister. How many...
Elis: How many brothers...
Beatriz: How many brothers Ø do... (ER- conteúdo)
Paula: And sisters... (C- explícita)
Beatriz: Do you have? ∧ (ER- pronúncia)
Paula: Very good. Intonation. (C- metalingüística)
Beatriz: How many brothers and sisters do you have? ∧ (UT- mesmo erro)
Paula: How many brothers and sisters do you have? ¬ (C- explícita)
Beatriz: How many brothers and sisters do you have? ∧ (UT- mesmo erro)
Paula: Yeah, Ok. Next. (CT)

B)
Paula: Tell me. Where have you been in Brazil?
Luísa: I've been in Rio de Janeiro... (ER- gramatical)
Paula: I've been... I've been... (C- elicitação)
Luísa: I don't know. (UT- mesmo erro)
Paula: To. (C- explícita)
Luísa: To? (Questionamento)
Paula: Yes.
Luísa: Why?
Paula: I've been to...
Luísa: Why?
Paula: There's no explanation.
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Luísa: No?
Paula: I've been to (risos).
Luísa: Ok. I've been to Rio de Janeiro er... but I'm-- (UT- repetição) (CT)
M. Eduarda: I've been to Rio...?
Paula: No, I've been to Brasília, I've been to...
Luísa: Ah! Ok! I've been to Rio because I'm “carioca”. I've been to Curitiba, Mato Grosso do 

Sul, Campo Grande er...
Paula: Ok. Ask her now.
Luísa: Where have you, where have you been in Brazil?
M. Eduarda: I have been to Pirenópolis...

C)
Luísa: We have studied in UEG.
Paula: Ah! Yeah? Did you? Really?
Luísa: Yeah.
Paula: How long for?
Luísa: One year.
Paula: One year? And then you... you did the... university entrance exam here?
Luísa: Yes.  No.  I  have  to...  I  had  to  do  “vestibular”,  again...  and  I  “aproveitei  minhas 

disciplinas”. (ER- L1; L1)
Paula: I took... No... Oh, no! I don't know.  “Aproveitar disciplinas”, I don't know.  But you 

can explain this. I had done some subjects and then I didn't have to, I don't have to 
repeat them. (C- metalingüística)

Luísa: Yes. Now I'm in the 3rd year... (UT- reconhecimento) (CT)

D)
Paula: Hã-hã. Ok. Now what about the other questions?
Luísa: Where did you...
M. Eduarda: What do you do... ∧ (ER- gramatical; pronúncia)
Paula: Last night. About last night. Again. Intonation. (C- metalingüística + elicitação)
M. Eduarda: What do... did you do? What did you do last night? ¬ (UT- auto-reparo)
Paula: Yes. What did you do last night?
Luísa: Ah! I'm study English. (ER- gramatical)
Paula: I... last night. (C- elicitação)
Luísa: Last night? I studied English. I had to write six paragraphs. (UT- reparo)
Paula: Oh, no! (risos)
Luísa: Yes! So I can't go out. (ER- gramatical)
Paula: (risos) Ask her. She hasn't done her homework. Have you? Have you done your 

homework?
M. Eduarda: Yes!
Paula: Yes? So, did you study last...
M. Eduarda: I was, I was done or I had done? (ER- gramatical)
Paula: No, last night I... (C- elicitação)
M. Eduarda: I was doing. (UT- erro diferente)
Paula: No, I... did. I did my homework last night. (C- explícita)
M. Eduarda: No, but I was doing a course /κ∈σ/ out... (ER- pronúncia)
Paula: A course /κ � σ/. (C- explícita)
M. Eduarda: A course. (Outra A: risos) I was doing a course and... (UT- repetição + mesmo erro)
Paula: I was doing a... (C- elicitação)
M. Eduarda: Course.  I  can't  remember  this.  (P:  risos)  Course.  I  remember  when  I  have  said 

something. (UT- auto-reparo)
Paula: No, it's alright. You can correct yourself.
M. Eduarda: And I had to do, I had to do my composition and it was terrible for me. (CT)

E)
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Paula: What did you learn about Renatta, Ana Júlia?
Ana Júlia: I learned a new method... (risos) of learning. (ER- lexical)
Paula: Really?? A new strategy. (C- reformulação)
Ana Júlia: Yes. Er... She, she imitateØ... imitateØ? (ER- gramatical)
Paula: Hã-hã.
Ana Júlia: ImitateØ Madonna. (ER- gramatical)
Paula: Ah! (Turma: risos)
Ana Júlia: When, when she... when she was er...
Beatriz: A child.
Ana Júlia: A child.
Paula: Hã-hã. (risos) Excellent.
Ana Júlia: Then... (risos) I Ø imitate Madonna too. (ER- gramatical)
Paula: You're  going  to  imitate  Madonna  too!  (risos)  That's  a  good  strategy!  (C- 

reformulação)
Ana Júlia: I er... hope Ø learn, learn... this (?). (ER- gramatical)
Paula: Yeah, that's right. And you, William? (CT)

F)
Beatriz: I talked to Leonardo. She... he! I'm sorry! (Turma: risos) He is working in a lot of 

schoolØ but I don't pay er... pay er... (ER- gramatical)
Paula: Attention to the names?
Beatriz: No, money. I don't... ‘Ai, meu Deus! Não pagam bem”. (risos) (ER- L1)
Paula: Don't pay! (C- explícita)
Beatriz: Don't pay. (UT- repetição)
Paula: The schools don't pay... (C- elicitação)
Beatriz: Don't pay very well. (UT- auto-reparo)
Paula: Ok.
Beatriz: So, he is have in Ø pockets only two “reais”. (Turma: risos) (ER- gramatical)

ATIVIDADE 5 - P lê sentenças afirmativas de um exercício do livro didático e Aa têm de passá-las  
para a negativa - Interação: P e a turma.

Paula: I had a shower this morning.
Laura: I haven't Ø shower this morning. (ER- gramatical)
Paula: I... (C- elicitação)
Laura: I haven't Ø shower this... (UT- mesmos erros)
Paula: No, I had a shower this morning. (C- metalingüística)
(?): I hadn't. (UT- erro diferente)
Paula: I hadn't?? (C- repetição)
Laura: No, no. I didn't have... (UT - auto-reparo)
Paula: Ok, so I had a shower this morning. (P escreve no Qd) (Feedback adicional)
Ana Júlia: I didn't have...
Paula: I...
Laura: I didn't have...
Paula: Simple past, Ok? So I didn't...
Aa: Have.
Paula: Have a shower this morning. Good. That's fine. Now I'm going to say a sentence

and you're going to correct my sentence, Ok? 'Cause the sentence is wrong.

ATIVIDADE 6 - P lê uma frase incorreta e Aa têm que corrigi-la - Interação: P e a turma.

A)
Paula: So, the sun rises in the west... Can you repeat, Ana Júlia? The sun...
Ana Júlia: The sun rises in the East. (ER- discurso)
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Paula: No, yeah. But I want, I want you to say two sentences. The sun doesn't rise in the  
west. (C- metalingüística + explícita)

Ana Júlia: The sun doesn't rise in the west. (UT- repetição)
Paula: Hã-hã. The sun... (C- elicitação)
Ana Júlia: The sun rises in the, the East. (UT- reparo)
Paula: Ok. Good. Er... The pope comes from Australia. (Pausa) I want you to do it silently,  

Ok? Everybody. Hã?
Luísa: The pope didn't go to Australia? (ER- gramatical; lexical)
Paula: No, the pope comes. Simple... (C- metalingüística)
Luísa: Present.
Paula: Simple present. So the pope... (C- elicitação)
Luísa: Doesn't... go to Australia? (UT- reparo parcial)
Paula: Come from Australia. (C- explícita)
Luísa: Why? (Questionamento)
Paula: No. I said, "The pope comes from Australia". He is from Australia. He doens't come 

from Australia.
Luísa: Ok.
Paula: Ok?
Luísa: The pope doesn't come to Australia. (ER- gramatical)
Paula: From Australia. Where does he come from? (C- explícita)
Luísa: I don't know.
William: Poland.
Luísa: Poland?
Paula: Yes.  So,  Leonardo.  Can  you  say...  can  you  correct  me?  The  pope  comes  from 

Australia. Oh, sorry, William!
William: The pope doesn't  come from Australia.  The pope comes from Poland  /:π � λ↔νδ/. 

(ER- pronúncia)
Paula: Ok? From Poland /:π↔Υλ↔νδ/, yeah? Er... People drive on the right in Britain. (C- 

explícita) (CT)

B)
Paula: Laura. The teacher's wearing a swimming costume.
Laura: The teacher...  er...  don't...  don't /δ � ντ/? Wear a...  swimming...  (ER- pronúncia + 

gramatical)
Paula: Can you help her? (C- elicitação)
Aa1: Doesn't. (UT- erro diferente)
Aa2: Isn't. Isn't. (UT- reparo parcial)
Paula: The teacher... (C- elicitação)
Laura: The teacher isn't wears-- (ER- gramatical)
Paula: Wearing. (C- explícita)
Laura: Wearing a swimming... (UT- repetição)
Paula: Costume.
Laura: Costume?
Paula: Yes. The teacher...
Laura: The teacher is wearing a ... pantØ /πΕντ/... (ER- gramatical; pronúncia)
Paula: A what? (C- pedido de esclarecimento)
Laura: PantØ and... (UT- mesmos erros)
Paula: The teacher is wearing a what? (C- pedido de esclarecimento)
Laura: Er... Black pantØ or trousers? (UT- mesmos erros)
Paula: Ok, but can you help her? (C- elicitação)
Luciana: Green shirt.
Laura: Blouse?
Luciana: Green shirt.
Paula: Shirt? Yeah, green shirt. A black...
Laura: Black pants. (UT- auto-reparo)
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Paula: Ok. And...
Laura: And black shoes.
Paula: Black shoes. Ok. What er... how do you say this in, in British English?
Aa: Trousers.
Paula: Trousers. Ok? So black pants or black trousers. Ok? Right. My mother... no... Forget 

this. I had a huge breakfast. So... er... M. Eduarda.
M. Eduarda: I had what?
Paula: I had... It's about you, Ok? I had a huge breakfast. Huge. Very big breakfast.
M. Eduarda: Breakfast /:βρεΙκφ↔στ/. (ER- pronúncia)
Paula: Breakfast /:βρΕκφ↔στ/. (C- explícita)
M. Eduarda: I don't understand. (UT- mesmo erro)
Paula: I had a huge breakfast. (C- metalingüística)
M. Eduarda: What is huge?
Paula: Is  it  true? Huge.  (P escreve no Qd)  Huge.  What  does  it  mean?  Big,  Ok? So,  M.  

Eduarda.
M. Eduarda: I hadn't a huge breakfast. (ER- gramatical)
Paula: Is it correct? (C- metalingüística)
Valéria: I didn't have. (UT- reparo p/ colega)
M. Eduarda: I didn't have? (UT- repetição)
Paula: Yes, like this, Ok? I had a huge breakfast. I...
Aa: I didn't have a huge breakfast.
M. Eduarda: I have, I had a... short? No. (ER- lexical)
Paula: A small breakfast? (C- explícita)
M. Eduarda: A small. (UT- repetição)
Paula: A little breakfast. A small breakfast, I think. Er... It'll snow tomorrow. Leonardo. (CT)

C)
Paula: Champaign is made in Scotland.
Ana Júlia: Cham...
Paula: Champaign. The drink.
Ana Júlia: Ok.
Paula: Champaign is made in Scotland.
Ana Júlia: Champaign doesn't made in Scotland. (ER- gramatical)
Paula: Again... Can you help her? (C- elicitação)
Aa: Is not. Isn't. (UT- reparo p/ colegas)
Ana Júlia: Isn't. (UT- repetição)
Paula: Yes.
Ana Júlia: Isn't made in Scotland. Champaign is made in... Where? (Turma: risos)
Aa: Champaign.
Paula: Champaign, yeah. In France.
Caroline: (risos) Champaign.
Paula: In France, Ok? Cats and dogs can swim. (CT)
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Anexo F

Entrevista com a professora

Stimulated recall - Aula 2

Paula: Bom, eu tava querendo... eles têm muita dificuldade com perguntas, né? Então eu queria que 
eles fizessem perguntas. A gente tava trabalhando accuracy e também pronúncia eh... porque a gente 
havia acabado de trabalhar pronúncia. E com essa turma, eh... eles têm muito problema de precisão 
gramatical,  então  eu  focalizei  esse  aspecto,  né?  Primeiro  como  fazer  pergunta,  a  entonação  da 
pergunta e a pronúncia de sons individuais. Então era basicamente isso (risos).
Michele:  O que você acha...  como os alunos estavam se saindo na atividade,  o que eles estavam 
pensando? Por exemplo, eles erraram algumas coisas ali. A sua correção, se você quiser comentar o  
que você estava pensando naquele momento, comentar sobre porque você corrigiu daquela maneira.
Paula: Eu sempre  pedia  que  eles  corrigissem,  né? Por  exemplo,  ela...  uma  aluna fala  languages 
/:λ℘ΝγωΙδΖΙζ/,  né,  eu  peço  que  outros  ajudassem.  E  então  um  outro  aluno  falou  How  many 
languages /:λΘΝγωΙδΖΙζ/. Daí eu pedi que ela repetisse. Pedi que alguns... fosse feita uma repetição 
individual e ela também repetisse. Er... bom, que mais?
Michele: O que você acha da correção? Na hora você vê que funciona?
Paula: Não, na hora eu acho que funciona. Eu não sei se... Bom, porque a correção, ela é feita ali  
naquele momento, quando a gente tá focalizando a precisão gramatical, a pronúncia e a entonação, no 
momento  eu  acho  que  eles  pegam.  Mas  depois,  eu  não  sei  assim  depois,  nesse  caso  dos  sons 
individuais, porque são erros fossilizados. Então eu não sei se eles... Essa  language. Depois eu me 
lembro  que  ela  voltou  a  falar,  né?  Mas  a  entonação  foi  repetida  várias  vezes,  então  eu  tenho  a 
impressão que a entonação eles já, mesmo que às vezes eles se esqueçam de fazer e... Eu não sei como  
é esse processo da aprendizagem, da internalização. Mas eu acredito que com a repetição eu acho que 
eles vão internalizando. Então a pronúncia eu acho que, a pronúncia não, a entonação eu acho que sim. 
A... a... estrutura eu acho que eles aprenderam, assim, aos poucos vão aprendendo, assim, com esse  
tipo  de  trabalho  vão  aprendendo.  Agora,  a  pronúncia  de  sons  individuais,  isso  eu  acho  mais 
complicado por causa dos sons fossilizados.
Michele: Então, professora, como você vê os erros orais dos seus alunos?
Paula: Bom, er... Alguns, muitos deles são erros fossilizados que precisam ser trabalhados, e eu tenho 
feito muito isso. Eu trabalho... meu objetivo é trabalhar com pronúncia. Não é que eles só saibam fazer  
os  sons,  mas  que  eles  comecem  a  desconfiar  dos  sons,  assim,  daquelas  palavras  que  eles  não 
conhecem, quer dizer, se eu vejo uma palavra que eu tenho dúvida, então eu queria que eles fossem ao 
dicionário e... pensa-, vissem a transcrição fonêmica pra eles aprenderem certo. Porque depois que 
você aprende errado, eu acho que é muito difícil corrigir o erro. Não muito difícil, mas precisa de  
muita repetição pra você corrigir um erro fossilizado. Então, eh... eu acho que eles têm problemas,  
porque esse trabalho de pronúncia especialmente não é feito sistematicamente, então eu tenho feito  
muito agora no 3º ano e sei que, por exemplo, a partir do ano que vem talvez eles não precisem mais.  
Agora, e eles têm também problemas de precisão gramatical e... a correção, com relação a isso, assim,  
eu  sempre  peço  pros  alunos  corrigirem,  pro  próprio  aluno corrigir.  Quando eu  vejo  que  ele  não 
consegue, eu peço pros outros corrigirem, e se isso não acontece, eu corrijo, né? Eu sempre tento fazer  
esse caminho, percorrer esse caminho. E o que mais?
Michele: Como você vê os erros dos alunos? Qual a importância dos erros para a aprendizagem?
Paula: Eu acho que os erros são importantes, né? Isso já é um “clichê”. Mas eh... eu acho que é  
importante que eles percebam o erro, porque se eles continuam... eles têm erros, eles sabem disso, né?  
Mas eles têm, de alguma forma eles têm... o professor tem que chamar a atenção para esses erros. 
Então ele tem que ter consciência. Não basta só eu corrigir o erro, que eu acho que assim não vai  
resolver. Ele não vai aprender, ele não vai corrigir aquele erro. E só isso eu ainda acho que não basta.  
Mesmo  quando  ele  tem  consciência  de  que  ele  tem  um  erro,  ele  continua,  principalmente  na 
pronúncia, porque são esses erros, como já falei, fossilizados. Então eles continuam fazendo esse erro. 
Mas... eu acho que tem que ser corrigidos sabe, de maneira, eu acho que tem que ser sistemática a  
correção, e a pronúncia especialmente. A gramática eu acho que aos poucos eles vão internalizando, 
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mesmo que não sejam feitos exercícios mecâ-, não mecânicos, mas exercícios de repetição com muita 
freqüência. Eu acho que aos poucos eles vão internalizando. Mas a pronúncia não. Eu acho que tem 
que ser mesmo mais sistemático justamente por isso. Pra romper com essa... com esse vício, com os 
vícios que eles têm.
Michele: Então, você meio que já respondeu, você considera a correção importante ou não para o 
processo de aprendizagem de língua dos alunos. E por quê?
Paula: Eu considero muito importante, principalmente aqui nesse contexto. Na faculdade, com essa 
turma... que eu acho que 3º ano, mas mais ainda com o 4º ano, porque eu acho que tem um momento 
que eles têm que desenvolver fluência, né? E... porque é o início, 1º e 2º ano acho que eles têm que 
desenvolver a fluência. Aí a gente, o professor não deve corrigir o tempo todo, mas à medida que eles  
vão... A partir do 3º ano eu acho que o foco tem que se mais a precisão gramatical e a pronúncia  
correta porque eles vão ser professores. Especialmente por isso, né? E eu acho difí-, complicada essa 
questão da.. Por exemplo, eles têm que ser, a pronúncia deles têm que ser inteligível, né? Não tem que  
ser como a do nativo, tem que ser inteligível. Quer dizer, tem que pronunciar as palavras, por exemplo 
apple.  Ele tem que pronunciar.  Não precisa ser o  /Θ/,  ele fazer o  /Θ/ direitinho, mas ele tem que 
pronunciar apple /:Επ↔λ/. Mas no caso por exemplo de uma... do... por exemplo sheet e shit. Então 
esse é um diferencial, né? Então eu acho que a correção é muito importante especialmente no curso de  
Letras, pros alunos que daqui a 3 anos vão se formar, vão ser professores. Então eu acho importante  
que eles tenham uma pronúncia boa, que eles aprendam essas diferenças de entonação, principalmente  
quando é diferente no português e no inglês, porque o português tende a ser mais eh... flat. Então eu 
acho que o erro tem que ser corrigido apesar de eu não o ver como uma coisa negativa. Eu acho que é 
um processo, a aprendizagem é um processo e eles vão aprender sempre, né? Eu acho que aqui é um 
momento que eles... eles não vão sair daqui perfeitos. Mas ele, a gente tem que trabalhar isso sempre.
Michele: Você recebeu algum tipo de instrução teórica sobre como corrigir os erros orais dos alunos 
em algum curso de treinamento ou de formação de professores? O que você viu ou aprendeu lá?
Paula: Os cursos de treinamento que eu fiz foi eh... Eu fiz um curso de treinamento há muito tempo 
atrás em 89. Foi o último que eu fiz na Inglaterra, e eu me lembro que teve uma sessão... O curso foi  
muito curto, mas eu me lembro que teve uma sessão. Já naquela época já se falava da importância, do 
fato que a gente aprende com os erros, que eles são eh..., não são negativos, que eles não podem se  
vistos de uma forma negativa. Mas não foi uma coisa influente, que influenciou minha prática, porque 
eu acho que eu já tinha essa visão. Eu nunca vi o erro como um tabu, algo que não pode acontecer em 
sala de aula, apesar de eu sempre achar que os alunos sempre podem melhorar e têm que melhorar em 
todos os níveis: pronúncia, entonação, eh..., no desenvolvimento do conteúdo, nas formas como eles se 
colocam, não só na questão gramatical, também no texto, na forma como eles estruturam um texto. 
Mas o que eu... eu aprendi mesmo foi com a minha experiência de sala de aula e com algumas leituras 
que  eu  fiz...  com algumas  palestras  que  eu  assisti  sobre  erro,  especialmente  com o  trabalho  do 
Francisco. Mas especialmente em sala de aula eu acho, com o trabalho que eu realizo em sala de aula, 
porque muitas vezes no início eu tinha essa tendência de não mostrar pro aluno muito o erro, né? Ele 
fazia o erro, eu repetia mas isso pra ele não tinha significado. Assim eu notava que ele continuava 
fazendo os mesmos erros. Então eu notei que eu precisava fazer uma coisa mais sistemática, sabe? E aí  
eu acho que seria chamar, pedir que ele corrigisse, pedir que um aluno corrigisse, e aí depois voltar. 
Eu acho que o importante é isso. Depois você voltar naquela... Por exemplo, se aquela aluna tava  
pronunciando language /:λ℘ΝγωΙδΖ/, aí um outro momento eu vou querer que use a mesma palavra 
pra eu saber se ela tá falando certo mesmo ou não. Então muito assim, eu acho que a repetição nesse  
sentido,  não  a  repetição  mecânica,  mas  num  outro  momento  da  aula  voltar,  fazer  uma  mesma  
pergunta, ou quando ela fizer o mesmo erro de novo, eu pergunto de novo pra ver se ela aprendeu  
mesmo ou não.
Michele: Você acha que corrigir contribui ou não para o aprimoramento da produção do aprendiz?
Paula: Sim, com certeza. Eu tenho feito isso sistematicamente, como eu já disse, e acho que contribui 
muito. Assim, eu noto que os meus alunos melhoram muito, mas eu não sei se é por causa da correção 
ou se é pelo input que eles têm, ou se, quer dizer, não tem como a gente saber. Não é uma relação 
causa conseqüência, né? Mas eu acho que aos poucos, com os erros dos outros, com os acertos dos  
outros, com o desempenho dos outros, e com o que eu também, e com o que o livro, com o que eles  
leêm em outras disciplinas, eles vão se desenvolvendo. Eu não sei se é exatamente porque eu corrigi  
que eles aprenderam. Alguns alunos sim. Eu noto que, eu tenho uma aluna que, ela inclusive assim, eu 

180



corrijo ela num dia,  no dia seguinte ela fala aquilo corretamente.  Então às vezes...  igual  disagree 
/δΙσ↔:γρι/,  ela falava  disagree /δΙζ↔:γρι/.  Eu falei  que era  disagree /δΙσ↔:γρι/ e ela no dia 
seguinte ela falou essa palavra usando a pronúncia correta. Mas nem sempre isso acontece, né? Os  
alunos não conseguem fazer  isso ainda.  Talvez isso.  Eu deveria  chamar  a  atenção deles  pra  eles  
tentarem usar alguma coisa que eles aprenderam, foram corrigidos e aprenderam. Mas isso eu não faço 
de forma sistemática.
Michele: E quanto à total ausência de correção. O que você acha?
Paula: Bom, eu acho que numa situação de segunda língua, que você tá em contato com a língua o 
tempo todo, que você sai de sala de aula e pode se comunicar na língua, tem outras experiências, pode 
ouvir na televisão, ouvir as pessoas na rua e tal, e conversar, interagir com essas pessoas, eu acho que  
você  não  precisaria  tanto  de  correção,  sabe?  Mas  numa  situação  de  língua  estrangeira  eu  acho 
fundamental, e principalmente aqui. A gente não tem muito tempo. A gente tem 5 e nesses anos eles  
têm que  se  desenvolver  ou pelo menos  não,  como eu já  disse,  serem perfeitos,  mas  pelo menos 
saberem que eles vão ter que continuar se desenvolvendo e tem que ter pelo menos um mínimo de... 
não um mínimo, eles têm que saber, ter um nível de proficiência razoável pra que eles possam ser  
professores.
Michele: Quais erros você corrige e por quê?
Paula: De pronúncia, né, dos sons, especialmente entonação, né, esses que são mais  eh...  óbvios,  
assim, essa questão da pergunta e tal. Não insisto muito, mas... Precisão gramatical... corrijo muito.  
Oralmente você fala? É, eu acho que são esses. Às vezes conteúdo, o significado de uma palavra  
também.
Michele: Quando você prefere corrigir o aluno?
Paula: Em situações que a gente tá praticando, em situações de prática. Eu às vezes corrijo o aluno na 
hora... não corrijo, peço pra que o aluno corrija, interrompo o aluno, peço pra ele se corrigir ou peço  
pra  que outro o corrija.  E nas situações  de produção,  eu peço...  Muitas vezes eles estão fazendo 
trabalho em grupos e quando eu fico perto de um grupo e eles pedem ajuda, eu dou. Mas em geral, eu  
não corrijo, a não ser que seja um erro que está se repetindo sempre, né? E mesmo nos speeches, em 
que eu não gosto de interferir, não acho que deve haver interferência. Se é uma palavra que ela tá  
repetindo com freqüência, por exemplo, o título, e ele vai falar aquilo várias vezes, pra evitar que o  
erro seja fossilizado, eu falo. Mas em geral é uma palavra... mas esse é um momento inclusive que eu 
acho que não deve haver interferência e nos momentos de produção também não. Mas na prática eu 
sempre corrijo.
Michele: Quais procedimentos você usa ao corrigir? Como você corrige?
Paula: Eu acho que já falei,  né? Eu peço pra que o aluno corrija.  Então se ela falou  How many 
languages /:λ℘ΝγωΙδΖΙζ/, aí eu falo How many...? E se ela continua a repetir, eu peço pra outro e 
depois eu volto pra ela... pra ela repetir a forma correta.
Michele: Porque você faz isso?
Paula: Por isso. Porque eu acho que o aluno tem que ter consciência de que ele fez o erro. Eu acho  
que não adianta  só falar  How many languages /:λΘΝγωΙδΖΙζ/.  Eu tento inclusive não falar,  não 
repetir. Eu peço pra que outro fale. Não gosto de dar a forma correta porque eu acho que isso não  
resolve. Mesmo que ele repita. Eu acho que se ele refletir sobre o erro que ele fez e voltar... Só que às 
vezes ele não tem muita noção se eu tô focalizando a pronúncia ou a precisão gramatical. Eu acho que  
isso acontece, mas aí quando eu peço pro outro então, porque o outro percebeu né, o outro sempre 
percebe quando alguém faz um erro. Não sempre e nem todos, mas alguns com certeza. Então esse  
outro fala How many languages /:λΘΝγωΙδΖΙζ/ e daí eu volto e aí eu acho que ela percebe porque eu 
isolei a palavra, só  languages.  Então aí nesse caso eu acho que ela percebeu. E então essa é uma  
estratégia... É. Em geral eu uso essa estratégia.
Michele: Quais são suas preocupações ao corrigir? Por quê?
Paula: Em que medida isso de fato funciona. Porque em alguns casos, como eu disse, quando é um 
erro fossilizado, uma vez só nunca é suficiente pra que ele corrija aquele erro, um erro de pronúncia  
fossilizado. Então aí eu fico sempre imaginando, assim, sempre eu penso, porque um aluno internaliza 
mais facilmente uma... aprende uma estrutura ou aprende uma pronúncia, mesmo quando é um erro 
fossilizado,  ele  aprende  aquela  pronúncia  e  outros  não?  Alguns  são  mais  perspicazes,  mais 
preocupados mesmo, voltados pra forma e pra pronúncia. Têm mais sensibilidade, mais habilidade na 
pronúncia e na gramática. E outros não. Então eu fico sempre pensando nisso. O quê que um aluno  
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poderia ajudar, um que tem essa preocupação, como é que ele poderia ajudar o outro que não tem essa 
preocupação? Que estratégia que ele usa? Às vezes pergunto pros alunos que usam boas estratégias o 
quê  que  ele  faz  pra  que  outras  possam aprender  também,  usar  a  mesma  estratégia,  ter  um bom 
resultado. Então sempre pergunto isso, a questão da aprendizagem. É difícil, né? Eu nunca vou saber  
os processos de cada um, mas eu sempre tento fazer. Mas hoje em dia eu acho isso. Cada vez mais eu 
tenho que voltar no erro, naquilo que o aluno aprendeu. A repetição, não a repetição mecânica, mas 
sempre voltar. Fazer uma lista dos erros que eles estão cometendo. E depois voltar, inclusive assim 
naquele mesmo aluno, no próprio aluno. Às vezes eu consigo, assim a minha memória não é muito  
boa, mas eu consigo fazer isso. Eu me lembro que o Leonardo, ele fez um erro... O que foi? O passado 
de can: can, could e been able to. E... aí eu sempre voltava nele. Falava “Como é que é?” porque ele 
tinha colocado can, could, could. Então eu voltei, já umas três vezes eu já voltei e pedi pra ele fazer. 
Então eu acho que isso é muito interessante. E ele sempre ri quando eu pergunto porque ele sabe que 
eu tô voltando porque uma vez ele errou. Então isso eu gostaria de fazer de forma mais sistemática,  
mas eu teria que ter um mecanismo pra escrever tudo o que os alunos estão fazendo, que dá um certo  
trabalho e nem sempre é possível fazer. Mas tenho tentado cada dia mais fazer isso.
Michele: Você corrige todos os alunos indiscriminadamente ou... Como é essa questão da diferença da 
correção pra um aluno e outro? Você evita corrigir certos alunos?
Paula: É. Eu conversei com eles várias vezes, você estava lá, né? Se eles gostavam de ser corrigidos  
ou não... Mas de uma maneira geral eles gostam, eles falavam que gostam, não tem problema. Eu acho 
que uma aluna, a Caroline que disse que não gosta. Então eu tento não fazer com ela, raramente faço. 
Aliás não, eu acho que nunca fiz mesmo. Só o speech eu escrevo, então não tem problema. Mas ela 
falou que não gosta de ser corrigida no momento.  E ela tem muitos problemas,  mas eu tento não  
corrigir. Mas em outros momentos quando é pra ela repetir, eu peço pra ela repetir. Mas então isso foi 
conversado com os alunos. De modo geral todos querem ser corrigidos... e eu focalizo especialmente 
os alunos que têm problemas, que têm muita dificuldade, mas se mostram dispostos a mudar. Eles 
querem, me disseram que querem, que tão ali pra aprender, que querem melhorar, então eu sempre 
focalizo  esses  alunos,  sempre  peço  pra  eles  falarem  primeiro,  que  são  os  alunos  que  têm mais  
dificuldade, menos proficiência. E os que querem se corrigidos. Os que não querem por exemplo é um 
problema... Eu acho que ela precisa, o desenvolvi-, a proficiência dela não é boa pro 3º ano, mas  
assim, ela tem problemas de precisão gramatical e pronúncia, mas eu não corrijo porque ela não gosta 
de ser corrigida.
Michele: Mais ou menos na linha do que você está falando, como os alunos reagem à correção?
Paula: Assim, eu percebo que no geral eles não têm muito problema. Eles... a não ser assim, os bons 
alunos, eles se sentem eh... não sei, talvez embarassados ou especialmente o William que já morou  
fora e tem problema de pronúncia, porque ele aprendeu o inglês de rua, né, e... e apesar de ele ser  
fluente, e eu já tentei mostrar, já tive uma conversa com ele falando que na escola, aqui no Brasil  
também. Português você vai pra escola aprender o português padrão e que aqui se ele for ensinar a 
língua, ele tem que falar minimamente o padrão. Não minimamente, eu acho que teria que trabalhar  
com o padrão. Então ele sempre tem notas muito boas nos speeches, mas na prova às vezes ele não se 
sai tão bem porque tem problema de precisão gramatical e tem problema também de pronúncia porque 
como ele aprendeu, ele não sabe, ele aprendeu na Inglaterra, então ele não sabe os sons né? Então...  
não sabe pronunciar os sons, por exemplo o  /Τ/ e... é isso. Não tem a pronúncia do inglês padrão. 
Então algumas pessoas são resistentes, especialmente o William e o Leonardo. Agora os outros não, 
principalmente esses que querem muito aprender, eles não têm o menor problema, a não ser essa aluna 
especificamente que falou que não gosta. Mas ainda assim eu acho que ela pode se desenvolver porque 
eu tô sempre, quando eu faço algum exercício de prática, eu sempre peço que ela repita pra que ela vá  
se  desenvolvendo,  melhorando  não  só  a  proficiência,  mas  a  precisão  gramatical  e  a  pronúncia.  
Depende muito dos alunos mesmo.
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Anexo G

Entrevista com uma aluna: Laura

Stimulated recall: Aula 2

Michele:  Você se lembra dessa aula? Qual era o objetivo dessa atividade? O que você sentiu?
Laura:  Ah, eu lembro sim. Ela estava... trabalhando conosco fazer perguntas, aquelas palavrinhas  
básicas que a gente usa no início das questões e... e era uma estratégia interessante porque ela colocava 
a  resposta,  uma expressão pra  gente  dar  continuidade ao diálogo,  coisa  que...  é  muito  necessário 
quando  você  quer  dar  continuidade  a  uma  conversação  (risos).  Eu...  eu  fico  olhando,  eu  fiquei  
observando  e...  tentando  elaborar  uma  questão.  Eu  sei,  teoricamente  eu  sei  a  ordem correta  das 
palavras, né (risos), mas na hora eu... na hora de falar, parece que eu falei sem pensar e... fiquei meio  
perdida.  Eu realmente...  às  vezes  em casa  mesmo  eu  fico  pensando nas  expressões  em inglês,  e 
mentalmente eu sei muita coisa que não sai na hora de falar. Eu não sei se é problema com a pronúncia  
ou se é o nervosismo do momento porque você sabe que tem um monte de gente te ouvindo e...  
normalmente a forma como a gente senta na sala de aula, de certa forma interfere, porque todo mundo  
vê todo mundo. Então você sabe que todos os olhos estão voltados pra você. E aí... e sabe mais ainda,  
sabe?, que tem um monte de gente que sabe mais do que você e que sabe que você tá falando errado 
(risos) e... assim, é claro que eu sou cara-de-pau. Eu olho pras pessoas tentando pedir socorro, “Me 
ajuda! Fala alguma coisa! Faz alguma coisa!”, porque eu estou ali pra aprender.
Michele:  E sobre a correção? Você entendeu?
Laura:   Quanto à correção,  eu achei  muito válida,  até porque eu...  eu percebo,  esse ano eu...  eu  
percebi , assim, a partir das primeiras aulas uma motivação maior em mim com relação ao inglês,  
porque no ano passado eu cheguei a um ponto de ficar muito frustrada porque eu tive a sensação de  
que eu não tava aprendendo, que eu não ia aprender nunca. Só que... por causa da metodologia de, de 
corrigir... Eu acho interessante que a professora... ela corrige, mas ela... ela tem paciência de esperar 
você falar até você pronunciar de forma adequada. E isso, e isso não me estressa, pelo contrário, isso 
me dá segurança de que ela tem interesse que eu aprenda.  Então eu achei  muito importante essa 
correção. Com relação ao restante da turma, não posso responder por eles, mas eu... eu vejo assim 
que... algumas pessoas, principalmente aqueles que têm mais dificuldade como eu, têm... têm gostado, 
têm achado interessante a... a estratégia né, mais especificamente aquele tipo de atividade.
Michele:  Ali, eu não sei se você percebeu, as alunas... parece até que uma delas te ajudou, né? Não 
foi a professora que falou a forma correta. O que você acha disso, de os alunos ajudarem na correção?
Laura:  Eu  acho  legal  porque...  quando  a  pessoa  tá  ajudando  o  outro,  além  dela  estar  sendo 
companheira,  colega  né,  ela  também está  desenvolvendo,  ela  também está  aprendendo,  porque  é 
complicado dar aula pra uma turma mista como aquela. Você fica observando assim, tem aqueles que  
sabem mais e você não pode ignorá-los. Mas também você não pode correr com os que sabem mais e  
deixar os que sabem menos pra trás. Então a estratégia de colocar uns pra ajudar os outros, eu vejo  
que... acaba desenvolvendo a turma toda, apesar das diferenças.
Michele:  Então.. partindo já para o nosso tópico central, eu gostaria de começar perguntando a sua  
opinião sobre  a  importância  da  correção de erros  para  sua aprendizagem.  Qual  a  importância  da 
correção de erros, em geral, orais ou escritos?
Laura:  É claro que ninguém gosta de ver os erros, né? Eu não sou diferente (risos). Mas... quando a 
gente pensa no objetivo final da correção, é importante, eu acho legal sim, e... às vezes determinado  
tipo de correção pode inibir. Mas... a maneira como ela é feita e a maneira como a gente encara a  
correção, faz muita diferença. Grande parte das coisas que eu aprendi na vida, e aí no geral, eu aprendi  
com os meus  erros,  porque alguém me  corrigiu.  Então assim,  eu me  lembro  de coisas  da minha 
infância. E não tem pouco tempo não (risos). E eu me lembro de erros que cometi e não repito. É claro 
que infelizmente nem todos os erros que eu já cometi que foram corrigidos, eu me lembro, porque se 
eu me lembrasse, eu erraria bem menos, porque muita coisa.. eu sei que eu repito. Mas... eu acho 
válido sim. Agora... o professor ele precisa ter tato para saber como fazê-lo. Mas é importante. É  
fundamental corrigir.
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Michele:  Qual é a sua atitude quando você comete um erro? O que você sente com relação aos seus  
erros? A partir de agora vamos enfocar nos erros orais e sua correção.
Laura:  Quando eu percebo que eu falei algo errado e eu sei como corrigir, eu tento corrigir logo de 
imediato e o sentimento é assim, “Ai! Tomara que ninguém tenha ouvido!” (risos) Mas... de um modo  
geral, cometer erros durante a fala, principalmente durante um "speech", me desestrutura um pouco 
emocionalmente. Eu fico um pouco nervosa.
Michele:  Porque você se sente nervosa?
Laura:  Tem algumas coisas que envolve. Uma delas é claro o problema de todo aluno, é a questão da 
nota  porque  a  gente  sabe  que  tá  sendo avaliado.  E  a  outra  questão  é  aquele  sentimento  de...  de 
limitação: “Puxa! Porque eu não falo fluentemente? Eu queria tanto falar!” Parece que tão difícil1  
Parece que tem um abismo entre o apren-,  o estar  aprendendo e o ter  aprendido.  Então assim,  o  
nervoso eu acho que ele é mais no sentido de... de anseio pra falar, pra não errar tanto.
Michele:  Como você sente... Por exemplo, naquele momento ali é apenas um deles. Como você se 
sente ao ser corrigida pela professora nas aulas? O que você acha de ser corrigida?
Laura:  É... sei lá! Parece que eu nem paro pra pensar sobre isso (risos), mas... é... é natural, faz parte 
da aula, faz parte do aprendizado. Não tem nenhum problema.
Michele:  Você gostaria de ser corrigida com que freqüência nas aulas e porquê?
Laura:  Olha, dependendo da quantidade de erros, ou seja, se não for muito, se não for muitos erros, 
eu acho que todos os erros deveriam ser corrigidos. Mas é claro. Existem situações que não dá pra ser 
corrigido. Por exemplo, se eu estou no meio de uma fala, não dá pra interromper pra corrigir, pra 
consertar o erro. A gente perde até o fio da meada, né? Então assim, sempre que for possível, sempre 
que houver espaço pra isso, eu gostaria de ser corrigida.
Michele:  E como você preferiria ser corrigida oralmente? O que a professora teria que fazer?
Laura:   Bom, algumas vezes só o fato de ela repetir a expressão que eu falei da forma correta, já  
resolve. Outras vezes, o fato dela perguntar,  “Como?”,  como quem não entendeu, já me desperta, 
“Opa! Peraí! Eu falei alguma coisa errada! Deixa eu tentar me corrigir!” Então seria quase que uma 
correção induzida, né? Então eu acho que esse método, esse segundo que eu falei, eu acho ele bem 
interessante. Ela, às vezes a Paula faz muito isso, de fazer uma cara assim de que, “Não entendi”, e aí 
eu já penso, “Ó! falei alguma coisa que não devia, né? Vamos rever, vamos tentar novamente, né?”  
(risos).
Michele:  Nas últimas perguntas você falou sobre o que você prefere, né? Agora, falando sobre o que 
de fato acontece nas aulas da professora. Quais são os tipos de erros que a professora mais corrige?
Laura:  Pronúncia,  em  primeiro  lugar,  eu  acho.  E...  regras  de  gramática,  né?  Eu  acho  que...  
principalmente esses dois, e fluência. Tonalidade, entonação de... de voz. Eu acho que principalmente  
essas três coisas. Deve haver outras, com certeza há, ela corrige. Mas... o que fica mais forte na mente 
da gente como aluno é a questão da pronúncia... e quase sempre ela propõe pra fazer uma transcrição 
fonética, isso ajuda muito também. E... entonação.
Michele:  E como ela corrige esses erros?
Laura:  Além... além da transcrição, nós somos levados a repetir várias vezes, né, até sair um som 
adequado. E também... é, a pronúncia, a entonação, ela lê, ela fala ou, se é o caso de leitura, manda 
repetir. Às vezes uma ou duas vezes. Às vezes ela manda toda a turma repetir pra que a gente ouça ou  
ou talvez, não sei se a motivação é essa, mas às vezes eu sinto que é pra que a gente possa ouvir ou até 
mesmo pra que a gente fique encorajado a falar de maneira correta, porque falando no grupo, às vezes  
fica mais fácil.
Michele:  Isso com relação à pronúncia, né? O que você acha dessa correção? Quando você vai olhar  
no dicionário, você sabe usar, ajuda?
Laura: Ajuda sim, ajuda muito. Ajudaria mais se eu tivesse disciplina pra estudar sozinha (risos).
Michele:  (risos) Ah! Você falou dos erros de pronúncia. Você se lembra como a professora corrige os 
erros de gramática?
Laura: Principalmente a questão do perguntar, ou então ela fala, “Está correto?”. Ela pergunta pra 
turma como quem não sabe, aí... aí ouvindo uns aos outros a gente percebe que houve algum problema 
de regra aí, né? E aí ela... apresenta... às vezes, dependendo no caso da pergunta, por exemplo, que foi 
o caso que nós vimos ali, ela usa...  mostrar pra gente uma regrinha lá que eu memorizei até... do  
WASVO (risos) pra gente saber a ordem. Isso me ajudou muito porque toda vez que eu vou elaborar 
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uma pergunta, eu faço um... um WASVO lá pertinho e vou ligando uma coisa com a outra assim.  
Então é uma técnica que ajuda. Mais eu não me lembro (risos).
Michele: Lembrou, lembrou muito! (risos) Quando te perguntei sobre como gostaria de ser corrigida, 
me esqueci de perguntar quando, em que momento você gostaria que isso acontece?
Laura: De preferência na hora!
Michele:  Porquê?
Laura: É a oportunidade de eu perceber que eu realmente errei e corrigir a tempo de eu me fazer  
entender, né? Porque às vezes, se passar muito tempo, a gente até esquece que cometeu aquele erro!
Michele:  Quando você ou os colegas cometem um erro, qual é a reação da professora? Qual é a 
atitude dela?
Laura: A atitude...  parece-me que é tipo...  “Não posso deixar isso passar em branco”,  né? Mas...  
dependendo da freqüência do erro, parece que há um certo descontentamento, “Poxa! De novo esse  
erro!” Mas isso não é muito comum. Eu percebo pela fisionomia. Não é por palavras nem por... por  
atitudes não. Só mesmo a expressão facial (risos).
Michele:  Como é? (risos)
Laura: Ah... um meio franzir de testa, alguma coisa assim (risos).
Michele:  Você sente que você tem liberdade pra contestar ou dialogar sobre a correção da professora?
Laura: Liberdade eu penso que eu tenho. O que eu acho que eu não tenho hoje é argumento (risos).
Michele:  Mas porquê você não contesta?
Laura: Não. Eu não sei se você observou, mas às vezes se eu achar que não tá legal, eu contesto.  
Mas... mas o que eu falei que eu não faço com mais freqüência é porque dependendo da situação, por 
ser uma aula de inglês (...) (Acabou o lado da fita)
Michele:  Você sempre entende as correções com clareza?
Laura: Quando elas são pessoais,  assim...  direto? Ah, sim! Quando é direto pra mim eu entendo.  
Quando é geral, às vezes eu não entendo não.
Michele:  Então, na sua opinião, qual é o tipo de correção oral mais eficiente? O método que ela usa  
pra mostrar o erro.
Laura: Seria levar a gente a pensar naquilo que a gente acabou de falar  pra gente mesmo tentar  
reconstruir a... a fala de forma correta.
Michele:  E qual é a menos eficiente?
Laura: É quando ela pergunta pra turma no geral. Como é que é o certo? Aí um fala, outro fala, outro 
fala, aí a gente fica meio indecisa. Então... parece que não dá pra gravar uma alternativa correta.
Michele: E nesse momento? Você viu como ela corrigiu? Você prestou atenção? O que você achou?
Laura: É porque eu... eu sabia o que eu tinha que falar, eu sabia que eu tinha que falar uma frase 
negativa, né... no passado. Só que a forma que eu estava usando era errada (risos). E ela insistia, e eu  
insistia  no  erro  eh...  por  umas  duas  vezes,  porque  na  minha  cabeça  eu  estava  falando  certo.  O  
problema era a pronúncia. Aí, quando ela escreveu a frase no quadro que eu percebi. Alguém fez um 
comentário lá de auxiliar, aí eu me lembrei do verbo auxiliar, aí eu construí a frase correta. Então 
assim, ela não falou, ela mostrou que tava errado, mas ela não falou, “Você está errada!”, mas me  
levou a perceber, quando ela escreveu a frase no quadro eu percebi.
Michele:  Então esse método é bom?
Laura: Hum-hum.
Michele:  Mas conta o que aconteceu (risos).
Laura: (risos) É aquela palavra, ela já tinha me explicado... Course /κ∈σ/.
Michele:  Hum-hum!
Laura: (risos) No início do ano ela já tinha me explicado que course /κ∈σ/ era, significa “maldição”. 
E eu, eu sabia que havia as duas palavras, que um era um significado que não tinha nada a ver, eu não 
queria pronunciar aquilo. E aí quando eu falei, eu falei, falei, depois eu fiquei na dúvida... Quando ela  
corrigiu,  lembrei!  “Meu  Deus,  tô  falando  besteira  de  novo!”  Porque  eu  fiquei  imaginando  eu 
conversando com um nativo (risos).  E contando uma  história  ou  falando alguma  coisa  pra  ele  e 
dizendo isso pra ele. Então eu falei, “Meu Deus! Não é possível que eu não vou gravar essa palavra!” 
(risos) Acho que aquela foi a última vez que eu cometi aquele erro (risos).
Michele:  (risos) Sobre a correção dela. Como você se sentiu?
Laura: Ali eu me senti assim... eh... deixa eu ver... Qual seria a palavra correta?... Eu não sei mas  
seria como uma pessoa que...  que não tá retendo a informação,  porque eu já tinha ouvido aquela 
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correção umas três vezes ou mais, em outras situações. Depois... conversando com um colega fora da  
faculdade, tentando praticar né, o inglês, eu cometi o mesmo erro... Então assim, é uma coisa que eu  
sabia. Era um erro consciente. Então quando a gente comete um erro consciente, a gente percebe que a 
gente já foi orientado,a gente já sabe, deveria saber e fala de novo, parece que é mais grave (risos).
Michele:  Porque você acha que você continua a cometer o mesmo erro?
Laura: Olha, eu não tenho uma resposta, uma explicação pra isso não. Talvez por esquecimento, por 
por não... por não ter tomado aquilo como algo tão sério, tão importante... Eu não sei exatamente o  
porquê, né, mas... ou desleixo, eu não sei.
Michele:  Laura, muito obrigada pela sua colaboração.
Laura: Obrigada você e sucesso no seu mestrado.
Michele:  Obrigada! (risos)
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