
	
	

1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

 

 

 

 

 

LUCAS GUSTAVO DO NASCIMENTO RIGONATO 

 

 

 

 

 

 

 

A CORREÇÃO COM OS PARES EM UM CONTEXTO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: 

UM ESTUDO COM ALUNOS INTERCAMBISTAS DA UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2017

	



                                                                                                          
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 
DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás 

(UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
(BDTD/UFG), regulamentada pela Resolução CEPEC nº 832/2007, sem ressarcimento dos direi-
tos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas 
abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção cien-
tífica brasileira, a partir desta data. 

 
 

 1. Identificação do material bibliográfico:        [ x ] Dissertação         [  ] Tese 
 
 

 2. Identificação da Tese ou Dissertação 
  

Nome completo do autor: Lucas Gustavo do Nascimento Rigonato 
 
Título do trabalho: A correção com os pares em um contexto de ensino-aprendizagem de Por-
tuguês como Língua Estrangeira: um estudo com alunos intercambistas na UFG 
 
 
3. Informações de acesso ao documento:  
 
Concorda com a liberação total do documento [ x ] SIM          [   ] NÃO1 
 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o en-
vio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF da tese ou dissertação. 
 
 
 
 
 
________________________________________             Data: 07 / 03 / 2017 
               Assinatura do (a) autor (a) 

                                                
1 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo suscita 
justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o período de 
embargo.  



	
	

2 

LUCAS GUSTAVO DO NASCIMENTO RIGONATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CORREÇÃO COM OS PARES EM UM CONTEXTO DE ENSINO DE 

PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: UM ESTUDO COM ALUNOS 

INTERCAMBISTAS DA UFG 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Letras e Linguística: Estudos 
Linguísticos da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Goiás, como requisito 
parcial à obtenção do título de Mestre em 
Letras e Linguística. 
 
Área de concentração: Estudos Linguísticos. 
 
Orientador: Professor Dr. Francisco José 
Quaresma de Figueiredo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2017 
  

	



Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

CDU 81

Rigonato, Lucas Gustavo do Nascimento
      A correção com os pares em um contexto de ensino-aprendizagem
de Português como Língua Estrangeira: [manuscrito] : um estudo com
alunos intercambistas na UFG / Lucas Gustavo do Nascimento
Rigonato. - 2017.
      CLXIV, 164 f. 

      Orientador: Prof. Dr. Francisco José Quaresma de Figueiredo.
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás,
Faculdade de Letras (FL), Programa de Pós-Graduação em Letras e
Linguística, Goiânia, 2017.
     Bibliografia. Anexos. Apêndice.
      Inclui siglas, gráfico, tabelas, lista de tabelas.

      1. Teoria sociocultural. 2. Aprendizagem colaborativa. 3. Correção
com os pares. 4. Guia de orientação. 5. Português como Língua
Estrangeira. I. Figueiredo, Francisco José Quaresma de, orient. II.
Título.





	
	

4 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho às professoras e 

professores que, mesmo frente a dificuldades, 

se empenham em realizar seu trabalho com 

esmero.  

	



	
	

5 

 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

  

Ao meu orientador, Professor Francisco José Quaresma de Figueiredo. Seu empenho 

em sempre me levar a dar o melhor de mim me fez chegar até aqui. Sei que jamais poderei 

retribuir sua ajuda. Espero, então, que com os anos, possamos ainda colher os frutos que foram 

plantados até aqui. 

 Aos meus amigos, que são minha família, Manoel e Marco Túlio, por me apoiarem, 

me acompanharem, me acolherem, e, inclusive, me suportarem nos meus momentos. 

 Ao Pedro, por ser meu companheiro, meu amigo, meu descanso e minha recompensa. 

 À família Tahan, Marco Túlio e Marilena, por me receberem como um dos seus, me 

abrigarem, e serem expressão de amor e família para mim. 

 Às professoras Dilys Karen Rees, Lucielena Mendonça e Rosane Rocha Pessoa por 

serem exemplos de esmero na nossa profissão, por me inspirarem, assim, a ser um professor 

que não esmorece. 

 À professora Elena Preuss e ao professor Sinval Martins por suas contribuições tão 

generosas na banca de qualificação. 

 Aos participantes desta pesquisa, por aceitarem estar nela e me ajudarem em minha 

busca por entender o processo de aprender uma língua. 

  

  

	



	
	

6 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

 

 

 

O ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE) tem ganhado destaque nos últimos 
anos (ALMEIDA FILHO, 2011; FARIA, 2015; FURTOSO, 2015). No entanto, Almeida Filho 
(2011) nos chama atenção para a necessidade de pesquisas na área de PLE que reelaborem o 
ensino do idioma. Neste estudo, procurei investigar os possíveis benefícios da utilização de 
um guia de orientação durante atividades de correção com os pares em uma turma de 
Português como Língua Estrangeira. A correção com os pares é uma atividade em que os 
alunos corrigem o texto escrito um do outro e parte da premissa de que a interação favorece a 
aprendizagem (FIGUEIREDO, 2006; VYGOTSKY, 1998). Para tanto, foram contrastadas as 
primeiras e segundas versões de textos escritos por estudantes intercambistas na Universidade 
Federal de Goiás (UFG) no primeiro semestre de 2016, cuja primeira língua é o espanhol. Os 
dados foram analisados prioritariamente de forma qualitativa, embora alguns dados numéricos 
tenham sido utilizados para facilitar a compreensão dos resultados (NUNAN, 1992). Os 
resultados demonstram que a correção com os pares pode ser benéfica para a aprendizagem de 
línguas, pois proporciona melhoria nos textos, e os alunos sentem-se beneficiados ao 
discutirem seus textos com os colegas com o auxílio de um guia de orientação. 
 
Palavras-chave: Teoria sociocultural, aprendizagem colaborativa, correção com os pares, 
guia de orientação, Português como Língua Estrangeira. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

The teaching of Portuguese as a Foreign Language (PLE) has gained prominence in recent 
years (ALMEIDA FILHO, 2011; FARIA, 2015; FURTOSO, 2015). However, Almeida Filho 
(2011) calls our attention to the need for research in the area of PLE that re-elaborates the 
teaching of the language. In this study, I sought to investigate the possible benefits of using an 
orientation guide during peer review activities in a group of Portuguese as a Foreign 
Language. Peer review is an activity in which students correct the written text of each other 
and is premised on the argument that interaction favors learning (FIGUEIREDO, 2006; 
VYGOTSKY, 1998). For that, the first and second versions of texts written by non-Brazilian 
exchange students at the Federal University of Goiás (UFG) were contrasted during the first 
half of 2016. The first language of these students is Spanish. The data were analyzed 
qualitatively, although some numerical data were used to facilitate the comprehension of the 
results (NUNAN, 1992). The results demonstrate that peer review activities can be beneficial 
for language learning as it provides improvement in texts, and students feel benefited by 
discussing their texts with peers with the aid of an orientation guide. 
 
 
Keywords: Sociocultural theory, collaborative learning, peer review, orientation guide, 
Portuguese as a Foreign Language. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 A sala de aula de línguas tem sido um terreno fértil para as pesquisas da Linguística 

Aplicada (LA) e, embora esse não seja o único contexto para estudos da área, na sala de aula 

os linguistas aplicados encontram diálogo com outras áreas do conhecimento para a resolução 

de suas investigações (CELANI, 2005). Um dos diálogos estabelecidos é aquele entre a LA e 

as teorias do psicólogo Vygotsky (1998). A teoria sociocultural, cujo maior proponente é 

Vygotsky, parte do princípio de que o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos está 

associado ao contexto social, histórico e cultural em que se encontram, e “a aprendizagem e o 

desenvolvimento estão inter-relacionados” (VYGOTSKY, 1998, p. 110). 

 Por enfatizar que a aprendizagem acontece no processo, no desenvolvimento, em vez 

de ser somente resultado ou produto (VYGOTSKY, 1998), a teoria sociocultural serve de base 

para o trabalho colaborativo, que obtém cada vez mais espaço em pesquisas na área de 

Linguística Aplicada no Brasil (CARVALHO, 2006; FIGUEIREDO, 2001; 2015; 

FIGUEIREDO; LIMA, 2013; FIGUEIREDO; SILVA, 2014; OHUSCHI; MENEGASSI, 

2016; RIGONATO, 2015; VIEIRA, 2015) e em outras partes do mundo (ALLAYAR; 

NAZARI, 2012; BALEGHIZADEH; MEMAR; MEMAR, 2011; GASKIL, 1986; 

GONZÁLEZ, 2013; HUONG, 2007; MATUSOV, 2015; SWAIN, 2000). A aprendizagem 

colaborativa diz respeito a momentos em que pessoas buscam aprender algo juntas, em 

contextos presenciais e virtuais (FIGUEIREDO, 2006), e tem sido uma abordagem bastante 

utilizada em sala de aula de línguas estrangeiras por favorecer a interação entre os aprendizes, 

levando-os à coconstrução da aprendizagem. 

 Pesquisas como as de Swain (2000) sugerem que atividades colaborativas favorecem a 

interação entre alunos, que, por sua vez, potencializam o seu processo de aprendizagem de 

línguas estrangeiras, uma vez que o foco não se limita à forma, mas abrange também o 
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conteúdo das tarefas sendo realizadas (SWAIN, 2000). Uma das formas de favorecer a 

interação em sala de aula é a correção com os pares, tendo em vista que o trabalho em pares 

potencializa a aprendizagem por meio de um processo colaborativo em que os alunos leem os 

textos escritos por seus colegas e dão sugestões para melhorá-los (FIGUEIREDO, 2002). 

Após o procedimento de correção com os pares, os aprendizes voltam aos seus textos para 

revisá-los e, então, lançam mão de estratégias para auxiliá-los em seu trabalho e nas dúvidas 

que surgem durante o processo de revisão de seus textos (DULEY; BURT; KRASHEN, 1982; 

FAIGLEY; WITTE, 1981; VIEIRA; 2015). Para Flower et al. (1986, p. 16), a revisão pode 

levar os alunos a “rever, reestruturar e até reconsiderar todo o discurso”, tornando-se, assim, 

um processo de geração de ideias e não somente de reestruturação. 

 Para a utilização da correção com os pares em sala de aula, alguns autores 

(CAMPBELL, 1998; HANSEN; LIU, 2002) sugerem que os alunos sejam auxiliados, por 

meio de um guia de orientação, a realizar esse tipo de correção. No entanto, há poucas 

pesquisas, no Brasil, que já tenham investigado os benefícios de tais guias para o processo de 

revisão. Em meu conhecimento, há o estudo de Figueiredo (2005), que foi realizado no 

contexto de ensino de língua inglesa em ensino superior, e Rigonato (2015), que investigou os 

efeitos de um guia de orientação no contexto de ensino de língua inglesa com alunos de nível 

intermediário em curso livre de línguas. Há ainda, portanto, uma demanda para as pesquisas 

que investigam a revisão de textos escritos no contexto de ensino e aprendizagem do 

Português como Língua Estrangeira (PLE), que é o contexto em que se realizou o presente 

estudo. 

 

Justificativa 

 

 O ensino de PLE tem ganhado, também, certo destaque na academia nos últimos anos. 

A partir dos anos 1990, há o surgimento de pesquisas realizadas no contexto de ensino de PLE 

no Brasil (ALMEIDA FILHO, 2011; AMADO, 2012; BARBOSA; SÃO BERNARDO, 2014; 

IZAKI; VIANA, 2016; KUNZENDORF, 1997). O surgimento dessas pesquisas deve-se, 

provavelmente, a um cenário de expansão comercial e econômica brasileira, que levou nossa 

língua a uma projeção antes não conhecida no campo dos negócios. O principal público do 

ensino de PLE no Brasil são adultos que estão no país em situação de negócios, de estudos ou 

de refúgio (FARIA, 2015). Todavia, majoritariamente a aprendizagem de PLE limita-se à 

estada do estrangeiro aqui no Brasil e, em pouquíssimos casos, a língua é estudada de forma 

aprofundada, pois os aprendizes de PLE no Brasil estão interessados em aprender variantes 
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específicas da língua, que atendam às necessidades da sua estada no país (KUNZENDORF, 

1997; NEVES; SILVA, 2013). Há, contudo, pesquisas que têm considerado indivíduos que se 

mudam para o Brasil em situação de refúgio e, nesses casos, o período de aprendizagem da 

língua é mais longo (AMADO, 2012;  BARBOSA; SÃO BERNARDO, 2014; SÃO 

BERNARDO, 2016) 

 Almeida Filho (2011) discute o crescente número de estudos sobre o ensino de PLE, o 

aparecimento de núcleos de pesquisa específicos, o oferecimento de especializações para 

professores de PLE em formação e o aumento no número de dissertações de mestrado e teses 

de doutorado que levam em conta esse contexto. O autor nos chama a atenção para a 

necessidade de pesquisas na área de PLE que redefinam o ensino do idioma e apresentem 

novas perspectivas a partir de observações de práticas escolares dos diversos contextos 

espalhados pelo país. 

 Em minha experiência, minha prática de ensino de línguas estrangeiras realizou-se 

quase exclusivamente na sala de aula de Inglês como Segunda Língua/Língua Estrangeira 

(L2/LE1). Durante minha graduação em Letras/Inglês já atuava como professor no Centro de 

Línguas da Universidade Federal de Goiás (UFG) e, após isso, busquei me qualificar tanto 

academicamente quanto linguisticamente para o exercício da profissão. Procurei aprimorar 

meus conhecimentos da língua inglesa por meio do preparo para obtenção de certificações 

internacionais, bem como com cursos de metodologia de ensino realizados no Brasil e na 

Inglaterra. Além disso, cursei, também, a Especialização em Linguística Aplicada ofertada em 

conjunto pela Faculdade de Letras e pelo Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

(CEPAE) da Universidade Federal de Goiás no período entre 2014 e 2015. 

 Durante o período entre o final da minha graduação e o início dos meus estudos no 

Mestrado, que compreende a cinco anos, trabalhei com o ensino de Inglês como L2/LE em 

diversos cursos livres na cidade de Goiânia e jamais imaginei que fosse expandir o campo de 

atuação para outras línguas até que, após ter sido aprovado em um processo seletivo de 

amplitude nacional, fui selecionado pelo programa Capes/Fulbright. Esse programa objetiva 

incrementar o ensino de português em universidades dos Estados Unidos e estreitar as relações 

bilaterais entre os EUA e o Brasil. Fui designado, então, a ensinar PLE na Catholic University 

of America, em Washington, D.C., a alunos de graduação e de pós-graduação. A aprovação no 

programa aconteceu concomitantemente ao início dos meus estudos no Mestrado. A priori, 

																																																								
1 Nos estudos sobre os processos de ensino e aprendizagem de línguas, escritos em português, LM refere-se à 
língua materna do aprendiz; L2, à segunda língua; e LE, à língua estrangeira. Neste estudo, o termo utilizado para 
a língua estrangeira será sempre L2/LE. 
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realizaria esta pesquisa no contexto de ensino de inglês como L2/LE. Entretanto, com a 

perspectiva de ensino de PLE simultaneamente ao desenvolvimento dos meus estudos no 

Mestrado, decidi, junto ao meu orientador, realizar uma investigação que levasse em conta o 

contexto de ensino de PLE. A ideia inicial era realizar a pesquisa no meu campo de atuação 

nos EUA, embora, devido a desafios burocráticos, não tenha sido possível realizar o estudo 

enquanto estava nos EUA. 

 Após voltar ao Brasil, meu orientador e eu decidimos manter o contexto desta pesquisa 

no âmbito do ensino de PLE, por entender que este é um campo que oferece a possibilidade de 

estudos bastante profícuos para a área de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras 

(NEVES; SILVA, 2013). Ademais, no programa de pós-graduação em Letras e Linguística da 

UFG há, ainda, uma demanda para estudos que levem em conta esse contexto. Encontramos 

na sala de PLE, então, a possibilidade de execução deste estudo, com vistas a aprofundar e a 

aprimorar o conhecimento da academia sobre o ensino e aprendizagem de Português como 

Língua Estrangeira. 

 Dessa forma, pretendo, na presente pesquisa, investigar os efeitos da utilização de um 

guia de orientação para o processo de correção com os pares, por meio do contraste entre 

momentos de correções realizadas sem e com a utilização desse guia no contexto de ensino de 

PLE para estudantes intercambistas na UFG. Pretendo investigar, também, as percepções que 

os alunos podem ter ao participar dos processos de correção e de revisão colaborativas sem e 

com o auxílio do guia de orientação. 

 Como resultado deste estudo, será possível levar alunos e professores a refletir sobre o 

processo de revisão de textos, e sobre a utilização ou não de um guia de orientação durante 

atividades de correção com os pares em sala de aula. Será possível, também, detectar 

estratégias utilizadas pelos alunos, ao procederem com a revisão de seus textos, que venham a 

favorecer e a desenvolver o processo de escrita em língua estrangeira, bem como aprimorar o 

processo de revisão textual.  

A seguir, apresento os objetivos e as perguntas de pesquisa que nortearam a realização 

deste estudo. 

 

Objetivos 

 

 Esta pesquisa tem por objetivo geral compreender o processo de correção com os pares 

em um contexto de ensino de PLE. Como objetivos específicos, procura: 
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a) verificar a influência da utilização do guia de orientação nas correções de erros 

realizadas pelos alunos; 

b) observar os tipos de modificações realizados nos textos após os momentos de correção 

com os pares; 

c) investigar os diferentes tipos de revisão realizados pelos alunos após os momentos de 

correção com os pares; 

d) verificar o foco das conversações entre os participantes durante os momentos de 

correção com os pares; 

e) compreender as percepções dos participantes sobre as atividades de correção com os 

pares. 

 

Perguntas de pesquisa 

 

 O presente estudo visa a responder às seguintes perguntas: 

 

a) Qual a influência da utilização do guia de orientação na correção feita pelos alunos? 

b) Quais tipos de modificações são realizados nos textos após os momentos de correção 

com os pares – sem e com a utilização do guia de orientação? 

c) Quais tipos de revisão são realizados nos textos após a realização dos momentos de 

correção com os pares – sem e com a utilização do guia de orientação? 

d) Quais os focos das conversações dos participantes durante os momentos de correção 

dos textos? 

e) Quais as percepções dos participantes sobre a correção com os pares, bem como sobre 

a utilização do guia de orientação? 

 

Organização deste trabalho 

 

 O trabalho está dividido em cinco seções, sendo esta a primeira, em que foi 

introduzido o assunto do estudo. A seção seguinte, primeiro capítulo do trabalho, é referente à 

fundamentação teórica, em que apresento a teoria sociocultural, bem como estudos sobre 

aprendizagem colaborativa, sobre o ensino de PLE e sobre erro e correção. 

O segundo capítulo trata da questão metodológica. Nele, discorro sobre a escolha do 

estudo de caso como método de pesquisa para a geração e para a análise dos dados, bem como 

sobre a natureza desse método de pesquisa sob o prisma da pesquisa qualitativa. Apresento, 
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também, o contexto da pesquisa que inclui, de forma breve: o local, o período de tempo para a 

realização da geração de dados, a descrição das atividades de escrita realizadas pelos alunos, 

bem como uma descrição dos participantes deste estudo. Além disso, apresento os 

instrumentos e os procedimentos para a geração de dados e os procedimentos utilizados para a 

análise dos dados. 

 No terceiro capítulo, apresento a análise referente aos textos produzidos pelos 

participantes, as interações ocorridas entre eles durante as atividades de correção e, por fim, as 

entrevistas realizadas com os participantes desta pesquisa. 

 Na última parte deste estudo, busco responder às perguntas que motivaram esta 

pesquisa, juntamente às ideias obtidas por intermédio das análises realizadas no terceiro 

capítulo. Teço também algumas reflexões a respeito da correção de erros com os pares e da 

utilização de um guia de orientação nesses momentos de correção em contexto de ensino de 

PLE. Além disso, discuto sobre as limitações que encontrei ao executar a pesquisa e sugiro 

algumas ideias para pesquisas futuras. Este estudo inclui, ainda, Referências, Apêndices e 

Anexos. 

 Passemos, então, ao capítulo teórico deste trabalho. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, apresento uma discussão sobre a as teorias que embasam este estudo. 

Primeiramente, realizo uma breve apresentação da teoria sociocultural. Após isso, exponho a 

noção de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e a metáfora do scaffolding, bem como 

discuto sobre o estado do ensino de Português como Língua Estrangeira no Brasil e em outras 

partes do mundo. Posteriormente, apresento as concepções de erro, os tipos de erro e os tipos 

de correção. Em seguida, aprofundo a discussão sobre a correção com os pares e ofereço uma 

descrição concisa de alguns tipos de revisão. Finalmente, há uma discussão sobre a utilização 

do guia de orientação para correção com os pares, que é o foco deste estudo. 

 

1.1 A teoria sociocultural 

 

A teoria sociocultural, cujo maior proponente é Vygotsky, parte do princípio de que o 

desenvolvimento cognitivo dos indivíduos está associado ao contexto social, histórico e 

cultural em que se encontram (VYGOTSKY, 1998). Para Vygotsky, não seria por resultado de 

um certo nível de maturação física que os indivíduos seriam capazes de aprender determinadas 

tarefas, ações ou até a se socializar, pelo contrário, nesta socialização é que aconteceria o 

desenvolvimento e, simultaneamente, a aprendizagem. Ou seja, o desenvolvimento físico não 

seria uma garantia para a aprendizagem. Uma das máximas da teoria sociocultural, então, é de 

que o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos é fruto de interações sociais (OLIVEIRA, 

2000). Assim, todos os processos que acontecem socialmente são depois reconstruídos 

internamente, ou seja, tornam-se internalizados. A este processo foi dado o nome de 

internalização (CHOMSKY, 1998; LIGHTBOWN; SPADA, 1990; 1993).  
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Para Vygotsky (1998), é a partir da internalização dos signos linguísticos, produzidos 

culturalmente, que se dá o desenvolvimento cognitivo. De acordo com a teoria sociocultural, 

embora em sua consecução não objetivasse uma crítica, a explicação oferecida pelos 

behavioristas para o processo de aquisição de língua seria inadequada. Segundo os 

behavioristas, a língua seria um comportamento aprendido pela imitação e pela formação de 

hábitos que seriam reforçados e/ou punidos (BLOOMFIELD, 1979 [1933]). Assim, da mesma 

maneira que um animal é treinado a realizar qualquer ação, indivíduos também poderiam sê-

lo. A explicação behaviorista para a aquisição de línguas, sabe-se, é limitada, pois, concebe a 

aquisição de línguas como uma mera formação de hábitos. 

A noção vygotskiana de que há uma relação dialética entre aprendizagem e 

desenvolvimento considera limitada, também, a teoria inatista de que os indivíduos nascem 

com uma capacidade inata para a linguagem que os habilitaria a adquirir as línguas a que 

fossem expostos enquanto crianças (CHOMSKY, 1998). Para os inatistas que seguem a 

orientação chomskiana, as crianças nascem dotadas da capacidade da linguagem e, por meio 

do input linguístico que recebem, constroem o conhecimento linguístico necessário para serem 

falantes da língua de seu contexto. 

Diferentemente, então, das explicações oferecidas pelo behaviorismo e pelo inatismo, 

para a teoria sociocultural,  
 
o pensamento verbal não é simplesmente uma forma de comportamento natural e 
inato, mas é determinado por um processo histórico-cultural, obtido por meio de 
interações significativas das crianças com os membros de sua comunidade 
sociolinguística. (FIGUEIREDO, 2004, p. 23).  
 

Então, sob o prisma da teoria sociocultural, a língua funcionaria, ao mesmo tempo, 

como um meio de comunicação e como um instrumento para o pensamento (SWAIN; 

LAPKIN, 1998). Entende-se, portanto, que a aprendizagem seja uma atividade socialmente 

situada a partir da qual os aprendizes constroem conhecimento ao interagir com sujeitos mais 

experientes (DOBAO, 2012).  

Conforme foi mencionado anteriormente, “a aprendizagem e o desenvolvimento estão 

inter-relacionados” (VYGOTSKY, 1998, p. 110). Sob a perspectiva sociocultural, então, a 

aprendizagem acontece mediante a participação em atividades mediadas socialmente, e, 

“adicionalmente, essa mediação se torna-se o meio eventual para a mediação do próprio 

funcionamento mental do indivíduo”2 (DONATO, 2000, p. 45). 	

																																																								
2 Minha tradução de: “Additionally, this mediation becomes the eventual means for mediating the individual’s 
own mental functioning” (DONATO, 2000, p. 45). 
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Assim, percebemos que a interação favorece a aprendizagem. A língua serve para 

ajudar na construção de conhecimento em atividades colaborativas. Os processos cognitivos 

podem ser observados na interação, pois eles são derivados e constituídos dialogicamente 

(SWAIN; LAPKIN, 1998). Entende-se, desse modo, que é no uso da língua que aprendizes, de 

fato, aprendem a língua a que são expostos e, por conseguinte, no contato com outros falantes, 

o conhecimento linguístico que possuem é aprimorado. 

No campo da Linguística Aplicada, a pesquisa sobre a aprendizagem colaborativa de 

línguas tem focado os benefícios que a interação pode oferecer àqueles que estão no processo 

de adquirir uma língua, seja ela sua LM ou L2/LE (BRUFFEE, 1999; DOBAO, 2012; 

FIGUEIREDO, 2002, 2004, 2005b, 2006; SABOTA, 2006; SWAIN, 2000, entre outros). A 

aprendizagem colaborativa é definida por Figueiredo (2006, p. 12) como 
 
uma abordagem construtivista, que se refere, grosso modo,  a situações educacionais 
em que duas ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender algo juntas, seja ela por 
meio de interações em sala de aula ou fora dela, seja por intermédio de interações 
mediadas pelo computador, cuja ênfase recai na co-construção do conhecimento 
dentro e a partir dessas interações. 
 

Segundo Paiva (1999, p. 364), no ensino de línguas estrangeiras “a preocupação com 

oportunidades de interação é ainda maior, pois o contato que o aprendiz tem com a língua fica 

praticamente restrito à sala de aula”. Assim, a troca que acontece em sala de aula é de grande 

importância, visto que ela poderá auxiliar o desenvolvimento dos aprendizes na L2/LE 

(DONATO, 2000; SWAIN, 2000). Ademais, é importante que os alunos percebam em sala 

que a língua não se resume a regras e as estruturas gramaticais. Ao contrário disso, a língua 

deve ser vista como um veículo pelo qual podem fazer uso de suas habilidades linguísticas e 

de suas preferências, para, assim, fazerem bom proveito de seu processo de aprendizagem 

(SALAS, 2004).  

 Assim como as crianças desenvolvem seu pensamento cognitivo e seu pensamento 

verbal na aquisição de sua língua a partir da interação que têm com indivíduos mais 

experientes e proficientes, a aprendizagem da L2/LE em sala de aula também pode ser 

possível na interação entre aprendizes e seus professores, bem como com seus pares. A seguir, 

apresento como a interação entre aprendizes pode auxiliar no processo de aprendizagem de 

L2/LE a partir da noção de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e da metáfora do 

scaffolding. 
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1.1.1 A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e o scaffolding 

 

Em uma pesquisa sobre os benefícios da colaboração entre pares para a resolução de 

exercícios de leitura, Sabota (2006) propõe que, ao receber assistência de um par, o aprendiz 

pode se aproximar do momento em que não precisará mais de ajuda externa, de outros, ou 

seja, o aprendiz se aproximará da autonomia. Além disso, a autora afirma que, ao estar 

pareado com um outro, este aprendiz poderá realizar com seu colega algo que não conseguiria 

realizar sozinho. Tal afirmação baseia-se na metáfora vygotskiana da Zona de 

Desenvolvimento Proximal (VYGOTSKY, 1998). A Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP) seria o espaço (algo abstrato) entre aquilo que o indivíduo consegue realizar sozinho e 

o que consegue realizar com o auxílio de outra pessoa mais competente/experiente 

(LANTOLF; APPEL, 1994; VYGOSTKY, 1998). Wells (1999) argumenta que não há a 

necessidade de que o membro mais experiente em um grupo seja mais experiente em todos os 

aspectos. Assim, diferentes membros, em um mesmo grupo, podem ter níveis mais altos ou 

mais baixos que os outros em aspectos distintos. Dessa forma, uns poderão ser os pares mais 

experientes em determinadas atividades, mas, em outras, esses mesmos poderão precisar de 

auxílio. 

Como, para a teoria sociocultural, “o desenvolvimento psicológico deve ser olhado de 

maneira prospectiva, isto é, para além do momento atual, com referência ao que está por 

acontecer na trajetória do indivíduo” (OLIVEIRA, 2000, p. 12), a compreensão de um aluno 

auxiliado pelo pareamento com outro em sala de aula para a resolução de uma atividade de 

leitura, por exemplo, prevê um momento próximo, em que ele não precisará mais dessa 

assistência e poderá, pois, realizar a atividade de leitura sozinho (POEHNER; LANTOLF, 

2005). 

Nesse auxílio mútuo oferecido entre alunos e/ou entre alunos e professores, pode surgir 

o que Wood, Bruner e Ross (1976) denominaram de scaffolding. A metáfora do scaffolding é 

descrita como um processo que possibilita à criança ou ao aprendiz solucionar um problema, 

realizar uma tarefa ou atingir um objetivo que estaria além dos seus esforços, caso não tivesse 

a ajuda de uma outra pessoa. O scaffolding pode, então, ocorrer em atividades colaborativas, 

nas quais um aluno ajuda o outro na consecução de uma tarefa. Na pesquisa realizada por 

Swain e Lapkin (1998), as autoras chegaram à conclusão de que, nos momentos de diálogo 

colaborativo, os aprendizes tiveram a oportunidade de expandir seu conhecimento da língua 

que estudavam (SWAIN; LAPKIN, 1998). Este trabalho pretende, assim, investigar o 

processo de correção com os pares, auxiliados por um guia de orientação no contexto de 
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ensino e aprendizagem de PLE, por ser essa uma atividade eminentemente colaborativa, por 

meio da qual os alunos dialogam sobre os textos por eles produzidos. No próximo item, 

apresento algumas reflexões sobre o ensino de Português como Língua Estrangeira no Brasil e 

no mundo. 

 

1.2 O Ensino de Português como Língua Estrangeira  

 

O português é, hoje, a quinta língua mais falada do mundo e a terceira na Europa 

(CASSEB-GALVÃO, 2015). Logo, é inegável a importância do Português Brasileiro 

(CORRÊA, 2013), uma vez que, entre os países que utilizam o português como língua oficial, 

o Brasil detém 77,6% do total de falantes de toda a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). A CPLP é formada por Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe (CASSEB-GALVÃO, 2015).  

Corrêa (2013, p. 34) informa que “a designação Português Brasileiro data dos anos 80 

do século XX, época em que foi suprimido o uso da preposição na expressão Português do 

Brasil, presente desde o século XIX (grifos no original)”. Essa atribuição deve-se, entre outros 

fatores, à superação do Brasil em relação a Portugal “no tocante à publicação de obras em 

português, na tradução de obras estrangeiras, na imprensa escrita, na produção de filmes, e na 

qualidade e poder de irradiação de suas emissoras de televisão” (CORRÊA, 2013, p. 36). 

Ademais, dos países da CPLP, os brasileiros são maioria, também, na Web, com envolvimento 

em relações acadêmicas e comerciais. É notório, então, “um panorama sociocultural e 

ideológico que demonstra o Brasil como plataforma linguística e cultural emergente no 

cenário mundial” (CASSEB-GALVÃO, 2015, p. 127).  

Embora haja ainda a “necessidade de políticas de base governamental que sejam 

científica, acadêmica, econômica, metodológica, didática e pedagogicamente consistentes” 

(CASSEB-GALVÃO, 2015, p. 118),  há, nos últimos anos, o crescimento no interesse pela 

cultura, pelo povo e pela língua brasileira por razões de turismo, negócios, cultura e literatura 

(LUNA, 2012). Assim,  
 
no contexto mundial, o Português como Língua Estrangeira constitui um fenômeno 
de grande importância. Atualmente as pesquisas e os estudos nessa área vêm 
ampliando-se. Diante dessa notabilidade, as pesquisas têm possibilitado um olhar 
mais aguçado que reflete sobre as dificuldades enfrentadas, o ensinar e o aprender o 
português como língua estrangeira. (ALOMBA RIBEIRO, 2012, p. 11). 

 
Luna (2015) aponta, ainda, o contingente populacional do Brasil, bem como seu 

potencial de crescimento como fatores motivacionais para estrangeiros desejarem estudar o 
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português brasileiro. Jorge (2012, p. 192) cita “as propagandas das empresas de turismo, pelas 

novelas vendidas pela Globo para outros países e as políticas linguísticas adotadas pelo 

Mercosul” como motivos para o interesse pelo português brasileiro. Um outro motivo também 

apontado para a razão de se estudar o português é a oportunidade que isso pode oferecer a 

estrangeiros de estudar e trabalhar no Brasil (SALES, 2014). Há também o fato de que, com 

certa expansão do Brasil em razão de sua economia e do comércio, a língua portuguesa 

alcançou uma projeção mundial, “deixando de ser a língua de Portugal e de países que foram 

por ele colonizados e passasse a ser uma língua de interesse de aprendizes de todas as partes 

do mundo” (FIGUEIREDO; OSÓRIO; MIRANDA, 2016). Almeida e Júdice (2016) destacam 

o contexto favorável do Brasil na virada do século XX para o XXI com a chegada de empresas 

multinacionais e o fluxo de estrangeiros no país. 

Sobre o ensino de português para falantes de outros idiomas, Almeida Filho (2011) 

declara que a prática existe no Brasil desde o período colonial, com o objetivo principal de 

catequizar a população indígena. Não obstante, a prática do ensino moderno dessa língua 

conta com pouco mais de 50 anos (SÃO BERNARDO, 2016). Rodea (2012, p. 108) discute 

que, “na década de 70, o ensino de PLE baseava-se na abordagem audiolingual e, 

posteriormente, estrutural a partir da leitura de contos e crônicas”. Trabalhos relacionados ao 

ensino de PLE começaram a surgir nos anos 1980, visando à criação de cursos e materiais de 

ensino. Após isso, os trabalhos da área passaram a focar em aspectos culturais e identitários 

brasileiros, bem como em sua contribuição para o ensino da língua (ROTTAVA, 2008) 

Contudo, as pesquisas referentes ao ensino de PLE são relativamente recentes 

(ROTTAVA, 2008). Por esse motivo, o ensino de PLE é “assunto interessante aos 

pesquisadores em LA, visto que ainda há muito campo para novos estudos e pesquisas” 

(NEVES; SILVA, 2013). Sobre a abrangência de contextos em que a língua é ensinada, os 

estudos têm levado em conta não somente o ensino de PLE em sala de aula, mas também 

contextos regionais diversos “incluindo as situações específicas de fronteiras” entre línguas 

(PEREIRA, 2013).  

Zoghbi (2013) discorre sobre a preocupação que existe já há algum tempo com o 

ensino de línguas estrangeiras ou segundas línguas, incluindo o ensino de PLE. Para a autora, 

“vários métodos e abordagens foram criados com a intenção de facilitar o processo de 

ensino/aprendizagem de uma outra língua” (ZOGHBI, 2013, p. 173). Duas noções que têm 

permeado o campo de ensino e aprendizagem de PLE nos últimos anos são a noção do ensino 

por meio de gêneros de texto e da ideia de interculturalidade, e tais noções “trazem um aporte 
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fundamental para repensar a metodologia do ensino” (FIGUEIREDO; OSÓRIO; MIRANDA, 

2016, p. 105). Incluindo o ensino de PLE, 
 
[o] histórico do ensino-aprendizagem de línguas a partir da década de 60 pode ser 
descrito como um movimento intenso enfatizado pela busca de um método de 
ensinar línguas que seja eficaz. Esse interesse se explicava pela idealização de uma 
fórmula ou receita pronta que pudesse ser utilizada de maneira igual em diferentes 
grupos e que surtiria o efeito desejado a todos eles. Num outro momento, 
influenciado pelas teorias construtivistas e sociointeracionistas, o ensino de línguas 
transfere o foco do processo de aprender línguas para o aluno, colocando como 
objetivos principais atender as necessidades e interesses do aprendente, atentando 
para as diferenças entre os sujeitos e procurando atender de maneira individualizada 
o ritmo e o crescimento desses sujeitos. (SÃO BERNARDO, 2016, p. 61). 
 

Para Neves e Silva (2013, p. 132), “a sala de português para estrangeiros é um 

universo repleto de curiosidades, desafios e conquistas” e oferece grandes desafios tanto aos 

professores como às outras partes envolvidas no ensino da língua. Santos (2013, p. 182) nos 

alerta que “não se aprende uma língua apenas através de sua gramática, de seus métodos de 

aplicação”. Assim, a pesquisa na área deve continuar para que se aprofunde cada vez mais o 

entendimento sobre os desafios que o ensino-aprendizagem de PLE envolvem. Nessa mesma 

linha, Almeida Filho (2011) afirma que há a necessidade de realização de pesquisas na área de 

PLE que redefinam o ensino do idioma e que apresentem novas perspectivas a partir de 

observações de práticas escolares dos diversos contextos espalhados pelo país. 

Após ter feito uma breve discussão teórica referente ao contexto em que esta pesquisa 

se insere, ofereço, a seguir, o aparato teórico que apresenta diferentes concepções de erro, a 

correção e tipos de correção, para, posteriormente, dissertar sobre a correção com os pares, 

que é o foco deste estudo. 

  

1.3 O erro 

 

 Muitas concepções sobre o que é erro têm sido levantadas e discutidas no ensino e 

aprendizagem de línguas, e a maneira de abordá-lo, evidentemente, dependerá da teoria 

linguística utilizada para fazê-lo (FIGUEIREDO, 2005b). Figueiredo (2004, p. 51) afirma que 

“à medida que as teorias linguísticas evoluem no tempo, formas diversas de considerar o erro 

têm sido concebidas. Todavia, essas noções teóricas são incapazes de explicar sozinhas todos 

os problemas do ensino de línguas”. 

Desse modo, para o behaviorismo, por exemplo, a ocorrência de erros na L2/LE 

poderia ser vista como evidência de uma transferência da LM do falante, considerada uma 
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transferência negativa para a língua-alvo3, e tal transferência deveria ser evitada. Assim, para a 

teoria behaviorista, a aprendizagem de uma segunda língua seria o resultado da substituição de 

hábitos antigos (LM) por novos (L2/LE), algo que poderia acontecer com o auxílio de 

exercícios de repetição (FIGUEIREDO, 2004). Esses exercícios de repetição, então, ajudariam 

na formação de novos hábitos e na eliminação de interferência da LM do aprendiz 

(FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2012). 

Já para a teoria inatista, a maioria dos erros produzidos seriam resultados da formação 

de hipóteses, fossem elas sobre a LM ou sobre a L2/LE dos indivíduos. Esses erros seriam 

considerados para análise quando fossem, de fato, resultados de hipóteses realizadas 

consciente ou inconscientemente da língua sendo aprendida. Aqueles erros, em contrapartida, 

considerados apenas como deslizes, não seriam tão indicativos do processo cognitivo de 

aprendizagem da língua. 

Utilizo aqui, então, a visão de erro sugerida por Figueiredo (2004, p. 46), que entende 

erro “como a forma que, independentemente da construção gramatical, impede o processo de 

comunicação”. O autor esclarece que 
 
a relação entre o que é certo  e o que é errado, tomando por base apenas a forma, é 
questionável, pois nem sempre uma frase gramaticalmente bem estruturada nos 
remeterá ao acerto, assim como uma frase gramaticalmente mal elaborada nem 
sempre nos levará ao erro. O que deve ser relevante é a maneira pela qual tais formas 
comprometerão ou não a comunicação. (FIGUEIREDO, 2004, p. 47; grifo no 
original). 
 

 Sob essa perspectiva, a maneira como o erro é realizado pelo aprendiz é fator 

importante para a maneira como o erro será abordado. Faz-se importante ter clareza dos 

diferentes tipos de erros para haver segurança sobre como proceder quanto à maneira de tratá-

lo. A seguir, apresento uma descrição de algumas taxonomias de classificação de erros, bem 

como de algumas descrições com diferentes tipos de erros. 

 

1.3.1 Tipos de erro 

 

 Neste estudo, a concepção de erro adotada para a análise e a discussão dos dados foi a 

de que construções que não estão em conformidade com a forma padrão da língua portuguesa 

são erros, uma vez que foi a essa variedade que os alunos participantes foram expostos e 

direcionados a utilizar ao escreverem seus textos. Contudo, é importante salientar que, na 

																																																								
3 Na literatura, língua-alvo (target language) é a língua que uma pessoa está aprendendo em adição à sua língua 
materna. 
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análise dos erros cometidos por aprendizes em suas produções textuais, a forma de focalizá-

los pode ser feita de diferentes maneiras. A análise a ser realizada pelo pesquisador será 

determinada pela taxonomia utilizada. As taxonomias e os tipos de erros apresentados a 

seguir, bem como os exemplos oferecidos, foram adaptados de Figueiredo (2001, 2004, 2005b 

e 2012a). 

 De acordo com Figueiredo (2004), os erros podem ser interlinguais, intralinguais, 

ambíguos e induzidos. Nesse momento, utilizo exemplos de produções em língua inglesa para 

discutir a teoria. Entretanto, mais adiante os exemplos dados serão retirados de produções 

escritas de PLE. 

a) Os erros interlinguais são aqueles em que se evidencia interferência ou transferência de 

uma língua na outra, normalmente da LM do aprendiz para a língua-alvo. Por exemplo, 

nota-se esse tipo de erro quando um brasileiro utiliza o verbo “ter” em inglês (have) 

para indicar a existência de algo em algum lugar: Have 15 people in the classroom. 

[Tem 15 pessoas na sala de aula]. A construção correta da sentença faria a utilização 

do verbo there to be em inglês, portanto There are 15 people in the classroom. [Há 15 

pessoas na sala]. 

b) Os erros intralinguais são aqueles que não resultam de influência da LM dos 

aprendizes, mas da própria aprendizagem da língua-alvo. Um exemplo desse tipo de 

erro é a atribuição do morfema marcador de passado em verbos regulares -ed a verbos 

irregulares: I goed to the church yesterday. [Eu fui para a igreja ontem]. A construção 

adequada seria: I went to church yesterday.  

c) Os erros ambíguos “são aqueles que podem ser considerados interlinguais ou como 

desenvolvimentais” (FIGUEIREDO, 2012a, p. 161). Entre esse tipo de erros, estão os 

causados por omissão, adição, posicionamento indevido dos advérbios e locuções 

adverbiais, generalização e formas alternadas. Como exemplo, temos na sentença I no 

have a car4 um possível reflexo de tradução literal do português para o inglês (erro 

interlingual) ou o reflexo do processo desenvolvimental da aquisição da negativa por 

crianças falantes de inglês (erro desenvolvimental).  

d) Finalmente, o erro induzido é aquele “que não resulta nem da interferência da língua 

materna, nem do processo evolutivo de aprendizagem de L2/LE, mas, sim, da forma 

inadequada de se ensinar a língua-alvo” (FIGUEIREDO, 2004, p. 96). Assim, se um 

item gramatical ou lexical não é ensinado devidamente, isso pode induzir o aluno a um 

																																																								
4 A construção correta da sentença é “I do not have a car”. 
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erro. Por exemplo, ao falar sobre o item lexical “burglar”, referente a alguém que 

invade uma casa ou prédio com intenção de roubar, e não for esclarecido que o termo 

somente pode ser utilizado para aqueles que têm a intenção de roubar algo, o aprendiz 

poderá entender que o termo pode ser utilizado para qualquer pessoa que invade uma 

propriedade privada, quando, na verdade, existem outros itens lexicais dependendo da 

intenção daquele que invade (por exemplo, squatter, para alguém que invade um 

prédio, mas não para roubar algo, e sim para morar no lugar). 

 

Os erros também podem ser classificados quanto ao seu efeito na comunicação 

(FIGUEIREDO, 2004; 2012a), ou seja, se impedem ou não a comunicação entre falantes. Os 

erros locais são aqueles que não impedem a comunicação. Já os globais são aqueles que 

“afetam a organização geral de uma sentença, impedindo ou tornando a comunicação 

extremamente difícil” (FIGUEIREDO, 2012a, p. 162).  Como exemplo de erro local em 

inglês, pode ser citada a omissão do morfema -s de terceira pessoa do singular na conjugação 

dos verbos: He live! in Goiânia. [Ele mora em Goiânia]. Embora a construção seja 

considerada errada de acordo com a forma padrão da língua inglesa, esse tipo de erro não 

compromete a comunicação, uma vez que a mensagem de que alguém mora em Goiânia é 

transmitida sem a possibilidade de falta de compreensão. O erro global, por sua vez, torna a 

comunicação difícil quando o aprendiz, por exemplo, realiza tradução literal do português para 

o inglês: My eye is angry. [Meu olho está irritado]. Como se pode perceber, esse tipo de erro 

compromete completamente a comunicação, pois, em inglês, o adjetivo angry [com raiva, 

nervoso] refere-se a um estado de humor em que alguém se encontra e não é utilizado para 

descrever uma condição física. Assim, alguém que não possuísse conhecimentos da língua 

portuguesa provavelmente não compreenderia o sentido da mensagem, e mesmo quem sabe 

português pode não entender, pois pode traduzir por “meu olho está com raiva, zangado”. 

Embora a palavra “irritado” em português possa ser traduzida para o inglês como angry para 

descrever uma emoção, ela não é usada em inglês para se referir a problemas físicos. Dessa 

maneira, a construção adequada para essa frase poderia ser: My eye hurts/itches. [Meu olho 

está doendo/coçando]. 

Neste estudo, os erros foram classificados com base em sua ocorrência no corpus 

analisado. A seguir, apresento a categorização que foi utilizada para classificar os erros, com 

base em Figueiredo (2001) e nos erros que se evidenciaram nos textos dos participantes deste 

estudo. Os exemplos utilizados para ilustrar as categorias foram retirados dos textos dos 

participantes. Com exceção dos erros referentes à omissão de palavras e morfemas, que serão 



	
	

29 

evidenciados pelo símbolo !, os demais erros que estão sendo focalizados encontram-se em 

itálico: 

a) Gramática: foram considerados erros gramaticais aqueles em que houve a 

utilização incorreta de artigos, de acentuação, de pontuação, de adjetivos, de 

singular e plural, bem como de concordância verbal, forma verbal e tempo verbal. 

Exemplo: A estrutura das familias em Colômbia são igualmente diversificadas. 

b) Ortografia: uma palavra é grafada de modo impróprio. 

Exemplo: A estructura social é a frase “a base da sociedade é a família”. 

c) Palavra desnecessária: quando há, na sentença, o acréscimo indevido de uma ou 

mais palavras, tais como preposições, artigos, conectivos etc. 

Exemplo: Nos anos 40 do siglo pasado ao igual a maior parte do mundo. 

d) Palavra errada: quando uma palavra foi incluída de maneira errada. 

Exemplo: Embora as familias do grandes também eram comunes na cidade. 

e) Palavra faltando: quando há, na sentença, a omissão de uma ou mais palavras 

necessárias à sentença, tais como preposições, artigos, conectivos etc. 

Exemplo: Conciderando que naqueles dias os metodos para !5 a gravides eram 

quais nulos. 

  

 Embora alguns itens como acentuação e pontuação pudessem ser colocados em grupos 

diferentes de “Gramática”, esta categorização foi utilizada para facilitar o agrupamento dos 

erros e, por sua vez, a análise realizada. 

Ao lidar com o erro, é importante ter em mente que a correção é uma forma de lembrar 

ao aprendiz da necessidade de adequação à modalidade de língua sendo utilizada na 

comunicação e no gênero discursivo, e, muitas vezes, essa modalidade é a forma padrão na 

língua-alvo. A correção não deve ser utilizada, portanto, como uma forma de crítica ou de 

punição. Além disso, também pode ser importante somente trabalhar a correção daqueles erros 

que afetam a significação de mensagens, em vez de se ater a erros gramaticais. Mantello 

(1997) argumenta, por exemplo, que “os professores podem subordinar a correção de erros 

superficiais para responder às ideias num texto escrito. As ideias, portanto, têm precedência 

sobre a forma”6 (MANTELLO, 1997, p. 128). Finalmente, a correção deve ser considerada 

																																																								
5 A palavra a ser inserida é “evitar”. 
6 Minha tradução de: “teachers might subordinate the correction of surface level errors in order to respond to the 
ideas in a written text. Ideas, therefore, take precedence over form” (MANTELLO, 1997, p. 128). 
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como um feedback ao aluno e, portanto, deve ter o objetivo de auxiliá-lo no seu processo de 

aprendizagem.  

 Quanto aos procedimentos de correção, existem modos variados de realizá-la. A 

seguir, apresento uma discussão sobre alguns tipos. 

 

1.3.2 Tipos de correção 

 

Sobre a correção de erros em textos escritos, Mantello (1997) defende que pode ser 

benéfico que aprendizes tenham seus erros evidenciados. Sua pesquisa indica que “alunos com 

mais dificuldade em geral aproveitam mais de uma técnica de correção que seja mais 

explícita” (MANTELLO, 1997, p. 129) e que, portanto, “é importante que, como professores 

de L2, nós reflitamos no porquê de corrigirmos erros em primeiro lugar”. Nesse sentido, deve 

haver a clareza de que o objetivo maior da correção é a aprendizagem e o desenvolvimento 

dos alunos. Sobre esse aspecto, Figueiredo (2012a) defende que “a correção realmente deve 

servir não como uma forma de mostrar aos alunos que foi cometido um erro, mas como um 

apoio estrutural com vistas a uma aprendizagem mais sensível e autônoma, fazendo da escrita 

um exercício de eterna descoberta” (FIGUEIREDO, 2012a, p. 172-173). 

Logo, a seleção da maneira como o erro vai ser abordado é de extrema importância, 

uma vez que o objetivo final é o desenvolvimento dos aprendizes na L2/LE. Além disso, é 

válido, também, lembrar que a correção deve ser efetuada “de modo a não atingir a 

criatividade e a autoconfiança do alunos” (FIGUEIREDO, 2004, p. 130). Contudo, de 

antemão, é importante ter em mente que “a correção de um erro em um contexto particular não 

leva à eliminação desse erro em contextos diferentes”7 (WITBECK, 1976, p. 321). 

A seguir, vemos como a correção pode ser realizada de forma direta ou indireta. 

 

1.3.2.1 Correção direta 

 

 A correção direta é aquela em que são apontados, nos textos produzidos pelos 

aprendizes, os erros encontrados. Normalmente, há o fornecimento de uma alternativa 

linguística à tentativa de formulação do escritor. Primordialmente, há um enfoque no aspecto 

formal da língua (FIGUEIREDO, 2004). A correção direta pode ser total ou parcial, ou seja, 

todos os erros podem ser marcados num texto ou somente aqueles que são considerados 

																																																								
7 Minha tradução de: “the correction of an error in a particular context does not often lead to the elimination of 
the same kind of error in subsequent contexts” (WITBECK, 1976, p. 321). 
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empecilhos maiores para a comunicação. Nesse tipo de correção, o aprendiz desempenha um 

papel secundário, pois é somente receptor daquilo que foi marcado em seu texto. 

 

1.3.2.2 Correção indireta 

 

 Quando a correção de erros é realizada de maneira implícita, isto é, sem que a forma 

correta seja diretamente oferecida ao aluno, há maior engajamento dos aprendizes para 

solucionar o problema e, por sua vez, maior retenção da forma correta na memória do aluno 

(FINN; METCALFE, 2010). Dessa maneira, diferentemente da correção direta, em que o 

aprendiz tende a somente receber a correção realizada por uma outra pessoa, nos diversos 

meios de correção indireta, os alunos podem desempenhar um papel mais ativo no processo, 

dependendo da maneira como a correção é realizada (DI PARDO; FREEDMAN, 1998; LEE, 

1997).  

Entre os meios de correção indireta, estão a autocorreção, em que o aluno deve 

reconhecer e corrigir seus erros a partir de destaques realizados em seus textos (por exemplo, 

palavras sublinhadas, códigos previamente acordados entre escritores e revisores e utilizados 

nas marcações realizadas nos textos etc.); as conferências, em que o revisor discute o texto 

com o escritor para a averiguação de pontos a serem esclarecidos; a correção com toda a 

turma, em que exemplos de erros são expostos aos aprendizes no quadro, sem que esses erros 

sejam ligados a qualquer dos alunos, e eles realizam a correção a partir de discussões, 

refletindo sobre o erro que está sendo focalizado; e, finalmente, a correção com os pares. Na 

correção com os pares, os alunos dialogam sobre seus textos com seus colegas e “têm a chance 

de discutir sobre suas próprias dúvidas e compartilhar com os outros o seu conhecimento” 

(FIGUEIREDO, 2004, p. 126). A correção com os pares terá sua discussão mais aprofundada 

no próximo tópico. 

 

1.4 A correção com os pares 

 

Conforme mencionado anteriormente, “a correção com os pares é um processo no qual 

os alunos leem os textos escritos por seus colegas e dão sugestões para melhorá-los” 

(FIGUEIREDO, 2003, p. 131) e está baseada na noção vygotskiana de que indivíduos podem 

aprender e construir significado a partir da interação (VYGOSTKY, 1998). 

Embora haja pesquisas que demonstrem que vários alunos prefiram que a voz do 

professor seja mais evidente em seu processo de aprendizagem (ZHANG, 1995), a revisão, a 
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correção e a escrita colaborativa com os pares podem ser extremamente benéficas para os 

alunos. No processo de scaffolding, o par não precisa ser exatamente mais desenvolvido em 

todos os aspectos de aprendizagem. Uma pesquisa realizada por Saito (1994) demonstra que 

alunos mais avançados consideram o feedback oferecido por seus pares como algo útil. Assim, 

tanto alunos mais proficientes quanto menos proficientes podem se beneficiar das interações 

(TANG; TITHECOTT, 1999), pois o conselho oferecido por seus pares pode ser útil para seu 

processo de escrita (SWAIN; BROOKS; TOCALLI-BELLER, 2002). 

 Um outro benefício da correção dialogada é o fato de que, ao interagir com seus 

colegas, os alunos realizam construções que não produziriam individualmente, por conta do 

auxílio que dispõem. A produção linguística nesses momentos funciona além do propósito de 

comunicação, pois auxilia a aprendizagem por se tratar de práticas sociais de assistência 

instrucional e interacional (DONATO, 2000; SWAIN, BROOKS; TOCALLI-BELLER, 

2002). 

Ao dialogar com seus pares, os aprendizes podem dispor, também, de uma audiência 

autêntica (MANGELSDORF; SCHLUMBERGER, 1992), pois a atividade de correção 

dialogada torna-se uma atividade de leitura e discussão com fins comunicativos genuínos, e 

não uma comunicação artificial em que o aluno escreve um texto para um leitor fictício, o 

professor (LEE, 1997). Assim, corrigir o texto com o colega poderá causar menos ansiedade 

para sua produção escrita, pois, ao contrário de somente ter a finalidade de avaliação com 

atribuição de conceitos e/ou notas, os aprendizes estão, de fato, envolvidos num processo de 

esclarecimento e de rearticulação de ideias (LEE, 1997; STANLEY, 1992). O diálogo que 

acontece na correção com os pares, então, se torna algo de grande valia para o processo de 

aprendizagem dos alunos, pois nele a língua está sendo aprendida ao ser utilizada (SWAIN, 

2000). 

 Swain, Brooks e Toccalli-Beller (2002) também enfatizam a importância da 

colaboração no processo de aprendizagem de uma L2/LE, ao discutirem como o trabalho 

conjunto dos alunos resulta na coconstrução de conhecimento sobre a língua-alvo. Assim, os 

aprendizes tornam-se construtores de seu próprio conhecimento, constroem significado em vez 

de somente recebê-lo, assumem um papel mais ativo em sua aprendizagem (FIGUEIREDO, 

2002; MANGELSDORF; SCHLUMBERGER, 1992).  

Sobre aspectos afetivos, Figueiredo e Assis (2006) acreditam que, 
 
num ambiente de mútuo apoio, a aprendizagem colaborativa pode ajudar os 
escritores menos experientes a aprimorar suas habilidades, a enxergar seu texto sob o 
prisma de outro leitor, a tornarem-se autocorretores mais perspicazes, a desenvolver 
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vocabulário metalinguístico sobre a escrita em inglês, a confiar uns nos outros e a 
fortalecer sua autoestima (FIGUEIREDO; ASSIS, 2006, p. 172). 
 

Lee (1997, p. 59) corrobora essa ideia ao sugerir que “a correção com os pares pode 

aumentar a autoconfiança, fazer da escrita uma atividade mais positiva de aprendizagem e 

ajudar os alunos a desenvolver uma maior independência na escrita”8. Há também o fato de 

que, na interação, “os escritores tornam-se mais conscientes do leitor para quem o texto é 

escrito. Assim, a escrita torna-se o foco da conversa”9 (TANG; TITHECOTT, 1999, p. 21), e 

os aprendizes têm a oportunidade de expressar seus sentimentos em relação ao seu processo de 

escrita (ZHANG, 1999). Para Liu e Hansen, a correção com os pares 
 
vai além de oferecer feedback sobre gramática ou sobre questões estilísticas. Quando 
implementado apropriadamente, a correção com os pares pode gerar uma fonte rica 
de informações para conteúdo e questões retóricas, melhorar a comunicação 
intercultural e dar aos alunos um senso de coesão de grupo10 (LIU; HANSEN, 2005, 
p. 31). 
 

Figueiredo (2012b, p. 307) considera a escrita “um processo cíclico de geração e 

integração de ideias” e argumenta ainda que  
   

o texto escrito não pode mais ser considerado uma composição formada por palavras 
e sentenças. Antes, ele é um meio de expressão e de comunicação pelo qual o 
escritor, por intermédio das inúmeras possibilidades de construção e de padrões, vai 
produzindo seu texto no intuito de persuadir o leitor de que ele tem algo que vale a 
pena dizer. (FIGUEIREDO, 2012b, p. 306). 

 

Percebe-se, então, que deve ser claro para os aprendizes que sua escrita não pode ser 

focada somente no resultado final de seu trabalho. Antes, o processo pelo qual passam para 

produzir seu texto é de vital importância para sua aprendizagem da língua estrangeira. Desse 

modo, o olhar que é voltado para a escrita não é o de somente mais uma atividade sem grande 

importância ou de pouco proveito, uma vez que, ao escrever, discutir e pensar o processo de 

escrita, o aluno também está aprendendo. Figueiredo (2012b) confirma essa ideia ao 

mencionar que, 
 

[a]o trabalhar com a produção escrita, o professor deve conscientizar-se de que um 
produto é resultado de um processo, e se os alunos tiverem a chance de perceber a 
escrita como um processo pelo qual eles podem explorar e descobrir seus 

																																																								
8 Minha tradução de: “Peer reviews can boost confidence, make writing a more positive learning activity, and 
help students develop greater independence in writing” (LEE, 1997, p. 59). 
9 Minha tradução de: “Through interaction, writers become aware of the reader for whom the text is composed. 
Writing thus becomes the focus of conversation” (TANG; TITHECOTT, 1999, p. 21). 
10 Minha tradução de: “usually goes beyond giving feedback on grammar or stylistic concerns. When properly 
implemented, peer response can generate a rich source of information for content and rhetorical issues, enhance 
intercultural communication, and give students a sense of group cohesion” (LIU; HANSEN, 2005, p. 31). 
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pensamentos e ideias, indubitavelmente o produto, também, apresentará notáveis 
melhorias. (FIGUEIREDO, 2012b, p. 309). 
 

Sabe-se, contudo, que “escrever bem é uma tarefa extremamente árdua que implica a 

escolha acertada de diversas variáveis, como, por exemplo, palavras adequadas, sintaxe 

adequada, estilo adequado etc.” (FIGUEIREDO, 2012b, p. 309). Nesse processo de fazer 

tentativas, a presença de um leitor real pode se apresentar como algo extremamente benéfico. 

Ao serem revisados por um par, os aprendizes dispõem de uma audiência autêntica e, assim, 

terão a oportunidade de negociar e de elaborar significados, além de praticar suas habilidades 

de produção e de compreensão oral na língua estrangeira (MANGELSDORF; 

SCHLUMBERGER, 1992). Todavia, é importante lembrar que “o feedback deve ser integrado 

ao processo contínuo da escrita, e não somente ser entregue como o veredito de um produto 

finalizado”11 (ZHANG, 1999, p. 324) e que “revisar não é apenas corrigir erros. É um 

processo no qual novas ideias podem ser geradas e velhas ideias descartadas” (FIGUEIREDO, 

2005b, p. 31). Portanto, “a revisão não acontece apenas no final da escritura” (FIGUEIREDO, 

2005b, p. 32), ela acontece durante todo o processo de escrita. 

Liu e Hansen entendem que “a chave para fazer da correção em pares um componente 

convidativo nas aulas de escrita está no planejamento do professor e no treinamento dos 

alunos”12 (LIU; HANSEN, 2005, p. 32). É importante destacar, também, que a eficácia do 

trabalho com os pares pode ser influenciada pela variedade de atividades e tipos de interação 

que os aprendizes realizam em sala de aula (OZFIDAN; MACHTMES; DEMIR, 2014). 

Finalmente, outro fator que pode influenciar, também, a eficácia dos trabalhos com os pares é 

o nível de proximidade e de intimidade que existe entre os participantes do processo. 

Aprendizes que têm uma relação mais próxima com seus colegas tendem a realizar as 

atividades de correção mais eficazmente (AMERIAN; AHMADIAN; MEHRI, 2014).  

No próximo tópico, apresento uma discussão sobre a importância da revisão na 

produção de textos, os tipos de revisão e seus resultados nos produtos finais de textos escritos 

por aprendizes de L2/LE. 

 

 

 

 
																																																								
11 Minha tradução de: “Feedback should be integrated into the ongoing writing process, rather than handed down 
as a verdict on a finished product” (ZHANG, 1999, p. 324). 
12 Minha tradução de: “The key to making peer response a welcome component in writing classrooms lies in 
teacher planning and student training” (LIU; HANSEN, 2005, p. 32). 
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1.5 A revisão 

 

A aprendizagem de uma L2/LE é uma realização colaborativa, o que envolve a 

negociação e a criação de significado a partir da interação entre indivíduos. 

Consequentemente, ao corrigir seus textos com os pares, os aprendizes constroem 

conhecimento (TURUK, 2008). O feedback que os aprendizes recebem de seus colegas é de 

extrema importância para a consolidação da aprendizagem da língua que estão aprendendo, 

uma vez que a aprendizagem não se dá no vácuo, mas na interação entre indivíduos 

(ALHAAFREH; LANTOLF, 1994; PANAHI; BIRJANDI; AZABDAFTARI, 2010). Ao 

terem seus textos corrigidos por colegas, bem como ao ajudarem seus pares a realizar a 

revisão de seus textos, os aprendizes trabalham em sua ZDP, enquanto sozinhos poderiam não 

conseguir observar aquilo que alcançaram com auxílio externo (ALAVI; TAGHIZADEH, 

2014).  

Assim, após terem seus textos lidos e terem dialogado com seus pares sobre aquilo que 

foi problemático para a compreensão, os aprendizes voltam aos seus textos para revisá-los. O 

impacto da revisão em pares pode ser medido pelas mudanças que são feitas nos textos após 

os momentos de correção. Conforme afirma Carvalho (2006, p. 224-225), “ao tentar corrigir 

os erros nos textos dos colegas e ter um papel mais ativo no seu processo de aprendizagem, os 

alunos podem perceber o que sabem ou não e, dessa forma, tentar encontrar respostas para as 

suas possíveis dúvidas”. 

Ao revisar seus textos, então, os aprendizes utilizarão estratégias para auxiliá-los em 

seu trabalho e auxiliá-los, também, nas dúvidas que surgem durante o processo de revisão de 

seus textos. Para Flower et al. (1986, p. 16), a revisão pode levar os alunos a “rever, 

reestruturar e até reconsiderar todo o discurso. A revisão, então, é um poderoso processo 

gerador” 13 de ideias. Carvalho (2006, p. 212) enfatiza que 
 
as estratégias de revisão utilizadas pelos alunos durante as atividades de revisão 
colaborativa apontam para um comportamento extremamente ativo; isto é, eles leem, 
releem, discutem, acrescentam, corrigem, reescrevem, observam, relembram, 
apagam, perguntam, têm duvidas, erram em algumas alternativas, acertam em outras 
etc. 
 

Ao trabalhar em conjunto com seus colegas, os aprendizes podem oferecer auxílio 

mútuo, visto que sozinhos podem não encontrar os erros que estão presentes nos seus textos, 

pois “detectar a presença de erros, mesmo que sejam comuns, ou bastante óbvios, pode não ser 
																																																								
13  Minha tradução de: “re-seeing, restructuring, even re-conceptualizing the entire discourse. Revision, 
establishment asserts, is a powerful, generative process” (FLOWER et al., 1986, p. 16). 
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tão fácil quanto os professores frequentemente imaginam”14 (FLOWER et al., 1986, p. 39). É 

importante destacar, também, que, ao revisar seus textos com os pares, os aprendizes não se 

movem de maneira linear no processo de desenvolvimento na L2/LE. Na verdade, o processo 

se dá de maneira dinâmica e irregular, ou seja, os aprendizes movem-se contingencialmente 

entre as possibilidades de progressão, regressão e criatividade. Isso pode justificar a 

permanência e/ou surgimento de novos erros quando reescrevem seus textos. A permanência 

de erros não implica que o momento de correção dialogada tenha sido um fracasso. Ao 

contrário disso, na revisão, os aprendizes fazem escolhas criativas que são resultados de 

discussão e deliberação, seja esse diálogo entre pares, alunos e professores ou consigo mesmos 

(GUERRERO; VILLAMIL, 2000). 

As dúvidas que surgem durante o processo de revisão podem ser de diferentes 

naturezas. Elas podem ser a respeito da forma do texto, ou seja, a respeito dos aspectos 

gramaticais e ortográficos, bem como podem dizer respeito ao conteúdo do texto, isto é, 

podem dizer respeito às ideias que estão expostas ali. De acordo com Villamil e Guerrero 

(1998), os aprendizes podem tender a se concentrar nos erros superficiais em vez de se 

concentrarem e/ou se comunicarem com o texto em si, ou seja, concentram-se na forma e não 

no conteúdo. O estudo de Figueiredo (2011) evidenciou que os alunos tendem a preocupar-se 

mais com aspectos gramaticais do texto e deixam o conteúdo em segundo plano. Essa atitude 

pode ser resultado de uma tradição de correção de erros em que a ideia de um texto perfeito é 

aquele em que somente não há inadequações gramaticais. Nesse tipo de correção, fica a 

desejar um engajamento com as ideias e potencial de comunicação do texto. 

A seguir, apresento uma discussão sobre diferentes tipos de revisão. 

 

1.5.1 Tipos de modificação e de revisão 

 

Após o momento de correção dialogada, os aprendizes voltam as seus textos para 

revisá-los. Nesse momento, as correções realizadas por seus colegas podem ou não ser 

acatadas. Além disso, os aprendizes podem realizar modificações que sequer foram sugeridas 

por seus colegas. As modificações realizadas podem ser consideradas bem-sucedidas se 

corrigirem algo que não estava adequado, malsucedidas se não corrigirem o erro ou 

ocasionarem um outro erro que não existia antes, e desnecessárias, caso não houvesse um erro 

																																																								
14 Minha tradução de: “detecting even common, rather obvious errors may not be as easy as teachers often 
suppose” (FLOWER et al., 1986, p. 39).	
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antes, tampouco tenha gerado um novo erro (FIGUEIREDO, 2002). Para a realização de 

modificações, os aprendizes fazem uso de diferentes tipos de revisão. 

Ao revisar seus textos, os alunos podem rever suas ideias, melhorá-las, mantê-las ou 

até mudá-las completamente. “A revisão ajuda os alunos a refletir sobre a língua e a perceber a 

necessidade de tornar os seus textos mais claros para um leitor e de adequá-los a um 

determinado gênero textual” (FIGUEIREDO, 2005b, p. 31-32). 

Faigley e Witte (1981) sugeriram uma taxonomia de revisão em que as mudanças 

realizadas no texto podem ser divididas entre revisão de superfície e revisão de conteúdo. Para 

os autores, as revisões de superfície são aquelas em que não há a inclusão de novas 

informações ao texto ou em que informações não são removidas; e as revisões de conteúdo são 

aquelas em que novo conteúdo é inserido ou removido do texto. Ambos os tipos de revisão 

podem compreender, segundo Faigley e Witte (1981) e Figueiredo (2005b): 

 

a) Adições: há o acréscimo de palavras, de grupos de palavras, bem como de 

morfemas e de sinais de pontuação (you pay two dollars è you pay a two-

dollar entrance fee). 

b) Apagamentos: há a supressão de uma palavra, grupos de palavras, de 

morfemas ou de sinais de pontuação (several rustic looking restaurants è 

several rustic restaurants). 

c) Substituições: quando há a troca de uma palavra ou de um grupo de palavras 

por outra ou outras (out-of-the-way-spots è out-of-the-way-places). 

d) Reestruturações de palavras ou ideias: a reorganização de palavras ou de 

grupos de palavras, podendo ocasionar, inclusive, a mudança de significados 

ou de ideias iniciais (springtime means to most people… è springtime, to 

most people, means…). 

e) Distribuições: quando sentenças são divididas em mais partes, inclusive em 

parágrafos novos (I figured after walking so far the least it could do would 

be to provide a relaxing dinner since I was hungry. è I figured the least it 

owed me was a good meal. All that walking made me hungry). 

f) Consolidações: em oposição às distribuições, nas consolidações, sentenças 

múltiplas podem ser combinadas em uma só, ou também pode ocorrer a 

junção de parágrafos (And there you find Hamilton’s Pool. It has cool green 

water surrounded by 50-foot cliffs and lush vegetation. è And there you 
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find Hamilton’s Pool: cool green water surrounded by 50-foot cliffs and 

lush vegetation.).  

 

Conforme mencionado, as mudanças que ocorrem em seus textos após as correções 

dialogadas podem ser bem-sucedidas, malsucedidas ou desnecessárias (FIGUEIREDO, 2002). 

Em outras palavras, o resultado pode ser, a priori, negativo, se considerado somente o produto 

imediato do processo de correção, que é o texto em si. Em alguns momentos, poderá acontecer 

de o colega sugerir ao seu par algo que não esteja correto. Um exemplo seria no momento da 

correção, um colega sugerir ao seu par a substituição de uma palavra por outra que não é certa 

e ocasionar um erro. Ao revisar seu texto, o aprendiz, então acata a sugestão de seu colega e 

realiza a substituição. Como a correção sugerida não informa uma palavra adequada, o 

aprendiz realiza uma revisão de substituição e, por sua vez, executa uma modificação 

malsucedida. Todavia, conforme sugere Figueiredo (2002), uma forma de indução ao erro 

“deve ser vista como uma circunstância natural do processo desenvolvimental do aprendiz, já 

que a língua é formada também pela oscilação de hipóteses corretas e incorretas em relação à 

língua-alvo” (FIGUEIREDO, 2002, p. 107). 

Resumidamente, então, neste estudo, correção, modificação e revisão são entendidos 

como: 

a) Correção: refere-se ao momento em que os aprendizes dialogam com seus pares sobre 

aquilo que escreveram. A correção, assim, é a marcação sugerida por um aprendiz ao 

discutir o texto com seu colega; 

b) Modificação: diz respeito à alteração feita pelos aprendizes no momento individual em 

que executam a revisão de seus textos; e 

c) Revisão: refere-se à estratégia utilizada pelo aluno ao realizar a modificação em seu 

texto. 

 

Uma alternativa para minimização dos problemas que podem surgir nos momentos de 

correção e no produto final dessa correção seria a utilização de um guia para os aprendizes 

enquanto corrigem os textos de seus colegas. A seguir, apresento uma breve discussão sobre a 

utilização de um guia de orientação no momento de correção com os pares, foco deste estudo. 
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1.6 O guia de orientação 

 

Conforme mencionado anteriormente, há alunos que preferem a voz do professor na 

correção de seus textos (ZHANG, 1995). É comum também que os alunos tenham dificuldade 

em oferecer feedback aos colegas, inclusive por receio de ofender o parceiro (TANG; 

TITHECOTT, 1999). Além disso, caso não possuam um guia que possam utilizar como 

referência durante o momento de revisão, os aprendizes podem permanecer em um nível 

superficial de correção, atentando-se somente para aspectos gramaticais da língua, 

concentrando-se, então, principalmente na forma sem partir também para o conteúdo do texto 

(FIGUEIREDO, 2005a). Portanto, para minimizar os problemas que podem surgir nos 

momentos de correção com os pares, os aprendizes podem ser guiados mais explicitamente 

nessas interações, de maneira que o distanciamento do professor não seja tão relevante para os 

aprendizes. 

Alguns autores acreditam que “grupos que recebem praticamente nenhuma instrução 

são capazes de se manter focados na tarefa”15 (DI PARDO; FREEDMAN, 1998, p. 138). Ou 

seja, são capazes de executar atividades de correção dialogada sem a necessidade de serem 

guiados de uma forma mais explícita. Contudo, outros estudiosos sugerem que a correção com 

os pares pode ser beneficiada pela utilização de um guia de orientação (FIGUEIREDO, 2005a; 

LIU; HANSEN, 2002; STANLEY, 1992). Esse guia de orientação funciona como uma espécie 

de instrução para os alunos em seu processo de correção com os pares. Stanley (1992) defende 

que alunos tendem a desempenhar um papel melhor de corretores quando recebem algum tipo 

de instrução para o processo de correção. Em sua pesquisa, ele chegou à conclusão de que, se 

os aprendizes são preparados para os momentos de revisão com os pares, a qualidade das 

interações é significativamente melhor. Para o autor, “os aprendizes precisam ser socializados 

à microcultura de avaliação com os pares. Eles precisam chegar a um consenso em sala de 

aula quanto aos estilos apropriados para a discussão sobre os trabalhos de seus colegas, bem 

como questionar ideias” (STANLEY, 1992, p. 230). 

Tang e Tithecott (1999) também argumentam que “os alunos deveriam receber 

treinamento intensivo para habilitá-los a participar plenamente no processo” 16  (TANG; 

TITHECOTT, 1999, p. 36) para os momentos de correção. 

																																																								
15 Minha tradução de: “Response groups receiving fairly minimal guidance are capable of staying on task” (DI 
PARDO; FREEDMAN, 1998, p. 138). 
16 Minha tradução de: “students should be given intensive training to enable them to participate fully in the 
process” (TANG; TITHECOTT, 1999, p. 36). 
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Em seu estudo, Figueiredo (2005a) notou que o foco das conversações guiadas pelo 

guia de orientação era mais abrangente, em contraste com os momentos de correção sem o 

guia. O autor observou que, sem o guia, as discussões limitavam-se ao aspecto gramatical e ao 

vocabulário dos textos. Já com a utilização do guia, as conversas expandiam-se para a 

estruturação textual, para o uso de palavras repetidas, para o desenvolvimento das ideias, para 

a pontuação e para os títulos dos textos. Além disso, para os aprendizes participantes do 

estudo de Figueiredo (2005a), o guia de orientação serviu como 
 
um elemento que os direcionava à correção de forma mais abrangente. Segundo eles, 
o guia dava-lhes critérios para a realização da correção, o que a tornava mais objetiva 
para eles. Por meio do guia, eles passaram a se sentir mais seguros quanto ao que 
fazer durante as atividades de correção. (FIGUEIREDO, 2005a, p. 206). 
 

 Contudo, os participantes desse estudo também relataram que o guia pode igualmente 

agir como algo limitador, restringindo a interação no momento de correção àquilo que é 

direcionado pelo guia, bem como “reduzir as oportunidades de negociação sobre o texto, por 

direcionar o foco para alguns aspectos textuais” (FIGUEIREDO, 2005a, p. 194). 

O guia para correção utilizado neste estudo foi retirado de Figueiredo (2005a). O 

propósito do guia é que os aprendizes sejam levados a atentarem-se a aspectos variados do 

texto que não somente a sua gramática, o que tende a acontecer com aprendizes de línguas 

estrangeiras ao realizarem revisões em seus textos (VILLAMIL; GUERRERO, 1998). Ao 

observarem os outros pontos trazidos pelo guia, os alunos, são encorajados a analisar outros 

pontos textuais, e, de maneira didática, são instruídos a observar pontualmente o que diz 

respeito cada ponto apresentado pelo guia. O guia pode ser observado no quadro a seguir:  

 

Quadro 1.1: Guia utilizado no momento da atividade de correção com os pares 

Visão geral do texto Veja os pontos positivos do texto e aqueles que podem ser 
melhorados. 

Conteúdo Veja se o título está apropriado ao texto, se as ideias estão 
claras, se as ideias estão relacionadas ao tópico, se as ideias 
não estão repetidas etc. 

Organização Veja se o texto tem começo, meio e fim. Veja se as ideias 
estão organizadas de forma coerente e lógica, se os 
parágrafos estão bem desenvolvidos e ordenados etc. 

Gramática Observe o uso correto de artigos, tempos verbais, flexões 
verbais, pronomes, concordância entre sujeito e verbo, 
singular/plural etc. 

Vocabulário Veja se o seu colega está usando adequadamente o 
vocabulário aprendido, se escolheu a palavra correta para 
expressar algo, se não está repetindo palavras etc. 
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Mecânica Observe os sinais de pontuação, uso de letras maiúsculas 
(nomes próprios e de lugares, por exemplo), ortografia das 
palavras etc. 

Fonte: Figueiredo (2005a). 

 

Como pode ser observado no Quadro 1.1, os aspectos apresentados pelo guia são: 

a) Visão geral do texto – primeiramente, os alunos são levados a realizar uma 

avaliação geral do texto, ou seja, aquilo que foi realizado com sucesso e o que pode 

ser melhorado. 

b) Conteúdo – neste ponto, os aprendizes devem verificar se as ideias do texto do seu 

colega são apropriadas, se foram bem escritas, se são pertinentes ao tópico, se o 

texto não está repetitivo, se a escolha do título foi feita com sucesso etc. 

c) Organização – nesta etapa, os alunos devem se atentar à estrutura do texto, isto é, 

se há coesão, início, meio e fim, se os parágrafos foram separados adequadamente, 

se há coerência no texto etc.  

d) Gramática – aqui é dada atenção a aspectos mais gramaticais do texto. No guia, os 

alunos são instruídos a observar o uso de diferentes partes do discurso, como 

artigos, verbos, pronomes, concordância entre sujeito e verbo, singular/plural etc. 

e) Vocabulário – os alunos são levados a avaliar as escolhas lexicais realizadas por 

seus colegas, ou seja, se as palavras foram escolhidas adequadamente, se fizeram 

uso de vocabulário trabalhado durante as aulas, se não há a repetição desnecessária 

de itens lexicais etc. 

f) Mecânica – neste item, os aprendizes são instruídos a observar aspectos como 

pontuação, uso de letras maiúsculas, ortografia das palavras etc.17 

 

Após a discussão sobre tipos de erros, tipos de correção, tipos de revisão e o guia de 

orientação, percebe-se que a utilização do guia pode ser benéfica para os momentos de 

correção com os pares, e as opiniões variam quanto à relevância de sua utilização. Como o 

assunto ainda levanta incógnitas e desperta discussões, justifica-se a realização desta pesquisa. 

A seguir, apresento a metodologia utilizada para a consecução deste estudo. 

 

 
  
																																																								
17 Embora no guia de orientação a pontuação (isto é, a atribuição de ponto final, vírgula etc.) esteja no item 
mecânica, na análise dos erros presentes nos textos dos participantes, incluí esse tipo de erro na categoria 
Gramática, com o fim de facilitar a análise quantitativa dos textos. 



	
	

42 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, explicito os motivos de o estudo de caso ter sido utilizado como 

método de pesquisa para a coleta e a análise dos dados, bem como a natureza desse método de 

pesquisa sob o prisma da pesquisa qualitativa. Além disso, apresento o contexto da pesquisa 

que inclui, de forma breve: o local, o período de tempo para a realização da geração de dados, 

a descrição das atividades de escrita realizadas pelos alunos, bem como uma descrição dos 

participantes deste estudo. Na terceira e última parte, apresento os instrumentos e os 

procedimentos para a geração de dados e os procedimentos utilizados para a análise dos dados. 

 

2.1 O método de pesquisa: o estudo de caso 

  

Na realização de uma pesquisa, alguns fatores norteiam os procedimentos de coleta de 

dados, tais como seus objetivos e as perguntas às quais o pesquisador pretende responder 

(FIGUEIREDO, 2001). Conforme foi mencionado anteriormente, o objetivo principal deste 

estudo é investigar os benefícios ou não da utilização de guias de orientação durante a 

realização de atividades de correção com os pares em um contexto ensino de PLE. 

Embora Nunan (1992) tenha sugerido que nem sempre seja fácil definir se um trabalho 

é, de fato, um estudo de caso, essa metodologia de pesquisa se faz bastante presente em 

pesquisas em Linguística Aplicada, inclusive na área de ensino e aprendizagem de línguas 

(FIGUEIREDO, 2001; FARIA, 2015; VIEIRA, 2015, entre outros). A escolha do estudo de 

caso como metodologia de pesquisa deve-se ao fato de o foco deste estudo ter sido 

selecionado previamente, ou seja, a compreensão da realização da correção com os pares com 

e sem o uso de guias de orientação, bem como ao número reduzido de participantes 
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(BOGDAN; BIKLEN, 1994; LÜDKE; ANDRÉ, 1986; NUNAN, 1992). A metodologia de 

estudo de caso favorece a utilização de diversos instrumentos de coleta de dados para se obter 

uma visão mais completa da atividade ou do fenômeno sob investigação (SELIGER; 

SHOHAMY, 1989). 

 O caso, segundo Johnson (1992, p. 7), pode ser “um aluno, um professor, uma sala de 

aula, uma escola, uma agência, uma instituição, ou uma comunidade”. Dessa forma, o estudo 

de caso pode estar centrado em um ou mais indivíduos. Telles (2002, p. 198) argumenta que 

os estudos de caso, “frequentemente descritivos, são utilizados quando o professor-

pesquisador deseja enfocar um determinado evento pedagógico, componente ou relativo à sua 

prática profissional”. Para Lüdke e André (1986, p. 21), 

 
a preocupação central ao desenvolver esse tipo de pesquisa é a compreensão de uma 
instância singular. Isso significa que o objeto estudado é tratado como único, uma 
representação singular da realidade que é multidimensional e historicamente situada. 
Desta maneira, a questão do caso ser ou não ‘típico’, isto é, empiricamente 
representativo de uma determinada população, torna-se inadequada, uma vez que 
cada caso é tratado como tendo um valor intrínseco. 
 

 O estudo de caso pode ser quantitativo ou qualitativo. A pesquisa aqui apresentada 

insere-se no paradigma de pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa toma a realidade como 

dinâmica e construída historicamente (REES, 2008). Para Bogdan e Biklen (1994, p. 49), “a 

abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de que 

nada é trivial, que tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”. 

Então, diferentemente da pesquisa quantitativa, que lida com certas variáveis para 

comprovar ou refutar uma hipótese previamente estabelecida, apresentando resultados, quase 

sempre, em forma de números, a pesquisa qualitativa lida prioritariamente com a coleta de 

dados na forma de informação descritiva (JOHNSON, 1992). Entretanto, a pesquisa 

qualitativa poderá também utilizar dados quantitativos quando uma pesquisa numérica puder 

facilitar a compreensão dos resultados (NUNAN, 1992). A seguir, apresento uma descrição do 

contexto em que esta pesquisa foi realizada. 

 

2.2 O contexto da pesquisa 

 

 Nesta seção, apresento informações acerca do contexto de realização desta pesquisa, 

um breve perfil a respeito dos participantes e uma descrição inicial das atividades de escrita 

realizadas pelos alunos participantes, com o intento de melhor situar o leitor deste estudo. 
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2.2.1 O local e a duração da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma turma de PLE na Universidade Federal de Goiás 

durante o primeiro semestre de 2016. A escolha desta turma se deve ao fato de que é nesta 

instituição que o pesquisador desenvolveu suas atividades acadêmicas de graduação, 

especialização e Mestrado, bem como ao fato de a Universidade Federal de Goiás ser a única 

instituição de ensino superior em que a disciplina PLE é ofertada para alunos estrangeiros em 

situação de intercâmbio em Goiânia. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

pesquisa em 13/07/2015, e o parecer com a aprovação encontra-se no Anexo A. 

Os dados foram gerados no período de maio a julho de 2016, especificamente o 

primeiro momento de geração de dados foi em 30 de maio e a última no dia 11 de julho. Ao 

todo, foram realizadas 6 visitas à turma, das quais, 4 seriam para os momentos de correção 

com os pares. Nos outros momentos, os alunos foram entrevistados individualmente para a 

geração de dados da entrevista inicial e final. Nesses momentos, o professor solicitava que eu 

entrevistasse os alunos fora da sala de aula enquanto seguia com atividades em sala. Os alunos 

preferiam que eu os entrevistasse durante a aula, pois relataram que seria demasiado 

complicado encontrá-los em outro momento que não fosse durante a aula. Ao sugerir que as 

entrevistas acontecessem antes e/ou depois do momento de aula, informaram-me que não 

poderiam fazê-lo, pois, antes da aula de português estariam em outras aulas, e depois da aula 

de português tinham que almoçar (o horário das aulas de português era de 12:00 às 13:40). Ao 

conversar sobre isso com o professor, ele não se importou que os alunos se ausentassem para 

as entrevistas. Durante as atividades de escrita e correção, o professor permanecia em sua 

mesa de trabalho, e meu foco era direcionado exclusivamente aos alunos participantes, uma 

vez que meu objetivo era o de investigar os efeitos da correção e revisão colaborativas. O 

professor da turma, então, embora não fosse participante da pesquisa, generosamente cedeu 

parte de suas aulas para que eu pudesse gerar os dados para este estudo. 

As atividades de escrita e de correção dos textos nunca aconteciam no mesmo dia. 

Contudo, as atividades de reescrita dos textos aconteciam logo após os alunos terminarem a 

atividade de correção com seus pares. Isso era feito para que as chances de os alunos 

entregarem seus textos fossem maiores, pois minha experiência com os participantes de um 

estudo-piloto realizado anteriormente me deixou apreensivo, uma vez que a maioria dos 

participantes do meu estudo-piloto não chegavam a entregar suas produções escritas.  
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2.2.2 Os participantes 

 

Participaram desta pesquisa dois alunos de uma turma de PLE da UFG. A turma era 

composta de 11 alunos (9 homens e 2 mulheres). Desses, 2 eram franceses, 3 argentinos, 1 

peruano e 5 colombianos. Em princípio, 9 alunos se mostraram interessados em participar da 

pesquisa. Contudo, com os passar das aulas, apenas duas duplas entregaram todos os textos e 

compareceram regularmente às aulas. Os outros 5 alunos que haviam demonstrado interesse 

em participar da pesquisa, por motivos variados, deixaram de escrever os textos, o que 

impossibilitou a análise de suas produções para este trabalho. Ainda assim, aqueles que 

estavam em sala durante os momentos de correção dialogada participavam da atividade de 

correção com seus colegas, ou realizavam outras tarefas indicadas pelo professor da turma. Na 

maioria das vezes, escreviam o texto que não haviam realizado, enquanto seus colegas, 

participantes da pesquisa, realizavam a atividade de correção colaborativa.  

Contudo, apenas os dados gerados por uma dupla foram selecionados para fazer parte 

deste estudo, uma vez que os dados gerados por dois dos participantes foram perfeitamente 

suficientes para a análise e a consecução da pesquisa, como veremos no próximo capítulo. As 

duplas de aprendizes, participantes e não participantes do estudo, foram escolhidas pelos 

próprios alunos no dia em que a pesquisa lhes foi apresentada. As duplas foram mantidas nas 

quatro atividades de correção com os pares, primeiramente sem o guia de orientação e, 

posteriormente, com a utilização do guia. Todos os alunos tinham mais de 18 anos no 

momento em que o trabalho foi iniciado e mostraram-se interessados em participar da 

pesquisa após esta ter-lhes sido apresentada. No momento de preenchimento do Termo de 

Consentimento18, para se preservar a identidade dos participantes desta pesquisa, foi-lhes 

solicitado que escolhessem, para si, um pseudônimo (BOGDAN; BIKLEN, 1994; CELANI, 

2005).  Depois da escolha de seus pseudônimos, o par participante da pesquisa foi: Dioselina e 

Zenakerip. Os outros pares não foram incluídos neste estudo, pois, embora tenham 

demonstrado interesse em participar da pesquisa, os dados não foram suficientes por não 

terem realizado todas as atividades propostas e por não estarem presentes nas aulas em todos 

os momentos para a realização das entrevistas. 

 

 

 

																																																								
18 Ver Apêndice A. 
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2.2.2.1 Os alunos 

 

 A seguir, traço um breve perfil dos alunos participantes deste estudo com base nas 

informações obtidas a partir do questionário e da entrevista inicial. Nesses dois instrumentos, 

procurei obter dos alunos sua visão sobre erros e correção para que tivesse uma ideia de como 

procederiam nos momentos de correção dialogada. 

 

Dioselina 

 

 Dioselina é solteira e tem 24 anos. É natural de Bogotá, na Colômbia. Originalmente é 

da Universidad Distrital Francisco José de Caldas e, no Brasil, é estudante de Mestrado em 

Matemática. Até o momento da pesquisa, havia estudado português por 3 meses, que coincidia 

com o tempo em que estava no Brasil. Portanto não havia estudando a língua portuguesa antes 

de iniciar seu intercâmbio em Goiânia. Dioselina disse sempre se comunicar com brasileiros 

em português e que pretende continuar estudando português ao voltar para seu país, que 

acontecerá depois do período de dois anos do seu Mestrado na UFG. A participante escolheu o 

Brasil para realizar seu intercâmbio, pois alguns amigos já estavam realizando seus estudos na 

mesma instituição e a encorajaram a participar do processo seletivo. Para Dioselina, escrever 

em português não se constitui como algo difícil, porém requer cuidado e disciplina, e a 

participante se diz acostumada a escrever em português durante as aulas de PLE, bem como na 

rede social Facebook e pelo serviço de mensagens Whatsapp. Ao ser perguntada sobre sua 

concepção de erro, Dioselina limitou-se a dizer que, para ela, erro seria aquilo que não está 

certo. Embora questionada, a participante não conseguiu expandir sua ideia sobre o assunto. 

Dioselina mencionou, contudo, que não se sente constrangida em receber correções, uma vez 

que, ao ser corrigida, pode aprender mais. 

 

Zenakerip 

 

Zenakerip tem 24 anos e é solteiro. É natural de Fusagasugá, na Colômbia. Realizou 

seus estudos em Matemática na Universidad Distrital Francisco José de Caldas e, no Brasil, é 

também estudante de Mestrado em Matemática. Seu primeiro contato com a língua portuguesa 

tinha acontecido 3 meses antes do início da pesquisa, quando chegou ao Brasil para realizar 

seu Mestrado em Matemática na Universidade Federal de Goiás. Primeiramente, Zenakerip 

pensava em realizar seus estudos de pós-graduação em Matemática em outro país, mas, por 
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conta da situação e do momento, decidiu-se por Goiânia. Para o participante, o português não 

é muito diferente do espanhol, mas tem dificuldade algumas vezes para expressar coisas que, 

em espanhol, ele fala de uma maneira, de um jeito que em português, para ele, não é possível 

fazer. Considera difícil escrever em português, mas ainda assim o faz com bastante frequência 

nas aulas de PLE, de Matemática e ao interagir com colegas brasileiros nas redes sociais. O 

participante relata que, no primeiro dia no Brasil, tomou a decisão de escrever em português 

para ir praticando. Para ele, erro é aquilo que não está dentro dos parâmetros corretos de 

alguma estrutura e diz não se sentir incomodado ao ser corrigido, pois acredita que o ser 

humano tem a capacidade de errar, mas também de melhorar ao ser corrigido.  

Na seção seguinte, discorro sobre as atividades de escrita realizadas pelos alunos 

participantes durante o estudo. 

 

2.2.3 As atividades de escrita 

 

As atividades trabalhadas com os alunos foram realizadas a partir de material 

particular criado pelo próprio professor da disciplina. Todas as atividades de escrita eram 

realizadas após algum tema trabalhado em sala, após discussões e pontos gramaticais serem 

explorados nos textos pelos alunos19. Nas aulas, não havia explicitação ou discussão sobre 

gêneros textuais. Como este não é o foco do estudo, limito a apresentação das atividades 

àquilo que deveriam executar. Ainda assim, os alunos eram expostos a exemplos de textos 

para que tivessem uma ideia do que precisavam fazer, para depois realizarem a redação de 

seus textos. Dos quatro textos usados para a pesquisa, todos foram escritos em sala de aula, 

com tempo médio de quarenta minutos para a redação, vinte minutos para o momento de 

correção dialogada e outros 10 a vinte minutos para a revisão e reescrita dos textos.  

A descrição das quatro atividades de escrita podem ser visualizadas no quadro a seguir, 

bem como informações sobre as entrevistas20:  

 

 

 

 
																																																								
19 Os temas trabalhados foram: 1) a organização e novos parâmetros para definição do que são famílias no Brasil 
e no país de origem dos alunos; 2) a organização geográfica e política do Brasil e país de origem dos alunos; 3) as 
mais importantes descobertas e invenções da história da humanidade; 4) o conteúdo apropriado para um texto de 
epitáfio. 
20 Exemplos de transcrição das atividades de correção, de transcrição das entrevistas e de transcrição dos textos 
produzidos pelos participantes podem ser encontrados nos Apêndices F, G, H e I. 
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Quadro 2.1: Cronograma de atividades e entrevistas realizadas nesta pesquisa 

Data de 
Realização Atividade Procedimento Entrevista Horário 

30/05/2016 1o Encontro Apresentação da 
pesquisa 

Entrevista 
Individual 
Inicial 

12:00 às 13:40 

06/06/2016 
Texto: “As 
famílias no meu 
país” 

Correção com os 
pares, sem a 
utilização do 
guia de 
orientação 

Entrevista 
individual sobre 
a 1a atividade  

12:00 às 13:40 

13/06/2016 Texto: “Meu 
país” 

Correção com os 
pares, sem a 
utilização do 
guia de 
orientação 

Entrevista 
individual sobre 
a 2a atividade 

12:00 às 13:40 

04/07/2016 

Texto: “As 
invenções e/ou 
descobertas que 
mudaram a 
história da 
humanidade” 

Correção com os 
pares, com a 
utilização do 
guia do 
orientação 

Entrevista 
individual sobre 
a 3a atividade 

12:00 às 13:40 

11/07/2016 Texto: “Meu 
epitáfio” 

Correção com os 
pares, com a 
utilização do 
guia do 
orientação 

Entrevista 
individual sobre 
a 4a atividade 

12:00 às 13:40 

12/07/2016 Último encontro Encerramento da 
pesquisa 

Entrevista 
Individual Final 12:00 às 13:40 

 

 Todas as entrevistas foram realizadas fora de sala de aula, contudo durante o período 

das aulas, no prédio da Faculdade de Letras da UFG. A realização das entrevistas durante o 

período das aulas foi algo solicitado pelos participantes. Informações complementares sobre as 

entrevistas podem ser encontradas na seção 2.3.1, mais adiante neste capítulo. 

 

2.3 Os instrumentos utilizados na pesquisa 

 

Antes de discutir sobre os instrumentos utilizados na pesquisa, faz-se importante 

entender que os dados de uma pesquisa “são sempre construídos pelos pesquisadores durante o 

processo de pesquisa” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, p. 149), e “sempre interpretados de 

maneira extensiva pelo pesquisador, durante e antes do momento de coleta” (LANKSHEAR; 

KNOBEL, 2008, p. 150). Além disso, é também imprescindível enfatizar que a coleta deve ser 
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ordenada, ou seja, com objetivos claros, além de passos a serem seguidos metodicamente 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Conforme esclarecem Gerhardt e Silveira (2009, p. 57), 
  

[a] escolha entre os diferentes métodos de coleta de dados depende das hipóteses de 
trabalho e da definição dos dados pertinentes decorrentes da problemática. É 
igualmente importante levar em conta as exigências de formação necessárias para 
colocar em prática de forma correta cada método escolhido. 
 

Nas palavras de Lankshear e Knobel (2008, p. 149), os dados “são coletados de 

maneira sistemática para proporcionar a base de evidências a partir da qual são feitas 

interpretações e declarações destinadas a desenvolver o conhecimento” e foi assim que 

busquei proceder ao realizar este estudo. 

A seguir, apresento os instrumentos utilizados nesta pesquisa, a discussão sobre a 

razão da escolha deles, bem como os procedimentos envolvidos em sua utilização, sendo eles: 

o questionário inicial, a entrevista, as interações gravadas em áudio e, finalmente, os textos 

produzidos pelos participantes. 

 

2.3.1 O questionário inicial 

 

 O primeiro instrumento utilizado para a realização desta pesquisa foi o questionário 

inicial. A partir deste questionário, obtive informações específicas sobre os alunos. O objetivo 

deste questionário foi descobrir há quanto tempo os participantes estudavam o português, seus 

hábitos quanto à escrita em língua portuguesa, bem como suas percepções sobre erro e como 

se sentiam ao serem corrigidos. O guia com as perguntas desse questionário encontra-se no 

Apêndice B.	

 

2.3.2 A entrevista 

 

O segundo instrumento para geração de dados desta pesquisa foi a entrevista. A 

primeira entrevista21 ocorreu em um momento antes do início das atividades de correção. 

Sobre a realização das atividades, foram feitas quatro entrevistas:22 duas após a realização das 

atividades sem a utilização do guia de orientação, e as outras, após as correções com a 

utilização do guia. Ao final da pesquisa, houve uma entrevista final23 para detectar as 

percepções dos participantes sobre a sua experiência com a pesquisa. Todas as entrevistas 
																																																								
21 Ver Apêndice C. 
22 Ver Apêndice D. 
23 Ver Apêndice E. 
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aconteceram individualmente e foram gravadas em áudio com a utilização de gravadores de 

voz. Tais entrevistas foram adaptadas de Figueiredo (2001), e tiveram por objetivo detectar as 

percepções dos alunos sobre sua participação no processo de correção com os pares, que 

aconteciam acompanhadas da utilização ou não de um guia de orientação. 

Rees e Mello (2011, p. 38) concebem a entrevista como “um espaço interacional 

configurado pelo contexto sócio-histórico e pelos participantes” e chamam atenção para a  

importância de um preparo anterior à realização da entrevista, levando-se em conta as 

situações em que elas se darão e quais serão os objetivos a serem alcançados. 

Ao enfatizar que devemos considerar os participantes da pesquisa como indivíduos a 

serem respeitados, Celani (2005, p. 107) alerta-nos de que “é preciso ter claro que as pessoas 

não são objetos e, portanto, não devem ser tratadas como tal”. Bogdan e Biklen (1994, p. 77) 

defendem, também, que “os sujeitos devem ser tratados respeitosamente e de modo a obter a 

sua cooperação na investigação”. Portanto, os participantes tiveram direito à voz e tiveram 

papel ativo durante todos os momentos da pesquisa, inclusive o da entrevista. Com vistas a dar 

aos participantes maior liberdade durante as entrevistas, foi-lhes garantido que poderiam 

responder às perguntas em português ou espanhol. Todos os participantes, contudo, 

escolheram responder às perguntas sempre em português, para praticarem suas habilidades na 

língua que estavam aprendendo. 

Lüdke e André (1986) discorrem sobre a relação de interação que se cria na entrevista, 

além da “atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 33). Há, contudo, um número diversificado de tipos de entrevista, cujas 

escolhas serão realizadas de acordo com os objetivos a serem alcançados. Moreira e Caleffe 

(2008) comentam sobre os diferentes modelos de entrevistas, destacando que “essas diferenças 

dizem respeito à natureza das perguntas, ao grau de controle exercido pelo entrevistador sobre 

o entrevistado, ao número de pessoas envolvidas e à posição geral da entrevista no 

delineamento da pesquisa” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 166). 

Entre os diversos tipos de entrevistas, a que me pareceu mais apropriada foi a 

semiestruturada. De acordo com Lüdke e André (1986, p. 34), esse tipo de entrevista “se 

desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente”. Para Rees e Mello 

(2011, p. 39), “a entrevista semiestruturada é conduzida de uma forma mais aberta e menos 

intrusiva, como se fosse uma conversa ou uma troca de informações”. Nunan (1992, p. 150) 

acrescenta ainda que 

 
[a]s vantagens da entrevista semiestruturada são, em primeiro lugar, que ela oferece 
ao entrevistado um grau de poder e controle sobre o curso da entrevista. Em segundo 
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lugar, ela dá ao entrevistador grande flexibilidade. Finalmente, e ainda mais 
importante, essa forma de entrevista oferece um acesso privilegiado à vida das 
pessoas.24 
 

 A entrevista, então, compôs o primeiro e o último momento de geração de dados com 

os participantes, uma vez que a pesquisa iniciou-se com a entrevista inicial e encerrou-se com 

o sexto momento de entrevista, após o quarto momento de correção com os pares. Durante 

esses momentos de correções, houve o registro de impressões do pesquisador. Uma amostra de 

entrevistas realizadas com Dioselina e Zenakerip encontram-se nos Apêndices F e G. A seguir, 

a discussão teórica sobre as observações como instrumento gerador de dados. 

 

2.3.3 As interações gravadas em áudio 

 

Como terceiro instrumento de geração de dados, foram utilizadas as transcrições das 

gravações de interações efetuadas pelos participantes durante os momentos de correção 

dialogada. Cada par recebeu um gravador de voz para registrarem sua interação. Durante os 

momentos de correção dialogada, os pares sentavam-se distantes uns dos outros na sala de 

aula para que, assim, a interação de um par não atrapalhasse o outro, bem como para que 

houvesse clareza na hora de ouvir e transcrever os áudios. Isto foi feito com o objetivo de 

perceber o tópico das conversações entre os participantes e como procediam com as correções 

com os pares. Houve uma atenção especial do pesquisador sobre os tipos de sugestões feitas 

pelos alunos participantes a respeito dos textos de seus colegas, isto é, as sugestões sobre 

forma e as sobre conteúdo, conforme discutido no capítulo anterior. No Apêndice H, há a 

amostra de um momento de interação entre Dioselina e Zenakerip.  

 

2.3.4 Os textos escritos 

 

Os textos produzidos pelos participantes em suas versões originais e revisadas foram 

utilizados como quarto instrumento de geração de dados, tendo por objetivo investigar os 

possíveis benefícios da utilização de guias de orientação para a correção com os pares, 

verificar as alterações feitas nos textos após os momentos de correção e compreender as 

																																																								
24 Minha tradução de: “The advantages of the semi-structured interview are, in the first instance, that it gives the 
interviewee a degree of power and control over the course of the interview. Secondly, it gives the interviewer a 
great deal of flexibility. Finally, and most profoundly, this form of interview gives one privileged access to other 
people’s lives” (NUNAN, p. 150, 1992). 
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percepções dos alunos sobre cada modalidade de correção. Uma amostra da primeira e 

segunda versões dos textos de Dioselina e Zenakerip pode ser encontrada no Apêndice I. 

Para que houvesse maior confiabilidade na produção dos textos, estes eram escritos em 

sala de aula. O professor fazia um trabalho de preparo para a escrita realizando discussões 

sobre o assunto e exposição de exemplos de outros textos aos alunos. Desse modo, quando os 

alunos, de fato, escreviam seus textos, tinham noção do contexto, do que e a quem dizer. As 

quatro atividades de escrita  foram as seguintes: 

 

1) “As famílias no meu país”: Primeiramente, foi realizada a leitura de vários textos em 

sala de aula sobre o tema da mudança na configuração do que é família no Brasil. Após 

isso, foi feita uma discussão sobre as famílias no Brasil e no país de origem dos alunos. 

Finalmente, houve a realização de atividades, cujo tópico gramatical eram a forma 

comparativa e superlativa na língua portuguesa, bem como vocabulário relacionado à 

família. Os alunos, então, tiveram que escrever um texto discutindo como era a 

concepção de família no Brasil em contraste com a concepção comum do país de onde 

os alunos são naturais. 

2) “Meu país”: Os alunos tiveram algumas aulas sobre as diferentes regiões do Brasil. 

Nessas aulas, os aprendizes foram expostos a diversos estereótipos dessas regiões, bem 

como de caraterísticas geográficas (relevo, vegetação etc.) e alguns pontos históricos 

principais. Após isso, discutiram sobre estereótipos reconhecidos internacionalmente 

relacionados aos países de onde são naturais e, também, qual a visão que as pessoas de 

seus países têm da região de onde são naturais. Finalmente, os alunos deveriam 

escrever um texto descrevendo seu país, incluindo detalhes históricos e geográficos das 

regiões. 

3) “As invenções e/ou descobertas que mudaram a história da humanidade”: O terceiro 

texto utilizado para a geração de dados desta pesquisa foi resultado de algumas aulas 

em que os alunos foram expostos à Voz Passiva no português. Os aprendizes 

realizaram diversos exercícios e leituras em que a Voz Passiva era destacada, bem 

como discutiram sobre quais invenções e descobertas foram importantes para a história 

da humanidade. Finalmente, os participantes deveriam escolher uma dessas invenções 

e/ou descobertas e escrever um texto contando a história do item escolhido e explicar 

por que acreditavam que tal invenção/descoberta era importante para a história da 

humanidade. 
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4) “Meu epitáfio”: Após terem estudado o tópico gramatical Particípio Passado, bem 

como terem aprendido a formação de advérbios na língua portuguesa, os alunos 

realizaram algumas atividades com músicas em que esses itens eram evidentes. 

Finalmente, depois de discutirem sobre o que achavam ser importante incluir em um 

epitáfio, os alunos escreveram o último texto utilizado na análise dos dados deste 

estudo, em forma de epitáfio para que pudesse ser colocado em suas lápides. 

 

Embora o foco deste estudo fossem exclusivamente as atividades de correção com os 

pares e o processo de revisão dos textos produzidos pelos participantes, considero importante 

destacar que os textos não eram avaliados pelo professor com a atribuição de notas. Os alunos 

eram informados de que não teriam seus textos originais avaliados para que a expectativa de 

uma nota não lhes causasse algum tipo de ansiedade. Apenas a versão reescrita de seus textos, 

após o momento de correção com os pares, era corrigida pelo professor. Contudo, não havia a 

atribuição de notas para os textos escritos pelos participantes, pois o professor não levava em 

conta os textos escritos para a minha pesquisa para a concepção da nota final dos 

participantes. Após a correção com os pares, os textos eram corrigidos pelo professor. Um 

conjunto de textos referentes à segunda atividade (primeira e segunda versões) encontra-se no 

Anexo D. 

No próximo item, apresento os procedimentos utilizados para analisar os dados 

gerados. 

 

2.4 Os procedimentos para a análise dos dados 

 

 Após o momento de coleta, foi realizada a organização dos dados para os 

procedimentos de análise. De acordo com Lankshear e Knobel (2008, p. 223, grifo dos 

autores), “a organização de dados refere-se ao processo de prepará-los, de modo a permitir que 

o pesquisador recupere prontamente ‘peças’ específicas do conjunto geral dos dados”. Lüdke e 

André (1986, p. 45, grifo dos autores) observam que “analisar os dados qualitativos significa 

‘trabalhar’ todo o material obtido durante a pesquisa”. Lankshear e Knobel (2008, p. 250) 

defendem, ainda, ser “importante que o pesquisador possa organizar e arquivar os dados, de 

forma a torná-los manejáveis e facilmente recuperáveis para propósitos de análise”. Como 

todos esses dados estarão disponíveis, faz-se imprescindível que seja possível serem 

analisados com o objetivo de responder às perguntas de pesquisa, e não somente ao que está 

evidente no material, mas, como sugerem Lüdke e André (1998, p. 48), “é preciso que a 
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análise não se restrinja ao que está explícito no material, mas procure ir mais a fundo, 

desvelando mensagens implícitas”.  

Portanto, para a análise dos dados gerados com o auxílio dos instrumentos 

mencionados nas seções anteriores, os dados levantados pelos diferentes instrumentos de 

coleta foram separados em categorias que respondessem às perguntas de pesquisa que constam 

na introdução deste estudo. As categorias podem ser melhor observadas no capítulo de análise 

de dados deste trabalho. Bogdan e Biklen (1984, p. 221, grifo dos autores) esclarecem que “as 

categorias constituem um meio de classificar os dados descritivos que (o pesquisador) 

recolheu, de forma que o material contido num determinado tópico possa ser fisicamente 

apartado dos outros dados”. No próximo item, apresento como foi realizada a análise das 

entrevistas com os participantes e das interações entre os alunos durante os momentos de 

correção dialogada. 

 

2.4.1 A análise das transcrições das entrevistas e das interações 

 

 Após as entrevistas realizadas e os momentos de interação durante a correção com os 

pares, foi feita a transcrição dos arquivos de áudio, e, após isso, segui separando em categorias 

aquilo que foi dito pelos alunos participantes quanto às suas percepções sobre cada 

modalidade de correção com os pares, as realizadas sem e com auxílio do guia de orientação, 

bem como suas percepções a respeito da correção com os pares. Essa categorização foi 

realizada pelo destaque, em cores, dos excertos que evidenciavam as opiniões apresentadas 

pelos alunos. Na transcrição das entrevistas, as cores utilizadas para separação em categorias 

foi: 

• vermelho:  opiniões que evidenciavam aspectos negativos da correção com os 

pares;  

• azul: opiniões que evidenciavam aspectos positivos sobre as atividades de correção 

dialogada;  

• amarelo: opiniões positivas sobre a utilização do guia de orientação; e 

• rosa: opiniões negativas sobre a utilização do guia de orientação. 

 

Para a análise da transcrição das interações, primeiramente, observei sobre o que os 

alunos conversavam durante as atividades de correção e constatei que os participantes 

focalizavam semelhantemente as suas conversações. Desse modo, o foco das conversações 
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eram: a forma do texto; o conteúdo do texto; o conteúdo e a forma do texto; e os 

procedimentos da tarefa. Além disso, houve a quantificação dos focos das conversações que 

aconteciam entre os alunos participantes. Para me auxiliar com a quantificação dessas 

conversações, utilizei, também, o recurso de destaque em cores. Assim, a cada momento em 

que o foco da conversação mudava, a marcação de cor mudava também. Utilizei as seguintes 

cores para marcação dos focos das conversas:  

• conversações sobre forma: amarelo;  

• conversações sobre conteúdo: verde;  

• conversações sobre forma e conteúdo: azul;  

• conversações sobre a tarefa: roxo. 

 

Além de buscar respostas quanto às percepções dos participantes sobre as modalidades 

de correção, houve atenção quanto àquilo que foi apontado pelos alunos nos momentos de 

correção, bem como à maneira como manifestaram suas idiossincrasias a respeito daquilo que 

precisava ser corrigido. 

As gravações das entrevistas e interações totalizaram 2 horas e 12 minutos, e foram 

gastas 16 horas e 52 minutos para transcrevê-las. Na transcrição das entrevistas e interações, 

com base em Figueiredo (2001), foram utilizadas as seguintes simbologias: 

 

“texto” – indica que o aluno está lendo o texto. 

‘sugestão’ – indica que uma sugestão de mudança no texto está sendo dada. 

itálico – indica que uma palavra está sendo motivo de discussão entre os participantes, ou que 

uma palavra está sendo enfatizada na entonação dos participantes. 

(   ) – indica comentários meus. 

... – indica pausa. 

 

 As transcrições das entrevistas e interações foram realizadas verbatim ou seja, foi feita 

um reprodução com fidelidade do que os participantes diziam nos momentos de entrevista e 

interação, sem edição e sem a intenção de mudar suas falas de qualquer maneira. A seguir, 

apresento como procedi à análise dos textos escritos. 
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2.4.2 A análise dos textos escritos 

 

Os alunos participantes passaram por quatro momentos de correção dialogada. Nos  

primeiros dois momentos, realizaram a correção sem instrução alguma. Já, nos dois últimos, 

contaram com o apoio de um guia que os instruía na realização da tarefa de revisão. Em 

ambos os casos, depois de terem produzido seus textos, estes foram fotocopiados para 

posterior comparação. As versões originais eram devolvidas aos alunos participantes para que 

procedessem ao momento de correção com seus pares. As segundas versões dos textos 

produzidos eram, então, comparadas com as primeiras com vistas a buscar modificações 

executadas pelos alunos. Para essa comparação, fiz uso mais uma vez do recurso de cores para 

verificar quais mudanças os participantes haviam realizado. Nas primeiras versões dos textos, 

destaquei de: 

• amarelo: os erros cometidos relacionados à Gramática;  

• verde: os erros relacionados à Ortografia;  

• cinza: os erros relacionados às categorias Palavra Errada, Palavra Desnecessária e 

Palavra Faltando. Nesses casos, além da cor cinza, escrevi entre parênteses o tipo 

de erro.  

 

Nas segundas versões, os erros corrigidos foram colocados em negrito, e os erros não 

corrigidos mantiveram sua marcação em suas respectivas cores. Para analisar os erros, foi 

utilizada a categorização de Figueiredo (2001), que pode ser observada na seção 1.3.1 deste 

estudo. Houve, então, uma quantificação dos diferentes tipos de correção sugeridas pelos 

alunos que corrigiam, bem como uma quantificação dos tipos de mudanças realizadas nos 

textos, isto é, se bem-sucedidas, malsucedidas ou desnecessárias (FIGUEIREDO, 2002). As 

modificações bem-sucedidas tinham sua marcação em negrito preto, as malsucedidas, em 

negrito vermelho, e as desnecessárias, em negrito azul25. 

Finalmente, foram quantificados os tipos de revisões utilizadas nas modificações, com 

base na discussão sobre tipos de revisão apresentada no capítulo teórico. Essas quantificações 

foram realizadas igualmente após os momentos de correção com os pares guiados e não 

guiados pelo guia de orientação. Para identificar o tipo de  revisão utilizada, eu escrevia em 

parênteses, em frente à modificação, o nome da revisão26. 

																																																								
25 Ver Apêndice J. 
26 Ver Apêndice J. 
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Assim, foram feitas tabelas sobre: o que foi corrigido; os tipos de mudanças realizadas 

nos textos; o foco das conversações; e os tipos de revisões realizadas nos textos. Além disso, 

foram criados quadros que resumem as percepções dos participantes sobre as atividades de 

correção com os pares, bem como sobre suas percepções sobre a utilização do guia de 

orientação.  

No próximo capítulo, apresento a análise dos dados, realizada a partir da teoria 

discutida no capítulo anterior e da metodologia aqui apresentada. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE DOS DADOS 

  

 

 

 

 

 

Este capítulo consta de três subdivisões. Na primeira, apresento a análise referente aos 

textos produzidos pelos participantes. Na segunda, analiso as interações ocorridas entre os 

participantes durante as atividades de correção. Por fim, na terceira subdivisão, analiso as 

entrevistas realizadas com os participantes desta pesquisa. 

 

3.1 Os textos escritos 

  

Como parte dos objetivos deste trabalho era investigar os efeitos da utilização de um 

guia de orientação para a correção com os pares, bem como verificar as modificações feitas 

nos textos após os momentos de correção com os pares, foram realizadas a análise dos erros e 

das modificações e revisões realizadas após os momentos de correção. A seguir, apresento a 

análise dos erros. 

 

3.1.1 A análise dos erros 

 

 Sabe-se que, no dia a dia, diferentes variedades linguísticas são utilizadas na 

comunicação, e que alguns erros não impedem que essa comunicação ocorra. Contudo, 

conforme já foi mencionado, para a realização da análise utilizei como paradigma a variedade 

padrão do português. Foi a essa variedade que os alunos foram expostos a maior parte do 

tempo durante a ministração das aulas e no livro utilizado pelo professor no curso, bem como 

a única variedade trabalhada com eles quando houve o preparativo para a produção dos textos, 

a partir das atividades propostas pelo material didático. 
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 O primeiro passo para proceder a esta análise foi contabilizar os erros existentes nas 

duas versões dos textos dos participantes, nos dois momentos: os dois textos corrigidos e 

revisados colaborativamente sem a utilização do guia de orientação (antes e após a correção 

com os pares); e os outros dois textos corrigidos e revisados com a utilização do guia de 

orientação (estes também antes e após a correção com os pares). 

Conforme sugere Griffin (1982), cada professor, dependendo da sua experiência, 

expectativa e objetivo, pode ter diferentes olhares sobre os textos produzidos pelos alunos, 

sendo possível, então, encontrar diferentes significados neles. Dessa maneira, para análise dos 

erros encontrados nos textos dos alunos participantes, utilizei a correção realizada pelo 

professor da turma pesquisada. Assim, após a correção realizada pelos alunos, os textos foram 

também corrigidos pelo professor e devolvidos a eles. Na correção dos textos realizada pelo 

professor da turma, foi possível notar que a variedade escolhida para determinar o que era erro 

foi a variedade padrão da língua portuguesa.  

Quanto aos tipos de erros, conforme mencionado no capítulo de fundamentação teórica 

e no capítulo de metodologia, a taxonomia utilizada para classificação dos erros, adaptada de 

Figueiredo (2001), foi: gramática; ortografia; palavra desnecessária; palavra errada; e palavra 

faltando. Esta taxonomia foi levantada a partir dos erros que se evidenciaram nos textos dos 

participantes deste estudo. Com exceção dos erros referentes à omissão de palavras e 

morfemas, que serão evidenciados pelo símbolo !, os demais erros que estão sendo 

focalizados encontram-se em itálico. 

Com a contabilização de erros existentes nos textos dos participantes, pude chegar aos 

resultados que seguem: dos 285 erros existentes na primeira versão dos textos, 129 foram 

corrigidos e 17 foram criados. Na Tabela 3.1, tomando como exemplo as categorizações 

utilizadas por Dellagnelo (1997) e Figueiredo (2002), apresento a quantificação dos erros, 

tomando por base o número de erros presentes na duas versões dos textos: 

 

Tabela 3.1 – Quantidade de erros detectados ao se compararem as duas versões dos textos 
escritos 

 Número Frequência 
Erros existentes na 1a versão 285 - 
Erros corrigidos na 2a versão 129 45,3% 
Erros não corrigidos na 2a versão 156 54,7% 
Erros criados na 2a versão 17 - 
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 Como pode ser notado na Tabela 3.1, da totalidade de 285 erros existentes na primeira 

versão dos textos escritos pelos alunos, 45,3% foram corrigidos com sucesso e 54,7% desses 

erros não foram solucionados na segunda versão dos textos dos participantes.  

Como abordado no capítulo teórico, é possível que os erros não corrigidos não tenham 

sido identificados pelos alunos por serem erros que não impediram a compreensão dos 

leitores, ou seja, erros locais27 (FIGUEIREDO, 2012). Provavelmente em decorrência da 

proximidade entre o português e o espanhol, que é a língua materna dos participantes deste 

estudo, boa parte dos erros realizados pelos alunos nos seus textos eram erros que não 

comprometeriam a compreensão de seu par, pois compartilhavam a mesma língua. Figueiredo 

(2012) discute que, em seu estudo, a maioria dos erros realizados pelos participantes não 

comprometia a sua comunicação, uma vez que as atividades de correção eram executadas sem 

maiores problemas. O mesmo pode ser dito sobre este trabalho, pois, embora 54,7% dos erros 

não tenham sido corrigidos, os participantes ainda assim conseguiram melhorar seus textos 

após o momento de correção dialogada.  

Embora uma análise detalhada de quais erros podem ser classificados como 

interlinguais, intralinguais, ambíguos e induzidos seria demasiado complexa no presente 

momento, dada a proximidade entre a LM e a L2/LE dos participantes, alguns exemplos 

podem ser facilmente destacados. Como amostra de erro interlingual, no exemplo 1, 

percebemos como o erro na grafia apaxionada da palavra ‘apaixonada’ pode ser considerado 

resultado da interferência da palavra ‘apasionada’ no espanhol, uma vez que, embora utilize a 

consoante ‘x’, que é a correta para a palavra no português, a aprendiz mantém o 

posicionamento das vogais ‘io’, como o é no espanhol. Observe o exemplo: 

 
[1]   
 

Aqui vive uma mulher otimista, inteligente, engraçada e muito apaxionada28 pela matemática 
 (Dioselina - 4a atividade - 1a versão) 
 Aqui vive uma mulher otimista, inteligente, engraçada e muito apaxionada pela matemática 

(Dioselina - 4a atividade - 2a versão) 
 

 O erro, então, além de ser interlingual, é local, pois não prejudica a comunicação da 

mensagem. Além disso, nota-se que a participante Dioselina manteve a grafia errada da 

palavra na segunda versão de seu texto mesmo após ter passado por um momento de correção 

com seu colega Zenakerip e ter revisado seu texto sozinha. No momento de correção com seu 

																																																								
27 Conferir seção 1.3.1 neste estudo. 
28 Neste trabalho, os erros sendo analisados estão em itálico. Portanto, mesmo que no excerto apresentado outros 
erros possam ser notados, a atenção do leitor deve ser voltada para o trecho em itálico. 
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par, nenhum dos participantes prestou atenção à grafia errada da palavra “apaixonada”, pois o 

erro não impediu que a mensagem do texto fosse transmitida. Caso semelhante pode ser 

observado no próximo exemplo: 

 
[2]   
 

Se eu não tenho me arrepenter. 
 (Zenakerip - 4a atividade - 1a versão) 
 Se eu tenho que me arrepenter. 

(Zenakerip - 4a atividade - 2a versão) 
 

 O verbo arrepender-se no espanhol é “arrepentirse”, portanto, Zenakerip pode ter sido 

influenciado pela sua língua materna ao optar pela forma arrepenter nas duas versões de seu 

texto. Por sua vez, Dioselina não assinalou a palavra no momento de correção dialogada, uma 

vez que a escolha de seu colega não comprometeu seu entendimento do texto. Esse tipo de 

erro, como discutido no capítulo teórico, é considerado interlingual (FIGUEIREDO, 2004), 

pois é evidente aqui a transferência do espanhol ao português.  

Outro motivo para os erros não terem sido corrigidos pode ter sido a falta de 

conhecimento dos participantes das regras da língua portuguesa. Essas duas razões foram 

mencionadas pelos participantes ao serem perguntados sobre suas percepções a respeito das 

atividades de correção com os pares, e são discutidas na seção 3.3.1.2 mais adiante neste 

capítulo. Como será notado nas análises das entrevistas e na interação entre os participantes 

durante a atividade de correção, a falta de um maior conhecimento da língua portuguesa 

contribuiu para uma maior dificuldade sobre o que era considerado certo e errado na língua 

portuguesa. Essa falta de conhecimento das regras gramaticais e ortográficas do português 

pode ter ocasionado um número considerável de erros interlinguais, pois os participantes 

tendiam a apoiar-se na sua língua materna para escrever os textos em português. 

Na próxima seção, realizo uma discussão sobre quais tipo de erros foram mais 

facilmente notados pelos participantes durante as atividades de correção com os pares. 

 

3.1.1.1 Tipos de erros mais facilmente corrigidos e menos facilmente corrigidos  

 

Com o objetivo de observar quais tipos de erros foram mais facilmente observados 

pelos participantes, foram feitos a contabilização e o levantamento da categorização dos erros, 

com base na ocorrência em que se repetiram no corpus analisado. Conforme já foi 

mencionado, para facilitar a compreensão dos tipos de erros realizados pelos participantes, os 
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erros foram categorizados em relação à sua inadequação com a variedade padrão da língua 

portuguesa. Dessa maneira, sua classificação foi feita com base na categorização apresentada 

em Figueiredo (2001), os erros encontrados foram classificados em: gramática; ortografia; 

palavra desnecessária; palavra errada; e palavra faltando. Os erros mais facilmente 

encontrados pelos alunos foram os relacionados à ortografia e a aspectos gramaticais da 

língua, isto é, o uso de artigos, de gênero e número de substantivos, de formas verbais etc., 

como pode ser observado no exemplo 3:  
 
[3] 
   

As familias na Colômbia antes eram com muitos filhos. 
(Dioselina -1a atividade - 1a versão) 
As familias na Colômbia antes tinham muitos filhos. 
(Dioselina - 1a atividade - 2a versão) 
 

 Podemos observar, no exemplo 3 que, após a interação com seu colega, a participante 

Dioselina decidiu substituir o sintagma “eram com” por “tinham”, tornando, assim, a sentença 

mais apropriada. 

 Por sua vez, os erros que não foram facilmente detectados e/ou corrigidos pelos alunos 

participantes foram aqueles relacionados ao conteúdo da mensagem e que não geraram 

dificuldade de compreensão, como pode ser observado no exemplo 4: 
 
[4]   
 

Os fatores sociais ainda eram um nicho perfeito para as famílias numerosas, mas teve esta vez a 
diferencia que os homens e mulheres teverão filhos a maior idade, e por tanto menos filhos. 
(Zenakerip – 1a e 2a versões) 
 

 No exemplo 4, podemos perceber que, apesar dos erros existentes, Dioselina 

compreendeu a construção de Zenakerip, que dizia que as pessoas passaram a ter filhos em 

uma idade mais avançada e, por isso, tinham menos filhos.  

Na Tabela 3.2, apresento a quantificação dos erros presentes e corrigidos de cada 

categorização apresentada em todos os textos produzidos pelos participantes durante  a 

geração de dados: 
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Tabela  3.2 – Tipos de erros presentes e corrigidos em todos os textos 
Tipos de erros Presentes Corrigidos 

Gramática 162 73 (45%) 
Ortografia 73 40 (54,7%) 
Palavra desnecessária 5 3 (60%) 
Palavra errada 38 12 (31%) 
Palavra faltando 7 1 (14%) 
TOTAL 285 129 (45,3%) 

  

Como pode ser observado na Tabela 3.2, 45,3% dos erros presentes nas primeiras 

versões dos textos escritos pelos alunos foram corrigidos. No início deste estudo, os 

participantes haviam estudado a língua portuguesa por somente 4 meses. Ainda assim, 

conseguiram detectar erros nos textos de seus colegas. Essa diminuição na quantidade de erros 

provavelmente não teria ocorrido caso não pudessem contar com o apoio oferecido pelo 

colega. Desse modo, os alunos entregaram ao professor textos 45,3% melhores. Conforme 

sugere Zhang (1995), mesmo que alguns alunos prefiram a voz do professor ao receberem 

feedback sobre suas produções, o trabalho com pares pode ser extremamente útil, uma vez que 

o trabalho final apresentado ao professor, após o momento de correção e revisão colaborativas, 

será provavelmente melhor se comparado a um trabalho que realizaram individualmente. Os 

números apresentados na Tabela 3.2 corroboram os achados em pesquisas sobre o trabalho 

com os pares (FIGUEIREDO, 2001; VILLAMIL; GUERRERO, 1998; ZHANG, 1995, entre 

outros) que sugerem que atividades colaborativas favorecem a interação, e, por sua vez, 

aumentam as oportunidades de aprendizagem da língua-alvo. 

Além disso, é importante notar que as categorias que menos tiveram erros corrigidos 

foram: 

• Palavra errada, com apenas 31% do erros corrigidos; e 

• Palavra faltando, com apenas 1 erro corrigido (14% do total). 

 

Esse percentual menor de erros corrigidos nessas categorias pode ter acontecido em 

decorrência da falta de conhecimento da língua portuguesa por parte dos participantes. 

Conforme pôde ser observado nos exemplos até aqui apresentados, as escolhas de palavras 

erradas eram provavelmente ocasionados por influência da língua materna dos participantes, o 

espanhol. Como os erros de grafia eram, em sua maioria, realizados em decorrência da 

influência da LM compartilhada pelos aprendizes, os alunos não percebiam que havia um erro, 

o que, por sua vez, não comprometia o entendimento da mensagem. Ou seja, os erros locais, 

que não impedem a compreensão da mensagem, foram os menos facilmente percebidos pelos 
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participantes. Por sua vez, a categoria com maior porcentagem de erros corrigidos foi o de 

palavras desnecessárias. Essa pode ter sido a categoria com maior número de ocorrência de 

erros corrigidos, pois a inclusão desnecessária de uma palavra poderia mudar o sentido da 

frase e, assim, comprometer o entendimento da mensagem. Observemos o exemplo a seguir: 

 
[5]   
 

La construção social de familia mudou em Colômbia, nos anos 40 do siglo pasado ao igual que 
na maior parte do mundo. 
(Zenakerip - 1a atividade - 1a versão) 
A consturção social da família mudou na Colômbia, nos anos 40 do século passado ! igual 
que na maior parte do mundo. 
(Zenakerip - 1a atividade - 2a versão) 
 

No exemplo 5, percebe-se que Zenakerip decidiu eliminar a preposição ‘ao’ antes da 

palavra ‘igual’ na segunda versão de seu texto. A eliminação da preposição facilitou a 

compreensão de seu texto, uma vez que sua presença na primeira versão de sua produção 

textual não era necessária e poderia dificultar a compreensão do leitor. Como discutido 

anteriormente, erros que podem impedir a compreensão de uma mensagem são chamados 

globais e, segundo Figueiredo (2001), a maioria dos erros realizados em textos escritos, de 

fato, não impedem a comunicação. Pode-se concluir, então, que os erros mais facilmente 

corrigidos pelos participantes eram aqueles cuja compreensão da mensagem do texto era 

comprometida por razões distintas como o acréscimo de palavras desnecessárias, e os erros 

menos facilmente corrigidos eram aqueles em que uma palavra errada era escolhida em 

decorrência da falta de conhecimento da língua portuguesa por parte dos aprendizes.  

A seguir, apresento uma discussão sobre os erros realizados nos diferentes momentos 

da pesquisa, ou seja, sem e com a utilização do guia de orientação. 

 

3.1.1.2 Tipos de erros presentes e corrigidos sem e com a utilização do guia de orientação 

 

Ao analisar os erros presentes e corrigidos sem e com a utilização do guia de 

orientação, percebi que o foco dos participantes variou nos diferentes momentos da pesquisa. 

Em um primeiro momento, que envolveu dois momentos de correção com os pares em dias 

distintos, os participantes realizavam a atividade de correção dialogada sem instrução sobre o 

que exatamente deveriam prestar atenção ao oferecer feedback ao seu par. Na segunda metade 

da pesquisa, os participantes receberam o guia de orientação para instruí-los sobre quais 

pontos poderiam explorar ao discutir sobre seus textos com seus colegas.  
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A seguir, apresento os tipos de erros realizados sem a utilização do guia de orientação.  

 

Tabela 3.3 – Tipos de erros presentes e corrigidos sem a utilização do guia de orientação 

Tipos de erros Presentes Corrigidos 
Gramática 117 (56%) 61 (52%) 
Ortografia 53 (25,4%) 33 (62%) 
Palavra desnecessária 4 (2%) 3 (75%) 
Palavra errada 29 (13,8%) 9 (31%) 
Palavra faltando 6 (2,8%) 1 (16,6%) 
TOTAL 209 (100%) 107 (51%) 
 

Nos dois primeiros textos escritos pelos participantes, 209 erros foram realizados. 

Desses, 117 (56%) erros estão na categoria gramática, 53 (25,4%) erros estão na categoria 

ortografia, 4 (2%) erros estão na categoria palavra desnecessária, 29 (13,8%) erros estão na 

categoria palavra errada e 6 (2,8%) erros estão na categoria palavra faltando. Quanto às 

correções realizadas pelos participantes, 107 do total de 209 erros foram corrigidos, ou seja, 

51%. Dos 117 erros realizados na categoria Gramática, 61 (52%) foram corrigidos. Na 

categoria Ortografia, 33 (62%) erros foram corrigidos. Já na categoria Palavra desnecessária, 3 

(75%) erros foram corrigidos. Dos erros realizados na categoria Palavra, 9 (31%) foram 

corrigidos e, finalmente, foi corrigido 1 (16,6%) dos erros cometidos na categoria Palavra 

faltando.  

Percebe-se que a categoria com maior índice de correção foi a de Palavra 

desnecessária, com 75% de erros corrigidos. Como foi discutido na subseção anterior, esses 

erros foram corrigidos mais facilmente pelo fato de que a inclusão de uma palavra 

desnecessária no texto poderia comprometer a compreensão da mensagem a ser transmitida 

e/ou mudar a mensagem do texto. Seguido da categoria Palavra desnecessária, a categoria com 

maior percentual de correção foi a de Ortografia. Nessa categoria, os participantes fizeram 

correções relacionadas à escrita das palavras. Com 33 (62%) dos 55 erros realizados sendo 

corrigidos, percebe-se que os participantes atinham-se à forma dos textos.  

Como é percebido na tabela a seguir, no segundo momento da pesquisa em que houve 

a utilização do guia de orientação, houve uma variação quanto à quantidade de erros 

realizados e quanto ao tipo de erros corrigidos. 
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Tabela 3.4 – Tipos de erros presentes e corrigidos com a utilização do guia de orientação 

Tipos de erros Presentes Corrigidos 
Gramática 45 (59,2%) 12 (27%) 
Ortografia 20 (26,3%) 7 (35%) 
Palavra desnecessária 1 (1,3%) 0 (0%) 
Palavra errada 9 (11,9%) 3 (33%) 
Palavra faltando 1 (1,3%) 0 (0%) 
TOTAL 76 (100%) 22 (28%) 
 

 Na Tabela 3.4, percebe-se que 76 erros foram cometidos nos dois segundos textos 

escritos pelos participantes. Na categoria Gramática, 12 (27%) dos erros foram corrigidos. Na 

categoria Ortografia, 7 (35%) dos erros realizados foram corrigidos. Já na categoria Palavra 

errada, 3 (33%) dos 9 erros realizados foram cometidos. As categorias Palavra desnecessária e 

Palavra faltando, cada uma com um erro realizado, não tiveram os erros corrigidos. 

Os dois primeiros textos escritos pelos alunos, cujos números de erros estão na Tabela 

3.3, foram escritos precisamente nos dias 6 e 13 de junho de 2016. Já as duas correções em 

que os participantes fizeram a utilização do guia de orientação foram realizadas no momento 

final da pesquisa, nos dias 4 e 11 de julho de 2016, ou seja, quase um mês após os primeiros 

momentos de correção, e, também, no momento final do curso de português, já que as aulas se 

encerraram no dia 19 de julho de 2016. Ao contrastar as duas tabelas, percebe-se uma 

mudança considerável no número de erros presentes nos textos escritos pelos aprendizes. Para 

facilitar a análise dessa mudança, apresento o Gráfico 3.1. 

 

Gráfico 3.1 – Erros presentes na primeira e segunda etapas da pesquisa 

 

 

209	

76	

0	

50	

100	

150	

200	

250	

Primeira	etapa	 Segunda	etapa	

Erros	presentes	na	primeira	e	segunda	
etapas	da	pesquisa	

Erros	presentes	



	
	

67 

Primeiramente, nota-se que o número de erros realizados na segunda metade da 

pesquisa é menor que o número de erros cometidos nos dois últimos textos. Na segunda etapa, 

76 erros foram cometidos, o que, se comparado com os 209 erros realizados no primeiro 

momento do estudo, mostra um número 36,36% menor que número de erros realizados pelos 

participantes em seus textos produzidos na primeira etapa deste estudo. Isso demonstra que o 

número de erros diminuiu consideravelmente durante a pesquisa. Essa diminuição pode ser 

resultado do processo de familiarização que os participantes tiveram com a escrita, correção e 

revisão de seus textos. Como o número de erros cometidos pelos alunos diminuiu entre o 

início e fim da pesquisa, a qualidade dos textos melhorou à medida que escreviam seus textos, 

passavam pela correção dialogada e revisavam seus textos ao reescrevê-los. Como discute 

Carvalho (2006), à medida que passavam por esse processo de escrita, correção dialogada e 

revisão de seus textos, os participantes encontravam respostas para suas dúvidas. 

Quanto ao que foi corrigido nas duas etapas da pesquisa, na tabela a seguir, apresento 

um agrupamento dos números de erros cometidos e corrigidos pelos alunos sem e com a 

utilização do guia de orientação. 

 

Tabela 3.5 – Tipos de erros corrigidos (sem e com o guia de orientação) 

Tipos de erros Sem o guia de 
orientação 

Com o guia de 
orientação Total 

 Presentes Corrigidos Presentes Corrigidos Presentes Corrigidos 
Gramática 117 61 (52%) 45 12 (27%) 162 73 (45%) 
Ortografia 53 33 (62%) 20 7 (35%) 73 40 (55%) 

Palavra 
desnecessária 4 3 (75%) 1 0 (0%) 5 3 (60%) 

Palavra errada 29 9 (31%) 9 3 (33%) 38 12 (32%) 
Palavra faltando 6 1 (16,6%) 1 0 (0%) 7 1 (14%) 

TOTAL 209 107 (51%) 76 22 (28%) 285 129 
(45,3%) 

 

Como pode ser notado e foi observado anteriormente, nos dois últimos momentos de 

correção com os pares, o número de erros cometidos diminuiu consideravelmente. De 209 

erros na primeira etapa, para 76 erros na segunda, a diminuição é de 63,63%. Da mesma 

maneira, a quantidade de erros corrigidos pelos alunos também diminuiu em todas as 

categorias. Contudo, é importante destacar que a diminuição dos erros cometidos e corrigidos 

não se restringe ao momento de correção em que os participantes utilizavam o guia de 

orientação. Na verdade, o que ocorreu foi uma diminuição sequencial da quantidade de erros 

de um texto escrito para o outro. Isto é, a cada texto escrito, o número de erros cometidos em 
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quatro das cinco categorias ia diminuindo, até que a diferença entre a quantidade de erros no 

primeiro texto e no último tornou-se substancial.  

Essa diminuição elevada que foi acontecendo de um texto para outro pode sugerir que, 

à medida que os participantes deste estudo tiveram a prática de escrever textos em português, 

corrigi-los com seus colegas, ter os seus erros evidenciados e, então, reescrever seus textos, 

passaram a ser mais cuidadosos com sua escrita. A categoria ‘Palavra faltando’ foi a única em 

que a diminuição não aconteceu sistematicamente entre o primeiro e último textos e, se 

considerado o número de erros no primeiro texto e no último, a diminuição em cada categoria 

foi: 

a) Gramática, com diminuição de 89,7% nos erros presentes entre o primeiro e o 

último texto (76 e 8 erros, respectivamente); 

b) Ortografia, com diminuição de 76,6% nos erros presentes entre o primeiro e o 

último texto (30 e 7 erros, respectivamente); 

c) Palavra errada, com diminuição de 87,5 nos erros presentes entre o primeiro e 

último texto (16 e 2 erros, respectivamente); e 

d) Palavra desnecessária, com diminuição de 50% nos erros presentes entre o 

primeiro e último texto (2 e 1, respectivamente). 

 

Conforme mostra a Tabela 3.5, do número total de 285 erros cometidos pelos 

participantes nas primeiras versões de seus 4 textos, 156 (54,7%) dos erros presentes nas 

primeiras versões dos textos não foram percebidos pelos alunos durante a correção feita com o 

colega, sem e com a utilização do guia de orientação. Contudo, conforme sugere Figueiredo 

(2001, p. 112), 
 
[u]ma análise que considera apenas a quantidade de erros existentes nas duas versões 
para avaliar a eficácia ou não da correção com os pares está fadada ao insucesso. 
Afinal, revisão não se resume apenas em corrigir ou não corrigir erros existentes a 
partir da ajuda que o autor do texto recebeu do colega  

 

Como a análise dos processos de revisão e modificação dos textos será apresentada na 

próxima subseção, é importante destacar, aqui, que considerar somente os números de erros 

presentes e corrigidos nos textos dos participantes não oferece uma visão holística do processo 

em que os participantes deste estudo estiveram envolvidos. Sabe-se que, na revisão, 

aprendizes refletem, raciocinam, negociam e fazem escolhas a respeito da língua 

(CARVALHO, 2006), e, conforme será visto na análise da próxima subseção, esse foi o 

caminho trilhado pelos participantes desta pesquisa. Entende-se, então, que é necessária uma 
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análise que vá além do número de erros presentes e do número de erros corrigidos por alunos 

ao realizarem a correção dialogada de seus textos com seus colegas. Isto é, uma análise que 

leve em conta a percepção dos aprendizes sobre o processo de correção dialogada. 

Sobre a maneira como os participantes variaram no percentual de erros corrigidos 

durante a pesquisa, afim de melhor visualizar essa diferença em cada texto, apresento o 

gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3.2 – Percentual de erros corrigidos por categoria em cada texto 

 

Nesta pesquisa, os participantes escreveram quatro textos. Cada momento de escrita 

era seguido de uma correção dialogada entre os pares. Após isso, os aprendizes voltavam aos 

seus textos para revisá-los. Os números expostos no gráfico são referentes ao número de erros 

presentes em cada um dos textos (126, 83, 58, 18) e, consecutivamente, ao percentual de erros 

corrigidos em cada texto (53%, 47%, 24%, 50%). Como foi discutido sobre a Tabela 3.5, 

houve uma diminuição sistemática do número de erros de erros a cada texto que os 

participantes escreviam. O percentual de erros corrigidos a cada texto acompanhou essa 

diminuição, exceto no último texto, pois, nesse momento, o percentual de correção voltou a 

subir, alcançando um percentual de 50% dos erros sendo corrigidos. Pode-se entender, 

também que, após um primeiro momento de familiarização com o guia de orientação, que 

aconteceu no Texto 3, os participantes voltaram a prestar mais atenção ao texto e corrigir um 

número maior de erros. Esse aumento do percentual de números corrigidos no último texto 

pode indicar que os textos escritos pelos aprendizes ficavam cada vez melhores, pois os textos 

continham menos erros e o percentual de correção manteve-se, afinal, consistente. 
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Com o fim de atender ao primeiro objetivo deste estudo, que busca verificar a 

influência da utilização do guia de orientação nos erros corrigidos pelos alunos, considero, 

neste momento, apenas a quantidade de erros presentes e o percentual de erros corrigidos nos 

textos em cada momento da pesquisa. 

Dessa maneira, pode-se chegar à resposta da primeira pergunta que este estudo coloca. 

Conforme foi analisado, os números sugerem que os erros que foram cometidos e corrigidos 

pelos alunos durante a pesquisa diminuíram sistematicamente à medida que os alunos iam 

escrevendo seus textos. A cada nova atividade, um número menor de erros era realizado. Essa 

diminuição sistemática do número de erros pode indicar que, ao participar de momentos de 

correção dialogada com seus colegas, os participantes passaram a ter ciência de critérios de 

uma boa escrita, o que sinaliza um progresso no processo de aprendizagem em que estão 

envolvidos. 

No entanto, embora o número de erros corrigidos também tivesse diminuído por um 

período da pesquisa (Texto 1, Texto 2 e Texto 3), essa diminuição sistemática não prosseguiu 

até o final do estudo. Dessa maneira, a regressão do número de erros cometidos, 

desacompanhada da diminuição de erros corrigidos, pode significar que os alunos tornavam-se 

mais cuidadosos com sua escrita, o que gerou, por sua vez, uma melhoria de seus textos. A 

melhoria dos textos pode indicar que a correção, acompanhada do guia de orientação, levou os 

alunos a progredir na sua aprendizagem da língua portuguesa. Essa potencialização da 

aprendizagem é possibilitada pela interação criada entre os participantes nos momentos de 

correção (VYGOTSKY, 1998). Embora os dois participantes deste estudo estejam no mesmo 

nível no curso de português para estrangeiros, seu auxílio mútuo possibilitou o seu progresso, 

pois o conhecimento que um tinha da língua serviu de auxílio ao seu par (WELLS, 1999). 

Mesmo que somente a segunda versão da escrita dos alunos fosse entregue ao 

professor da turma, ou seja, não tenho a primeira correção do professor para realizar uma 

comparação, percebo que os textos passaram a conter menos erros, e, portanto, melhoraram à 

medida que a pesquisa prosseguia. Corroborando o que indica Stanley (1992), o acesso ao 

guia de orientação permitiu que os participantes desempenhassem melhor seu papel de 

corretores. A consistência no percentual de erros corrigidos também vai de acordo com o que 

discutem Tang e Tithecott (1999), de que, ao estarem familiarizados com a microcultura de 

correção dialogada de textos, os alunos passam a se sentir mais seguros ao corrigir. 

A conclusão, é, portanto, que a utilização do guia de orientação para a correção dos 

textos exerce algum tipo de influência sobre a maneira como os participantes corrigem os 

textos, pois apesar de o percentual de erros corrigidos no último texto (50%) ser inferior ao 



	
	

71 

percentual de erros corrigidos no primeiro texto (53%), o número de erros presentes no último 

texto (18) é 86,7% inferior ao número de erros presentes no primeiro texto (126). Isto é, além 

de o número de erros ter diminuído 86,7% entre o primeiro e o último texto, nessa última 

produção textual, os participantes ainda conseguiram melhorar seus textos ao corrigir 50% dos 

erros presentes. 

Para atender ao segundo objetivo e responder à segunda pergunta que esta pesquisa 

propõe, apresento, a seguir, a análise dos tipos de modificações e revisões realizadas nos 

textos após os momentos de correção sem e com a utilização do guia de orientação 

 

3.1.2 Análise das modificações e revisões efetuadas na segunda versão dos textos 

 

Embora entenda que a revisão não se restrinja à correção dos erros, utilizei para a 

categorização das modificações a presença de erros na primeira versão dos textos escritos e 

sua possível solução. Dessa maneira, as modificações que corrigiram o erro foram 

consideradas bem-sucedidas; as que não corrigiram ou criaram novos erros, malsucedidas; e 

aquelas que não tinham por objetivo corrigir um erro nem geraram um outro erro, 

desnecessárias (FIGUEIREDO, 2001). 

Na correção final entregue pelo professor aos alunos, não houve atribuição de nota. O 

professor considerava suficiente a realização da tarefa para a consecução da nota, por entender 

que a dedução de notas por erros pode ser algo extremamente subjetivo. Ao invés de 

pontuação, os alunos recebiam comentários a respeito de suas produções. Na análise, houve 

somente a contagem dos erros presentes nos textos produzidos pelos participantes e verifiquei 

quais destes foram corrigidos pelos alunos. Depois disso, verifiquei quais correções foram 

bem-sucedidas, quais foram malsucedidas e quais foram desnecessárias. Para verificar se os 

erros foram corrigidos pelos autores dos textos (autocorreção) ou pelas sugestões que 

receberam do colega, apoiei-me nas transcrições das interações realizadas pelos alunos 

durante o processo de correção.  

Ao realizarem as modificações em seus textos, os participantes lançavam mão de 

revisões que compreendiam adições, apagamentos, substituições e reestruturações. Apresento, 

a seguir, exemplos dos tipos de revisão mais reincidentes na segunda versão dos textos dos 

participantes. Com exceção da revisão feita por apagamento, que será sinalizada pelo 

símbolo !, as demais revisões focalizadas em cada exemplo encontram-se em itálico. Por 

razões didáticas, os erros serão focalizados individualmente na análise, caso pertençam a 

categorias diferentes de análise. 
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Antes de prosseguir com a análise das modificações e revisões efetuadas nos textos, é 

importante salientar que o número de correções apresentado na última subseção não 

necessariamente coincide com o número de revisões e modificações feitas. Isso ocorre, pois as 

correções sugeridas pelos pares nem sempre são acatadas. Assim, as correções podem ou não 

culminar em modificações. Por sua vez, o número de modificações também não coincidirá 

com a quantidade de revisões realizadas, pois, para realizar uma modificação, os participantes 

podem utilizar uma ou mais revisões. Por exemplo, um aprendiz pode sugerir a correção de 

uma frase composta por cinco palavras. O seu par, em conseguinte, realizará uma modificação 

em que utilizará uma revisão de apagamento, uma de substituição e uma de distribuição. O 

resultado de uma correção, portanto, será o de uma modificação e três revisões. Nesta 

subseção, a análise das modificações e revisões executadas pelos participantes serão 

apresentadas concomitantemente. 

A seguir, apresento uma discussão com exemplos sobre os tipos de modificações 

realizadas nas segundas versões dos textos escritos pelos participantes, seguidos de exemplos 

e explicações sobre as estratégias de revisão utilizadas. 

 

3.1.2.1 Modificações bem-sucedidas 

 

 Conforme já foi mencionado no capítulo de fundamentação teórica, as modificações 

bem-sucedidas são aquelas em que o erro foi identificado e resolvido, podendo ter ocasionado 

melhoria no nível gramatical e/ou no nível do conteúdo do texto (FIGUEIREDO, 2002). Elas 

ocorreram por meio de: adição; substituição; apagamento; reestruturação; distribuição; e 

consolidação. 

 

a) Adição: nas revisões feitas por adição, há o acréscimo de palavras, grupos de palavras, 

bem como de morfemas e sinais de pontuação. 

 

Ao revisarem seus textos, os alunos realizaram acréscimos de palavras e de morfemas. 

Como pode ser notado no exemplo 6, na primeira versão do texto, a ausência da palavra 

“evitar” torna problemático o entendimento da construção de Zenakerip. A modificação 

realizada a partir da adição da palavra “evitar” fez com que a frase se tornasse, de fato, 

compreensível para a colega leitora, Dioselina, e consequentemente para o professor da turma.  
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[6]   
 

Conciderando que naqueles dias os metodos para a ! gravides eram quais nulos 
 (Zenakerip - 1a atividade - 1a versão) 
 Considerando que naqueles dias os metodos para evitar a gravides eram quase nulos 

(Zenakerip - 1a atividade - 2a versão) 
 

Nos exemplos 7 e 8, algo semelhante aconteceu, pois a ausência de palavras nas 

primeiras versões dos textos de Dioselina e Zenakerip gerou problemas na compreensão das 

construções realizadas pelos aprendizes. A adição das palavras “que é a” e “que”, 

consecutivamente, tornou mais eficaz a compreensão dos textos construídos pelos 

participantes. 
 

[7] 
 

(...) medellin ! capital do departamento de antioquia. 
(Dioselina - 2a atividade - 1a versão) 

 (...) Medellin que é a capital do departamento de Antioquia. 
(Dioselina - 2a atividade - 2a versão) 

 
[8] 
 

Se eu tenho ! me arrepenter 
(Zenakerip - 4a atividade - 1a versão) 

 Se eu tenho que me arrepenter 
(Zenakerip - 4a atividade - 2a versão)  

 

No exemplo 9, Zenakerip cometeu um erro de concordância de número ao construir o 

enunciado “o setores”. Após o momento de correção com sua colega, o participante corrigiu o 

erro ao adicionar o morfema formador de plural ao artigo. Assim, essa correção formada por 

adição resultou em uma modificação bem-sucedida. 
 

[9] 
 

(...) a mudança não e fácil pois o setores mais tradicionais tem ainda muita influença (...) 
(Zenakerip - 1a atividade - 1a versão) 

 (...) a mudança não é fácil pois os setois mais tradicionais tem ainda muita influença (...) 
(Zenakerip - 1a atividade - 2a versão) 

 

b) Substituição: nas revisões feitas por substituição, há a troca de uma palavra ou de um 

grupo de palavras por outra ou outras. 

 

Em alguns momentos, os participantes utilizavam palavras que poderiam gerar 

problemas na compreensão dos textos que haviam escrito. A escolha de suas palavras poderia 

levar os leitores a compreender o texto de uma maneira errada ou impedir completamente a 
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sua compreensão. No exemplo 10, nota-se que, primeiramente, a participante Dioselina havia 

utilizado a palavra “apreender”, que não é errada na língua portuguesa, mas muda o sentido da 

frase. Após o momento de correção com seu colega, houve a modificação bem-sucedida de 

seu texto por meio da substituição do verbo “apreender” pelo verbo “aprender”, que era o 

sentido que Dioselina havia intentado passar no seu texto.  
 

[10] 
 

(...) apreende cada día que as tristezas e as alegrias têm consigo um mar de ensino 
  (Dioselina - 4a atividade - 1a versão) 

(...) aprende cada dia que as tristezas e as alegrias têm consigo um mar de ensino 
(Dioselina - 4a atividade - 2a versão) 
  

Na redação do Texto 4, o participante Zenakerip havia cometido um erro gramatical ao 

utilizar a conjugação errada do verbo para transmitir a ideia que queria. O momento de 

correção dialogada com sua colega resultou na substituição da forma “pensamos” pela forma 

“pensem”, o que levou a uma modificação bem-sucedida de seu texto. Vejamos o exemplo a 

seguir:  

 
[11] 
 

Embora os humanos sempre pensamos isso no algum momento. 
  (Zenakerip - 4a atividade - 1a versão) 

Embora os humanos sempre pensem isso no algum momento. 
(Zenakerip - 4a atividade - 2a versão) 

 

 Já no próximo exemplo, encontramos o resultado de três modificações bem-sucedidas 

ocorridas após a revisão de substituição em três momentos em um só período. Dioselina havia 

escrito uma forma errada do pronome possessivo “seu”. Ao corrigir o texto com seu colega, 

chegou à forma correta do pronome, grafando-o desta vez com sucesso. No momento em que 

escreveram o primeiro texto, que é de onde o exemplo a seguir foi retirado, a turma já havia 

estudado o pretérito imperfeito na língua portuguesa. Assim, ao ler o texto de sua colega, 

Zenakerip sugeriu que ela substituísse a forma “aconteceu” pela forma “acontecia”. Esta 

mudança gerou outra modificação bem-sucedida no texto de Dioselina. Finalmente, Dioselina 

havia escrito a forma do verbo “tinham” da seguinte maneira: “tinhan”. Contudo, na revisão 

de seu texto, Dioselina optou por substituí-lo, o que gerou mais uma modificação bem-

sucedida. Isto pode ser observado no exemplo a seguir:   
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[12] 
 

(...) mulheres de sue povo tinham um só casamento e sempre aconteceu quando elas tinhan 
menos de 20 anos. 

  (Dioselina - 1a atividade - 1a versão) 
(...) mulheres de seu povo tinham um só casamento e sempre acontecia quando elas tinham 
menos de 20 anos. 
(Dioselina - 1a atividade - 2a versão) 

 

 No exemplo 13, a substituição da letra “c” por “s” em “Conciderando” levou a uma 

revisão de sucesso, tornando a modificação realizada por Zenakerip bem-sucedida.  

 
[13]   
 

Conciderando que naqueles dias os metodos para a ! gravides eram quais nulos 
 (Zenakerip - 1a atividade - 1a versão) 
 Considerando que naqueles dias os metodos para evitar a gravides eram quase nulos 

(Zenakerip - 1a atividade - 2a versão) 

 

c) Apagamento: nas revisões por apagamento, há a supressão de uma palavra, grupos de 

palavras, morfemas ou sinais de pontuação. 

 

No exemplo 14, nota-se como o apagamento do morfema “rá” do verbo “poderá”, na 

primeira versão do terceiro texto de Zenakerip, corrigiu o erro que estava presente e tornou 

melhor a compreensão de seu texto, uma vez que, a partir da interação entre os participantes, 

evidenciou-se que Zenakerip não estava falando do futuro, e, sim, do presente. 

 
[14]  
 

e já não poderá ser mais escrito. 
  (Zenakerip - 4a atividade - 1a versão) 

e já não pode ser mais escrito. 
(Zenakerip - 4a atividade - 2a versão) 

 

Vejamos agora alguns exemplos em que ocorreram revisões de Reestruturação. 

 

d) Reestruturação: nas revisões feitas por reestruturação, há a reorganização de palavras 

ou grupos de palavras, podendo ocasionar, inclusive, a mudança de significados ou 

ideias iniciais. 

 

No exemplo 15, na segunda versão do texto, há a reestruturação da ideia de uma 

“família do grandes números” para “numerosas”. Como se pode perceber, a substituição e a 
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reestruturação das palavras “do grandes números”, uma construção errada na língua 

portuguesa, pela construção “famílias numerosas”, resultou numa comunicação mais eficaz, 

pois o texto em sua primeira versão trazia esses erros que poderiam dificultar o entendimento 

do leitor. A reestruturação das palavras melhorou o texto de Zenakerip após o momento de 

correção dialogada com sua colega. Vejamos o exemplo. 

 
[15]  
 

Embora as familias do grandes numeros também eram comunes na cidade. 
  (Zenakerip - 1a atividade - 1a versão) 

Embora as famílias numerosas eram comunes na cidade. 
(Zenakerip - 1a atividade - 2a versão) 

 

 Conforme foi discutido anteriormente, embora possamos entender erros de diferentes 

maneiras, neste estudo foi considerado erro aquilo que não está em conformidade com a forma 

padrão da língua portuguesa, visto que era essa a forma a que os alunos eram expostos nos 

textos e em outros materiais escritos em sala. Da mesma maneira, ao serem solicitados que 

escrevessem seus textos, os alunos eram alertados de que a forma escrita deveria obedecer às 

regras da variedade padrão do português. Assim, embora algumas formas sejam aceitas na fala 

do português, ao encontrar tais formas na escrita dos alunos, o professor considerava-as como 

erro. É importante salientar, ainda, que a análise restringiu-se ao que os participantes 

conseguiam ver nos textos de seus colegas. Dessa maneira, em vários momentos, alguns erros 

não foram observados pelos participantes. A análise dos erros menos facilmente percebidos 

pelos aprendizes pode ser encontrada na subseção 3.1.1.1 deste capítulo. 

No exemplo 16, podemos perceber como os alunos estavam conscientes dessa 

diferença entre a variedade padrão e variedades não padrão da língua portuguesa, pois após ter 

corrigido seu quarto texto com o colega, Dioselina decide mudar a forma “duma”, tão 

comumente presente na fala de brasileiros para “de uma”, que reflete como a construção é 

requerida pela norma padrão. Vejamos o exemplo: 

 
[16]  
 

(...) tempo e duma melhor forma. 
  (Dioselina - 4a atividade - 1a versão) 

(...) tempo e de uma melhor forma. 
(Dioselina - 4a atividade - 2a versão) 

 

e) Distribuição: as revisões feitas por reestruturação acontecem quando sentenças são 

divididas em mais partes, inclusive em parágrafos novos. 
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No exemplos 17 e 18, percebemos como, após o momento de correção dialogada com 

seu colegas, os participantes decidiram reorganizar seus textos e distribuir as sentenças que 

haviam escrito ao inserir o ponto final entre elas, dividindo-as, assim, em duas sentenças. A 

distribuição da sentença realizada pelos participantes resultou em modificações bem-

sucedidas. 

 
[17]  
 

(...) a região mais extensa e com menos população lá há muita variedade de flora e fauna 
  (Dioselina - 2a atividade - 1a versão) 

(...) a região mais extensa e com população. Lá há muita variedade de flora, fauna  
(Dioselina - 2a atividade - 2a versão) 

 
[18]  
 

(...) monte formado por a cordilhera, uma pequena faixa de terra entre o mar Pacifico e  (...) 
  (Zenakerip - 2a atividade - 1a versão) 

(...) monte formado por a cordilhera. Uma pequena faixa de terra entre o mar Pacifico e (...) 
(Zenakerip - 2a atividade - 2a versão) 

 

f) Consolidação: nas revisões por consolidação, duas ou mais sentenças podem ser 

combinadas em uma só, ou também pode ocorrer a junção de parágrafos. 

 

No excerto 19, nota-se como Zenakerip executa a revisão por consolidação ao incluir, 

em uma só oração, sentenças que haviam sido previamente escritas separadamente. A 

modificação realizada é bem-sucedida.  

 
[19]  
 

Acontece que pela diversidade de climas, as cidades principais foram construídas lá. Entre elas 
Bogotá, D.C. 

  (Zenakerip - 2a atividade - 1a versão) 
Acontece que pela diversidade de climas, as cidades principais foram construídas lá, entre elas 
Bogotá, D.C. 
(Zenakerip - 2a atividade - 2a versão) 

 

As modificações que levaram a uma melhoria dos textos dos participantes, ou seja, 

modificações bem-sucedidas, foram maioria neste estudo. A seguir, apresento exemplos de 

modificações que não levaram ao acerto, ou seja, modificações malsucedidas 
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3.1.2.2 Modificações malsucedidas 

 

 As modificações malsucedidas são aquelas que não corrigiram erros existentes e/ou 

que criaram novos erros (FIGUEIREDO, 2002). Embora em pequena escala, esse tipo de 

modificação aconteceu na reescrita dos quatro textos.  

A maioria das modificações malsucedidas foram ocasionadas por revisão de 

substituição. Como foi apontado no início deste capítulo, a falta de conhecimento da língua 

portuguesa por parte dos participantes deste estudo pode tê-los levado a escolhas de itens 

inapropriados. As outras modificações desta categoria surgiram a partir de revisões de adição. 

A seguir, apresento exemplos de modificações malsucedidas resultantes de revisões de adição 

e substituição. 

 

a) Adição: nas revisões feitas por adição, há o acréscimo de palavras, grupos de 

palavras, bem como de morfemas e sinais de pontuação. 

 

No exemplo a seguir, nota-se como, ao revisar seu texto, Dioselina decide adicionar o 

pronome “ela”. O acréscimo dessa palavra não era necessário e torna redundante a informação 

que transmite, uma vez que sabemos a que a palavra “região” se refere. Observemos o excerto 

20: 

 
[20]  

Pelo sur a região amazonas é a região mais extensa 
  (Dioselina - 2a atividade - 1a versão) 

Pelo Sul a Região Amazonas ela é a região mais extensa 
(Dioselina - 2a atividade - 2a versão) 

 

O exemplo a seguir mostra uma frase que não existia na primeira versão do texto e foi 

incluída erroneamente na segunda versão da produção escrita da participante. Após passar 

pelo momento de correção dialogada com seu colega, Dioselina decide acrescentar a frase 

abaixo: 

 

 
[21]  

A penicilina tivo e tera muitas coisas boas ao longo da historia. 
(Dioselina - 3a atividade - 2a versão) 
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 Com pode ser observado, a forma “tivo” do verbo ter não existe na língua portuguesa e 

é, portanto, inadequada. A ausência de acentuação na conjugação “terá” e na palavra 

“história” ocasiona a presença de dois outros erros. Portanto, a adição dessa frase resultou em 

3 erros que não estavam presentes na primeira versão do texto da participante. 

 

b) Substituição: nas revisões feitas por substituição, há a troca de uma palavra ou de 

um grupo de palavras por outra ou outras. 

 

No exemplo 22, a substituição da grafia correta da palavra “setores” pela forma 

“setois” gera um erro que não existia anteriormente, o que ocasiona uma modificação 

malsucedida, pois essa grafia não é correta de acordo com a variedade padrão da língua 

portuguesa. Além de a grafia ser errada, caso a palavra setois fosse utilizada em outro 

contexto, a compreensão da mensagem seria completamente comprometida, uma vez que a 

forma “setois” produzida pelo participante é inexistente na língua portuguesa. 
 
 
[22]   

  A mudança não e fácil pois o setores mais tradicionais tem ainda muita influença (...) 
  (Zenakerip - 1a atividade - 1a versão) 

A mudança não é fácil pois os setois mais tradicionais tem ainda muita influença (...) 
  (Zenakerip - 1a atividade - 2a versão) 

 

No exemplo 23, após passar pela correção dialogada com sua colega Dioselina, 

Zenakerip resolve seguir sua sugestão e mudar a forma correta do verbo ‘fazer’ por outra que 

gerou um erro. Os participantes ficaram em dúvida quanto a concordar ou não o verbo em 

gênero e em número com o substantivo a que o verbo se referia. Assim, Zenakerip decidiu 

mudar ‘feito’,  que era a conjugação correta, para ‘feitas’. A revisão por substituição 

ocasionou uma modificação malsucedida, pois, na língua portuguesa, a forma verbal ‘feito’ 

deveria estar concordando com o sujeito da frase (oculto no exemplo, mas presente no texto), 

e não com o objeto que o sucede. A modificação pode ser observada no excerto a seguir: 

 
[23]   

  algumas vezes, não tinha feito coisas que devi fazer 
  (Zenakerip - 4a atividade - 1a versão) 

Algumas vezes, não tinha feitas coisas que devi fazer 
 (Zenakerip - 4a atividade - 2a versão) 
 

Já no exemplo 24, a substituição da preposição correta “por” pela preposição “a” 

acarreta a formação de um erro que não existia na primeira versão do texto. A revisão 
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realizada pela aluna Dioselina, em seu texto, resultou em uma modificação malsucedida, pois, 

no português, a construção realizada pela participante na primeira versão de seu texto é a que 

estava certa. Vejamos a amostra: 

 
[24]   

  A Colombia é constituida por 32 departamentos e por sua vez 5 regiões. 
  (Dioselina - 1a atividade - 1a versão) 

A Colômbia é constituída por 32 departamentos e a sua vez 5 regiões. 
  (Dioselina - 1a atividade - 2a versão) 

 

Entretanto, é importante notar, também, que no mesmo exemplo a participante corrigiu 

a grafia do nome de seu país acrescentando o acento circunflexo não presente na primeira 

versão de seu texto: Colômbia. O mesmo acontece com a acentuação da palavra “constituída”. 

Assim, o processo de correção com seu colega levou a participante a corrigir dois outros erros 

antes existentes em seu texto. Isso nos mostra que, embora um erro tenha sido gerado, dois 

foram solucionados. Passemos agora à análise das modificações desnecessárias. 

 

3.1.2.3 Modificações desnecessárias 

 

 Conforme mencionado anteriormente, foram consideradas correções desnecessárias 

aquelas sugeridas pelos colegas sobre itens que, na verdade, não estavam errados, mas que não 

geraram outros erros nos textos (FIGUEIREDO, 2002). As modificações desnecessárias 

aconteceram nas atividades de escrita 1, 2 e 3. Passemos, então, à análise das modificações 

desnecessárias. 

 

a) Substituição: nas revisões feitas por substituição, há a troca de uma palavra ou de um 

grupo de palavras por outra ou outras. 

 

Nos dois próximos exemplos, podemos perceber como as substituições de palavras 

realizadas por Zenakerip não eram necessárias, pois não havia erros na primeira versão de seu 

texto e a modificação realizada tampouco gerou outros erros, uma vez que o sentido das frases 

foi mantido sem alteração expressiva de significado. Observemos estes exemplos de 

modificações desnecessárias: 
 
[25]  

Os libros foram apenas populares na Europa até o siglo XII mas eles eram reconhecidos 
amplamente em outros lugares. 

  (Zenakerip - 3a atividade - 1a versão) 
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Os libros foram apenas populares na Europa até o siglo XII mas eles eram reconhecidos em 
outros setores. 
(Zenakerip - 3a atividade - 2a versão) 

 

[26]  
Os Elementos são reconhecidos por ser uma das primeiras tentativas de recopilação da 
geometria até o momento. 

  (Zenakerip - 3a atividade - 1a versão) 
Os Elementos são importantes por ser uma das primeiras tentativas de recopilação da 
Geometria. 
(Zenakerip - 3a atividade - 2a versão) 

 

A escolha inicial das palavras “lugares” e “reconhecidos” não foi problemática, pois 

não mudou em grande medida o sentido da frase, isto é, o participante conseguiu transmitir a 

mensagem que queria mesmo após a mudança de vocabulário e não levou a um erro. Contudo, 

após ter seu texto corrigido pela participante Dioselina, Zenakerip escolhe mudar as palavras 

para “setores” e “importantes”, consecutivamente. Como podemos perceber, essa mudança 

não corrigiu um erro, não dificulta a compreensão da leitura e, também, não gera erros. 

Semelhantemente, podemos observar que, no exemplo 27, Dioselina, ao substituir a 

palavra “variedade” pela palavra “diversidade”, faz outra escolha lexical. A compreensão não 

é afetada pela mudança dos vocábulos. Portanto, é também considerada uma modificação 

desnecessária. 

 
[27]  

(...) nesta região há gran variedade de sotaques. 
  (Dioselina - 2a atividade - 1a versão) 

é aí onde está a maior diversidade de sotaques. 
(Dioselina - 2a atividade - 2a versão) 

 

Para sintetizar esta parte da análise, apresento, a seguir, uma tabela com a quantidade 

de modificações bem-sucedidas, modificações malsucedidas, modificações desnecessárias e a 

quantidade total de modificações realizadas nos textos dos participantes a partir das correções 

realizadas sem e com o intermédio do guia de orientação: 
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Tabela 3.6 – Modificações realizadas (sem e com o guia de orientação) 

 SEM o guia de 
orientação 

COM o guia de 
orientação Total 

Modificações bem-sucedidas  92 (82,8%)  21 (72,4%) 113 (80,7%) 

Modificações malsucedidas 12 (10,8%) 5 (17,2%) 17 (12,2%) 

Modificações desnecessárias 7 (6,4%) 3 (10,4%) 10 (7,1%) 

Total 111 (100%) 29 (100%) 140 (100%) 

 

A Tabela 3.6 mostra que, das 111 modificações executadas sem o guia de orientação, 

92 (82,8%) foram modificações bem sucedidas, 12 (10,8%) foram modificações malsucedidas 

e 7 (6,4%) foram modificações desnecessárias. Por sua vez, na segunda metade da pesquisa, 

em que os participantes fizeram uso do guia de orientação, das 29 modificações realizadas, 21 

(72,4%) foram bem-sucedidas, 5 (17,2%) foram malsucedidas e 3 (10,4%) foram 

desnecessárias. 

Como pode ser observado, quando considerado o número total de mudanças 

executadas pelos participantes nas segundas versões de seus textos, apenas 17 (12,2%) de 

todas as modificações realizadas foram malsucedidas. 10 (7,1%) modificações foram 

realizadas desnecessariamente. Entretanto, não ocasionaram o surgimento de outros erros. 

Pode-se notar a partir dos exemplos apresentados nesta subseção que, por intermédio da 

correção dos colegas, os alunos foram capazes de solucionar problemas de forma e de 

conteúdo em seus textos, o que sugere que o diálogo que tiveram sobre seus textos e o 

processo de reescrita ajudaram os participantes a gerar conhecimento (FLOWER et al., 1986) 

na língua. Além disso, observa-se também que todas as modificações desnecessárias foram 

ocasionadas por revisões de substituição, o que pode indicar que os participantes colocavam 

seu conhecimento da língua portuguesa à prova quando corrigiam os textos de seus colegas. 

Isto é, realizavam hipóteses sobre a língua que estavam aprendendo, bem como realizavam 

reflexões sobre o seu conhecimento. Essas tentativas podem sugerir, também, uma progressão 

dos participantes na aprendizagem da língua-alvo, pois buscavam comunicar as mesmas ideias 

com palavras diferentes. Dessa maneira, é possível afirmar que, por meio do trabalho com 

seus pares, os participantes ampliavam seu conhecimento da L2/LE ao testar hipóteses de 

construções e escolhas lexicais, ou seja, diminuíam suas ZDPs (LANTOLF; APPEL, 1994; 

VYGOTSKY, 1998). 
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Ao se compararem os números apresentados na Tabela 3.6 com os números da Tabela 

3.5 na subseção 3.1.1.2 deste capítulo, podemos observar que: dos 285 erros presentes nas 

primeiras versões dos textos produzidos pelos participantes, 129 (45%) erros foram corrigidos 

e, dessas correções, 113 (80,7%) resultaram em modificações bem-sucedidas29. Esse alto 

índice de mudanças bem-sucedidas, portanto, pode demonstrar que os aprendizes, de fato, se 

beneficiaram do trabalho colaborativo com seus pares (ALAVI; TAGHIZADEH, 2014).  

Neste estudo, como podemos observar na Tabela 3.4, os textos finais dos participantes, 

após a correção e a revisão colaborativas, apresentaram um percentual de 80,7% de mudanças 

bem-sucedidas. Se esse percentual for somado ao número de mudanças desnecessárias (7,1%), 

ou seja, que não ocasionaram erros, chegamos ao índice de 87,8% de modificações que 

contribuíram para a melhoria dos textos. No entanto, algumas vezes essas escolhas não levam 

ao acerto e, nesta pesquisa, 17 (12,2%) modificações foram malsucedidas. Contudo, do ponto 

de vista sociocultural, em todo o tempo os alunos estavam realizando movimentos que 

demonstraram a construção de conhecimento e significado em que estavam envolvidos, 

mesmo que em alguns momentos, esses movimentos ocasionaram erros. A permanência ou 

criação de erros nas segundas versões das produções textuais dos alunos não implica, 

necessariamente, que o momento de correção dialogada tenha sido um fracasso. Pelo 

contrário, na revisão que realizaram, os alunos estavam fazendo escolhas que podem ser 

resultados de discussão e deliberação, seja esse diálogo entre pares, entre alunos e professores 

ou fruta de sua reflexão individual (FIGUEIREDO, 2001, 2006; GUERRERO; VILLAMIL, 

2000).  

Os exemplos de mudanças bem-sucedidas decorridas das correções feitas nos textos 

dos participantes sugere que houve uma melhoria nos textos dos participantes desta pesquisa, 

o que, por conseguinte, corrobora o que Swain e Lapkin (1998) encontraram em seu estudo. 

As autoras chegaram à conclusão de que, semelhantemente a este trabalho, como 

consequência dos momentos de diálogo colaborativo, os aprendizes tiveram a oportunidade de 

expandir seu conhecimento da língua que estudavam (SWAIN; LAPKIN, 1998) ao corrigir 

seus textos colaborativamente e ao revisar seus textos. 

A respeito da influência da utilização do guia de orientação nos resultados de 

modificações, o percentual de modificações bem-sucedidas diminuiu de 82,8% no primeiro 

momento da pesquisa, para 72,4% quando o guia foi utilizado. Já o percentual de 

																																																								
29 Conforme foi discutido no início desta subseção, o número de correções e o número de modificações não são 
coincidentes, pois uma correção pode resultar em diferentes modificações, que, por sua vez, fazem uso de 
revisões distintas. 
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modificações malsucedidas cresceu de 10,8% para 17,2%, assim como o percentual de 

modificações desnecessárias, que também subiu, de 6,4% para 10,4%. Essas variações podem 

demonstrar que, ao utilizarem o guia de orientação, os alunos fizeram tentativas arriscadas ao 

realizarem mudanças em seus textos, que nem sempre levaram ao acerto. O aumento no 

percentual de mudanças desnecessárias, contudo, demonstra que os participantes, à medida 

que seguiam na pesquisa, se sentiam mais à vontade para explorar possibilidades na língua-

alvo tanto ao sugerir quanto ao proceder à reescrita de seus textos. Isto é, mais uma vez 

podemos perceber, a partir da análise numérica, que os participantes estavam progredindo em 

sua aprendizagem da língua portuguesa. 

Sobre a quantidade de modificações, poderia ser entendido à primeira vista que a 

utilização do guia de orientação ocasionou uma inibição na quantidade de modificações 

executadas, já que houve uma diminuição no número de modificações de 111, no primeiro 

momento da pesquisa, para 29 no segundo momento. Entretanto, faz-se importante ir além 

daquilo que esses números mostram como foi discutido no parágrafo anterior. Analisar 

somente o número de modificações realizadas seria correr o risco de fazer uma análise 

superficial do processo pelo qual os participantes desta pesquisa passaram. Se observarmos 

como os números mudaram a cada momento de revisão, perceberemos que, na verdade, a 

diferença não se encontra somente entre o número de modificações realizadas sem o guia de 

orientação e com o guia de orientação. Na verdade, o que aconteceu foi, similarmente à 

diminuição sistemática de erros presentes em cada texto, as modificações também foram 

diminuindo até certo estágio do estudo. O que se percebe é que, progressivamente, enquanto 

os alunos passavam por atividades de escrita, correção dialogada e revisão de seus textos, sua 

atenção aos erros ia aumentando, bem como suas tentativas de acertar a correção dos erros e 

prosseguir com a modificação nos momentos de revisão de seus textos. Os números 

detalhados sobre cada texto produzido pelos participantes podem ser observados no gráfico a 

seguir: 
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Gráfico 3.3 – Erros corrigidos e modificações realizadas 

 

 

 No Gráfico 3.3, percebemos que no primeiro texto, de 68 correções, 61 resultaram em 

mudanças bem-sucedidas, 3 em desnecessárias, e 4 mudanças malsucedidas. No Texto 2, dos 

39 erros corrigidos, houve 35 mudanças que não geraram erros, ou seja, bem-sucedidas (31) e 

desnecessárias (4), e 8 mudanças malsucedidas. Já no terceiro texto, quando o guia de 

orientação passou a ser utilizado, o número de erros corrigidos (14) foi inferior ao número de 

mudanças bem-sucedidas e de mudanças desnecessárias somadas (17) e o número de 

mudanças malsucedidas voltou a diminuir. No último texto, das 8 correções sugeridas pelos 

alunos, o resultado foi de 7 mudanças bem-sucedidas, nenhuma mudança desnecessária e 

somente 1 mudança malsucedida. 

Conforme pode ser observado, similarmente à análise acerca da presença de erros e da 

quantidade de erros corrigidos feita na seção 3.1.1 deste capítulo, a diminuição na quantidade 

de modificações acompanhou o número de erros corrigidos. Entretanto, na segunda parte do 

estudo, quando os participantes passaram a fazer uso do guia de orientação, o número de 

modificações bem-sucedidas somado ao de modificações desnecessárias chegou a ultrapassar 

o número de correções sugeridas no momento de correção dialogada, o que pode ser 

observado no Texto 3. Ademais, como pode ser visto no Gráfico 3.3, o número de 

modificações malsucedidas do Texto 2 para o Texto 3 diminuiu de 8 para 4, ou seja, uma 

redução percentual de 50%. Se comparado o número de modificações malsucedidas do 

primeiro momento (8) com o último (1), encontramos um valor percentual de diminuição de 

87,5% na realização de modificações que levavam ao erro. Essa diminuição no número de 

Texto	1	 Texto	2	 Texto	3	 Texto	4	
Erros	corrigidos	 68	 39	 14	 8	
Mudanças	bem-sucedidas	 61	 31	 14	 7	
Mudanças	desnecessárias	 3	 4	 3	 0	
Mudanças	malsucedidas	 4	 8	 4	 1	
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modificações malsucedidas com a utilização do guia de orientação pode ser uma indicação de 

que as escolhas feitas pelos participantes ao revisar seus textos passaram a ser mais acertadas. 

Essas escolhas acertadas podem ter sido resultado tanto da influência do guia de orientação, 

quanto do progresso que os alunos faziam na aprendizagem da língua portuguesa. Acredito 

que se tivesse ocorrido uma diminuição no número de modificações bem-sucedidas realizadas, 

e não no número de erros presentes nos textos dos alunos, poderia se suspeitar que os 

participantes tornaram-se desleixados com as atividades de correção dialogada e revisão. Esse 

não é, entretanto, o caso. Na verdade o que aconteceu foi o contrário, como aponta a análise 

dos números presentes no gráfico. Desse modo, esses números podem indicar que houve um 

progresso no processo de aprendizagem dos participantes. A incorporação de atividades de 

correção e revisão colaborativas às atividades de escrita feitas pelos participantes resultou em 

uma ocorrência maior de escolhas de sucesso, o que corrobora os estudos feitos por Figueiredo 

(2005b), Swain, Brooks e Tocalli-Beller (2002), entre outros. 

 O segundo objetivo a que esta pesquisa busca atender é observar os tipos de 

modificações realizados nos textos após os dois tipos de correção com os pares. Após a análise 

da Tabela 3.6, pode-se concluir que 80,7% das modificações realizadas nos textos foram bem-

sucedidas, ou seja, levaram ao acerto. Das 140 modificações executadas, somente 17, isto é, 

12,2% levaram os alunos a gerar outros erros. As modificações que não eram necessárias por 

não haver erro na primeira versão tampouco geraram erro na segunda versão dos textos 

escritos pelos participantes. Elas contabilizam 7,1% de todas as modificações realizadas nos 

textos. 

Quanto às modificações realizadas após ambos os tipos de correção, tanto as 

modificações bem-sucedidas e desnecessárias quanto as modificações malsucedidas poderiam 

ser resultado de revisões em termos de palavra ou de conteúdo.  

Quanto às modificações realizadas após ambos os tipos de correção, tanto as 

modificações bem-sucedidas e desnecessárias quanto as modificações malsucedidas poderiam 

ser resultado de revisões em termos de palavra ou de estruturação textual.  

As revisões referentes à palavra eram, em sua maioria, revisões de substituição, 

apagamento e adição. Essas revisões envolviam a troca, supressão e acréscimo de palavras 

e/ou grupos de palavras, morfemas, sinais de acentuação e pontuação. As revisões que 

envolviam estruturação textual poderiam ser de reestruturação, distribuição e consolidação. 

Para facilitar a compreensão das próximas análises, separo os tipos de revisões em dois 

grupos: 
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• Grupo 1: Revisões realizadas em termos de palavra (Substituição, Adição e 

Apagamento); e 

• Grupo 2: Revisões realizadas em termos de sentença ou estrutura textual 

(Reestruturação, Distribuição e Consolidação). 

 

De maneira geral, as revisões executadas pelos participantes foram, em sua maioria, 

em termos de palavra. Portanto, houve poucas modificações referentes ao conteúdo dos textos, 

o que demonstra que os participantes desta pesquisa realizaram, na maior parte dos casos, 

mudanças superficiais em seus textos. Na Tabela 3.7, apresento a quantificação dos tipos de 

revisões realizadas nos textos após as correções sem e com a utilização do guia de orientação: 

 

Tabela 3.7 – Tipos de revisões realizadas (sem e com o guia de orientação) 

Tipos de revisões Sem o guia de 
orientação 

Com o guia de 
orientação 

Total 

Grupo 1 
Substituição 79 (45,4%) 9 (22,5%) 88 (41,4%) 
Adição 53 (30,4%) 14 (35%) 67 (31,3%) 
Apagamento 21 (12%) 4 (10%%) 25 (11,6%) 

Grupo 2 
Reestruturação 17 (9,7%) 9 (22,5%) 26 (12%) 
Distribuição 2 (1,25%) 4 (10%) 6 (2,8%) 
Consolidação 2 (1,25%) 0 2 (0,9%%) 
TOTAL 174 (100%) 40 (100%) 214 (100%) 

 

Após os momentos de correção dialogada de suas produções textuais, os participantes 

voltavam aos seus textos para revisá-los e, então, reescrevê-los. Para encontrar as revisões 

executadas pelos participantes, foi feito o contraste entre as duas versões dos textos escritos. 

Esse contraste determinou que, ao todo, os alunos realizaram 214 revisões ao modificar seus 

textos depois de receberem sugestões de correções. Dessas 214 revisões, 174 (81%) foram 

feitas nos dois primeiros momentos de reescrita, e 40 (19%) revisões foram feitas na segunda 

metade da pesquisa. Para facilitar a visualização da quantidade e percentual de revisões no 

campo da palavra (Grupo 1) e em termos de sentença ou de estrutura textual (Grupo 2), 

separo, a seguir, em pontos os tipos de revisão: 

• Revisões no campo das palavras (87,8% sem o guia e 67,5% com o guia): 

o Substituição: 79 (45,4%) sem o guia e 9 (22,5%) com o guia; 

o Adição: 53 (30,4%) sem o guia e 14 (35%) com o guia; 

o Apagamento: 21 (12%) sem o guia e 4 (10%) com o guia; 
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No primeiro momento da pesquisa, em que os participantes procederam à revisão sem 

terem utilizado o guia de orientação, 45,4% foram revisões de Substituição, 30,4% foram 

revisões de Adição e 12% foram revisões de Apagamento. Esses números somados 

demonstram que 87,8% das revisões feitas sem a utilização do guia foram revisões no campo 

das palavras. Esse percentual não se manteve no segundo momento da pesquisa, em que os 

participantes utilizaram o guia de orientação. Nesse segundo momento, 22,5% das revisões 

foram de Substituição, 35% foram revisões de Adição e 4% foram revisões de Apagamento, 

que somadas, representam 67,5%. 

Quanto às revisões em termos de sentença ou de estruturação textual, os números 

foram 12,2% sem o guia e 32,5% com o guia. Detalhadamente, temos: 

o Reestruturação: 17 (9,7%) sem o guia e 9 (22,5%) com o guia; 

o Distribuição: 2 (1,25%) sem o guia e 4 (10%) com o guia; 

o Consolidação: 2 (1,25%) sem o guia e 0 com o guia. 

 

Na primeira parte da pesquisa, 9,7% das revisões feitas pelos participantes foram de 

Reestruturação. Houve 1,25% de revisões de Distribuição e de Consolidação. O total de 

revisões em termos de sentença ou de estruturação textual nos dois primeiros textos escritos 

pelos participantes foi de 12,2%. Já no segundo momento da pesquisa, com a utilização do 

guia de orientação, 22,% das revisões feitas foram de Reestruturação e 10% foram revisões de 

Distribuição. Não houve revisões de consolidação na segunda etapa do estudo. Esses número 

somam 32,5% de revisões que envolviam alterações referentes às sentenças e/ou à estrutura 

dos textos. Na Tabela 3.8, apresento esses números para facilitar a compreensão da variação 

número e percentual de revisões realizadas nos dois momentos da pesquisa. 

 

Tabela 3.8 – Número de tipos de revisão 
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Conforme foi visto na Tabela 3.7, o número total de revisões na primeira etapa do 

estudo totalizou 174. Já na segunda etapa, esse número diminuiu para 40. Sobre os tipos de 

revisões de cada grupo, nota-se, então, que as revisões que realizam mudanças no campo da 

palavra (Grupo 1), em ambos os momentos de correção, totalizam 180, isto é, 84% das 

revisões realizadas, ao passo que as revisões feitas em sentenças ou em estruturas do texto 

(Grupo 2), também somadas as duas etapas do estudo compreendem somente 34 (16%) do 

número total de revisões executadas.  

Ao observarmos, contudo, especificamente a quantidade de revisões do Grupo 2 

realizadas em cada momento, as revisões executadas após as correções em que não houve a 

utilização do guia de orientação somaram 27 (12,2%) do número de revisões executadas (isto 

é, do número 180), e 13 (32,5%) após a correção em que os participantes utilizaram o guia de 

orientação, ou seja, a porcentagem subiu desse tipo de revisões subiu. Desse modo, posso 

concluir que o guia levou os participantes a executar mais revisões que realizassem alterações 

nas sentenças ou estruturas textuais, o que corrobora o que foi também observado no estudo de 

Figueiredo (2005) que sugere que aprendizes tendem a ver seus textos como produtos finais, 

que podem receber pequenas melhorias. Ao realizar revisões que não ocasionam mudanças 

nas estruturas e sentenças de seus textos, os alunos evitam reestruturar profundamente suas 

produções textuais, executando majoritariamente mudanças superficiais. 

Entretanto, houve uma variação no percentual dos tipos de revisões executadas nos 

dois momentos da pesquisa. Ao utilizar o guia de orientação, os participantes deste estudo 

passaram a observar outros aspectos textuais, e essa alteração no percentual de revisões pode 

ser vista no Gráfico 3.4: 

 

Gráfico 3.4 – Variação percentual de revisões por grupo 

 

SEM	o	guia	 COM	o	guia	
Revisões	Grupo	1	 87.80%	 67.50%	
Revisões	Grupo	2	 12.20%	 32.50%	
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Assim, após o momento de correção com os pares em que os participantes não 

utilizaram o guia de orientação, 87,8% das revisões foram no nível da palavra (Grupo 1) e 

12,2% no nível da sentença e da estrutura dos textos (Grupo 2). Ao utilizarem o guia de 

orientação para corrigirem os textos dos seus colegas, o número de revisões do Grupo 1 foi 

reduzido para 67,5%, e o número de revisões do Grupo 2 subiu para 32,5%. Como pode ser 

percebido, houve um aumento na porcentagem de revisões do Grupo 2 quando os alunos 

fizeram uso do guia de orientação. Esse aumento pode sugerir que o guia levou-os a 

atentarem-se para outros detalhes do texto que não somente os que dizem respeito a palavras 

ou à mecânica da escrita, isto é, grafia de palavras, acentuação, pontuação, concordância de 

gênero, número, grau etc. Resultado semelhante foi encontrado por Figueiredo (2005a), em 

que a utilização de um guia de orientação levou os alunos a perceber que revisar um texto vai 

além de corrigir erros, ou seja, implica revisar a produção textual de uma maneira mais 

profunda, seja cortando palavras desnecessárias, redistribuindo parágrafos, reestruturando 

ideias etc. Pode-se dizer, também, que a utilização do guia permitiu aos participantes ampliar 

sua visão sobre o que observar e revisar em um texto. A prática da revisão unida à utilização 

do guia, então, serviu de auxílio para os participantes visualizarem algo que antes não era tão 

evidente (FLOWER et al., 1986). O mesmo foi observado em outros estudos em que um guia 

de orientação foi utilizado em momentos de correção e revisão colaborativas (FIGUEIREDO, 

2005a; RIGONATO; FIGUEIREDO, 2017). 

 Dessa forma, para que possamos compreender melhor o processo de correção com os 

pares, apresento a análise das interações realizadas pelos alunos durante as atividades de 

correção de erros, realizadas sem e com o uso do guia de orientação. 

 

3.2 Análise das interações ocorridas entre os participantes durante as atividades de 

correção com os pares 

 

 Após ter realizado a transcrição das quatro atividades de correção, prossegui com a 

análise das interações entre os alunos participantes. Primeiramente, observei sobre o que os 

alunos dialogavam durante as atividades de correção e constatei que o foco das conversações 

era: a forma do texto; o conteúdo do texto; o conteúdo e a forma do texto; e os procedimentos 

da tarefa. Com base nos estudos realizados por Mangelsdorf e Schlumberger (1992) e 

Figueiredo (2001), apresento, a seguir, a análise referente ao foco das conversações. 
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3.2.1 Conversações sobre forma 

 

 Essas são conversações sobre a grafia das palavras, o uso de artigos, preposições etc., a 

estrutura do texto, pontuação, com vistas, sobretudo, à correção gramatical. Os excertos a 

seguir evidenciam a negociação que acontece entre os participantes Dioselina e Zenakerip 

quando discutem o seguinte trecho: “La construção social de familia mudou em Colômbia, nos 

anos 40 do siglo pasado ao igual que na maior parte do mundo a taxa do crescimento da 

população foi muito alta. As familias daqueles tempos eram numerosas, pois gran parte da 

população vivia no campo e os filhos eram a força do trabalho. Embora as familias do grandes 

numeros também eram comunes na cidade, eram quais sempre as familias com menos 

recursos economicos e educação.”: 
 
[28] 

  
Dioselina: Zenakerip. Então ... é ... aqui você começou com “La” e é “A ... construção 

da família” porque família é feminino, então é “da família mudou em 
Colômbia, nos anos 40 do siglo passado ao igual que na maior parte do 
mundo” e tá bom. Aqui segue. Aqui você escreveu “Embora as famílias ... 
grandes”. É ... de ... não tem que escrever do, sim? As famílias grandes 
numerosas (Dioselina lê o “e” de Zenakerip como “o”, por isso diz “do 
grandes números”, quando na verdade Zenakerip havia escrito “de grandes 
números”). 

Zenakerip: “de grandes números”, né? 
Dioselina: Ah... “de grandes números”, não. Tem que escrever só “numerosas”. 
Zenakerip: “de grandes números”?  
Dioselina: Não... “de grandes números” não tem sentido, então ... “numerosas”. É ... 

“também eram comuns na cidade, eram quase” com ‘e’ no final. Você erra 
outras vezes essa palavra (Zenakerip havia escrito “quais”). Então “quase 
sempre as famílias com menos recursos econômicos e educação”.  

Zenakerip: Entendi. Então é  “famílias numerosas”. 
Dioselina: Isso. 
(1a atividade) 

 

 Neste outro exemplo, Dioselina corrige o seguinte trecho do texto de Zenakerip30: 

“Essa mudança fiz que pessoas de todas as regiones de Colômbia mudaram ao centro do pais e 

outras cidades importantes, e as familias começaram a ser mixturas de muitas regiones 

diferentes que antes, tal vez não foiram a regra. A economia e situação social ainda eram um 

nicho perfeito para familias numerosas, mas desta vez os homens e mulheres teverão filhos a 

maior idade.” Observemos o diálogo: 

 
 

																																																								
30 Como a transcrição foi feita verbatim, mantenho aqui as escolhas realizadas pelos participantes em suas 
produções. Nesse e nos outros trechos, as construções erradas de acordo com a forma padrão da língua 
portuguesa estão marcadas em itálico. 
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[29] 
 

Dioselina: Essa mudança fez que pessoas”... não “fiz”, fez, tá? É ... “que pessoas de 
todas as regiões”, não “regiones” ... “da Colômbia”, não “de Colômbia”, 
porque Colômbia é feminino. (Continua a ler o texto) “mudaram ao centro do 
país e outras cidades importantes, e as famílias começaram a ser” não. Não 
tem que escrever esse “a”. É ... “começaram a mistu... mistura... misturadas! 
(Zenakerip escreveu “mixturadas”)”, “de muitas regiones”, de novo, é 
regiões.  

Zenakerip: “Misturadas”, de fato é misturas.  
Dioselina: “... misturas de muitas regiões diferentes que antes, tal vez” ah... “não foram 

a regra”. É ... nesta frase não tem coerência, porque você fala “A economia e 
situação social ainda eram um nicho perfeito para famílias numerosas, mas 
desta vez os homens e mulheres tiveram filhos a maior idade.” Não tem 
coerência. 

  (1a atividade) 
 

 Notamos, nessa interação, como os aprendizes constroem conhecimento sobre a língua 

portuguesa. No exemplo 28, Dioselina corrige o uso do artigo ‘la’, correto no espanhol, que o 

colega havia feito em seu texto. Além disso, notamos o diálogo que existe entre os dois sobre  

o grupo de palavras ‘do grandes números’. Após a intervenção e a explicação de Dioselina, 

Zenakerip entende que a forma “famílias numerosas” seria melhor para seu texto. Ao 

reescrever seu texto, Zenakerip executa uma revisão de substituição e troca ‘do grandes 

números’ para ‘famílias numerosas’, o que gera uma modificação bem-sucedida e evidencia o 

progresso que acontece no desenvolvimento do aprendiz na língua portuguesa. Outra 

negociação que acontece, agora no exemplo 29, é da palavra ‘misturas’. Após o diálogo entre 

os participantes, Zenakerip percebe que mixturadas torna problemática a compreensão de seu 

texto e decide acatar a sugestão de sua colega, substituindo a construção errônea para 

‘misturas’. 

 No exemplo 30, ao corrigir o texto de sua colega, Zenakerip semelhantemente faz 

sugestões quanto à forma do texto de Dioselina, especialmente quanto ao uso correto de 

pontuação no seguinte trecho: “Segundo para o norte dela temos  a região mais importante, 

onde fica a maioria da poblação e da economia, ela chama região andina; nesta região há gran 

variedade de sotaques, por exemplo as pessoas que são da capital, são conhecidas como 

“rolas” ou “chacacas”, e eles falam mais devagar que as pessoas de medellin capital do 

departamento de antioquia que também pertenece a região andina, na região andina tem o 

clima muito variado por conta das cordilleras e as grandes elevações delas.”. Observemos: 
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[30] 
 

Zenakerip: Bom, e acá a palavra é população, não “poblação”. 
Dioselina: Hurrum, verdade! 
Zenakerip: Uma coisa aqui na parte que fala “as pessoas de Medellin, capital do 

departamento de Antioquia”, eu acho que talvez uma coisa, pode melhorar 
uma coisa redação. Tipo, não sei se falta um sinal de pontuação? 

Dioselina: Uma vírgula, talvez. 
Zenakerip: Vírgula, ou ponto. Alguma coisa. Para uma claração de onde é esse tipo de 

coisa. E acá (se referindo ao parágrafo seguinte no texto de Dioselina), isto, 
esta ideia vai seguir de esta?  

Dioselina: Porque eu ia escrever mais coisas (Risos) (Dioselina interrompe o seu texto 
no meio de uma frase e fica evidente que ela iria escrever mais coisas). 

Zenakerip: Mas aqui acho que é um ponto, né? “Na região Andina tem um o clima muito 
variado”, sim? E acá de novo um “a” maiúsculo em Andina. E nas 
“cordilheiras”, não cordilleras (com pronúncia em espanhol). 

Dioselina: Hurrum. 
   (2a atividade) 

 

 No excerto 30, percebe-se como Zenakerip chama a atenção de Dioselina para a 

pontuação e grafia de algumas palavras em seu texto. O aprendiz tem dificuldade em 

compreender a ligação entre as ideias de sua colega, provavelmente porque o texto de 

Dioselina está inacabado. Além disso, Zenakerip destaca, ainda, o fato de que Dioselina utiliza 

uma palavra em espanhol (poblação) e lhe oferece a forma correta no português (população). 

Ao reescrever seu texto, Dioselina aceita as sugestões de seu colega ao incorporá-las na sua 

escrita. Embora alguns autores sugiram que o feedback oferecido de maneira mais implícita 

tenha melhores resultados para o engajamento dos aprendizes, bem como melhor retenção da 

forma correta na memória dos indivíduos (FINN; METCALFE, 2010), pode ser benéfico que 

aprendizes tenham seus erros evidenciados de maneira explícita (MANTELLO, 1997), 

principalmente nos estágios iniciais da aprendizagem de uma L2/LE. 

 Nessas interações, é perceptível o auxílio que os aprendizes se oferecem. Isto é, ao 

terem sua atenção chamada por seus colegas para algo que não tinham observado antes em 

seus textos e, a partir daí, conseguem melhorá-los, percebe-se a evidência da presença do 

scaffolding, que, como discutido anteriormente, é o processo que possibilita aos aprendizes 

solucionar problemas, realizar tarefas e atingir objetivos contando com a ajuda de seus colegas 

(WOOD; BRUNER; ROSS, 1976). Há, assim, processamento e aprendizagem. Conforme já 

discutido, a aprendizagem acontece na interação, por meio da coconstrução do conhecimento 

(VYGOTSKY, 1998; OLIVEIRA, 2000).  

 É ao discutir seus textos e dialogar sobre a língua que os alunos, de fato, aprendem a 

língua-alvo. No processo de negociação, Dioselina e Zenakerip estão também construindo 



	
	

94 

conhecimento linguístico (SWAIN, 2000). Dessa maneira, a interação entre os aprendizes 

medeia a aprendizagem da língua-alvo (SWAIN; BROOKS; TOCALLI-BELLER, 2002).  

 No exemplo a seguir, Dioselina e Zenakerip continuam trabalhando a forma de seus 

textos. Dioselina chama a atenção de Zenakerip para a forma como escreveu as palavras 

‘sociais’, ‘outra’, ‘tem’ e ‘própria’, no seguinte trecho: “A região Caribe fica entre o Mar 

atlântico ate o pé de monte formado por a cordileira, uma pequena faixa de terra entre o mar 

Pacifico e o costado oeste da cordilheira e a região Pacífica. Por otra parte (vírgula) as regiões 

ao este dos Andes são regiões Orinoquia e a região Amazonia.” 
 
[31]   
 

Dioselina: É, não é “o costado”, é “a costa”, “a costa oeste da cordilheira”. Aqui é 
“sociais”, mas não vi a letra i (Zenakerip escreveu “socias”) na escritura, mas 
sim, está bem. Hum... não sei aqui o que mais vi. “Por outra”, não “otra”... 
ah, que você quando escrever “tem”, não sei se diz “tem” ou “ten” em muitas 
partes não sei se é “m” ou “n’, por exemplo aqui... 

Zenakerip: É uma “m”.  
Dioselina: Sim, em muitas partes você faz a “m” assim com 3 (pernas) e muitas partes 

com 2 (pernas), então por isso, muitas partes com 3 e outras com 2, mas tá 
bom. Eu sei, por exemplo. 

Zenakerip: Tem 3, somente que às vezes vai devagar. 
   Dioselina: (Risos) É, por isso. Aqui é “próprias”, não “própias”. 
   (2a atividade) 
 

 No próximo exemplo, Dioselina faz uma sugestão que, após aceita, leva Zenakerip a 

executar uma modificação malsucedida, criando um erro na segunda versão de seu texto no 

seguinte trecho: “Em minha vida, já tinha feito / o que eu queria / o que eu podia / e o que não 

/ também / algumas vezes, não tinha feito coisas que devi fazer ‘foi minha vida”31 . 

Observemos o exemplo a seguir: 

  
[32]   
 

Dioselina: Acá, aqui diz “algumas vezes não tinha feito coisas que devi fazer”. Eu acho 
que é melhor “não tinha feitas coisas que devia fazer” ou ... Aqui é plural 
(coisas), aqui é singular (feito), aqui passado. Não entendo, acho que tem que 
melhorar a escritura aqui, tipo “não tinha feitas coisas que devia fazer”. 

Zenakerip:  Devi. É passado. Dever, fazer. Eu ... 
Dioselina: Devi? 
Zenakerip: Eu tinha que fazer. Devi fazer. É a mesma palavra que no espanhol. 
Dioselina: Hum. Por isso eu estou falando aqui que se eu troco isso (coisas), também 

tenho que mudar isso (“feitas”) se um mudou, ou então ... por que é um 
tempo que ... 

Zenakerip: Eu acho que “feitas coisas”, isto, eu acho que você têm razão, mas a palavra 
“devi”, não.  

																																																								
31 Neste trecho do texto produzido na 4a atividade, bem como nos outros trechos deste texto, o participante 
escreveu cada sentença de seu texto em uma linha. Para mostrar sua escolha, utilizo as barras para a direita. 
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Dioselina: Não sei (risos). Não sei a coerência. Eu acho que está trocando um tempo 
verbal com outro tempo verbal, mas não tenho certeza dos tempos verbais, 
então vou deixar assim. E você termina aqui uma coisa, essas dois linhas, não 
se acordou a ideia que está falando antes. “Mas todo jeito e não”. 

   (4a atividade) 

 

 Podemos perceber a dúvida que Dioselina possui a respeito da obrigatoriedade ou não 

de concordar o particípio do verbo ‘fazer’ com o substantivo coisas. Dioselina sugere que 

Zenakerip mude a forma correta ‘feito’ para ‘feitas’. Zenakerip aceita a sugestão, e, na 

segunda versão de seu texto, traz a forma “feitas” no trecho, o que resulta na criação de um 

erro não existente em sua primeira versão. Dioselina também chama a atenção de Zenakerip 

para a forma do verbo ‘dever’ no passado. A participante acredita que o certo deveria ser 

‘devia’. Zenakerip, contudo, insiste que, no português, o verbo é conjugado da mesma maneira 

como no espanhol e mantém a forma errada do verbo. É importante lembrar que, embora os 

erros não tenham sido solucionados no excerto analisado, as modificações malsucedidas 

correspondem a somente 12,2% de todas as modificações realizadas. Assim, os momentos de 

correção dialogada e as revisões dos textos, que aconteceram como consequência dessas 

atividades, proporcionaram uma melhora substancial aos textos escritos pelos participantes. 

 Conforme foi discutido no capítulo teórico, alguns alunos preferem a voz do professor 

no oferecimento de feedback, por ser considerado mais confiável que o dos colegas (ZHANG, 

1995). Um dos motivos para que os alunos prefiram a voz do professor é a segurança que o 

professor lhes passa e a expectativa de que a ajuda oferecida pelo professor vai sempre levá-

los ao acerto (FINN; METCALFE, 2010). Essa segurança que aprendizes têm no feedback do 

professor pode ser resultado de uma tradição de falta de interação nas salas de aulas. Os alunos 

não sabem que podem aprender uns com os outros simplesmente porque não têm as 

oportunidades de trabalhar em conjunto. Em alguns momentos, até acreditam que podem 

aprender com o colega, mas somente se o colega for de um nível claramente mais alto em uma 

escala de conhecimento. Entretanto, é sabido que o par que oferece ajuda não precisa ser 

experiente ou possuir mais conhecimento (TANG; TITHECOTT, 1999; WELLS, 1999) que o 

aprendiz que recebe auxílio. Tanto alunos mais experientes quanto alunos menos experiente 

podem se beneficiar da ajuda mútua que é oferecida nos trabalhos de correção com os pares. 

Além disso, algumas vezes, o professor pode, também, não oferecer o auxílio que os 

aprendizes necessitam e, desta maneira, levá-los a cometer outros erros ao invés de ajudá-los a 

chegar a um acerto (RIGONATO, 2015).  

 No último exemplo desta categoria, notamos que Dioselina, ao ler o texto de seu 

colega, sugere que a grafia da palavra “deixe” seja corrigida, pois Zenakerip havia grafado a 
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palavra como “deiche” no seguinte trecho: “Tinha pensado sempre / o que vivo isso é, / deiche 

‘de lado a frase / “Se eu tivesse feito...” / Embora os humanos sempre pensamos isso ‘no 

algum momento”32. Além disso, sugere também que, no texto de seu colega há uma mudança 

inadequada da escolha de tempos verbais. Essas sugestões foram marcadas em itálico, pois são 

notadas apenas pela entonação da aluna participante. 
 

[33] 
  

Dioselina: Hum. Acá é deixe. Não deiche. “... de lado a frase ‘Se eu tivesse feito...’ 
Embora os humanos sempre pensamos isso no algum momento”. Então tá 
bom isso aqui. Aqui (em um novo parágrafo), você de novo está ... muda o 
tempo muito brusco, então. Você estava falando do passado, depois fala do 
presente, depois volta de novo no passado. 

 Zenakerip: Ah, bom, acá. Sim, posso explicar. 
(4a atividade) 
 

 Nesse momento da revisão em pares, podemos perceber os alunos assumindo papéis 

mais ativos no seu processo de aprendizagem (FIGUEIREDO, 2002). Como já discutiram 

Mangelsdorf e Schlumberger (1992), nesse tipo de atividade é assegurado aos alunos o direito 

de se tornarem mais envolvidos no processo de criar significado, ao invés de somente receber 

significados passivamente (DI PARDO; FREEDMAN, 1998). Além disso, na interação que 

acontece durante a correção com os pares, a escrita deixa de ser meramente um produto e 

passa a ser um processo, de fato, comunicativo, em que há a prática de diversas habilidades, 

não somente de escrita e leitura, mas também de discussão e de negociação de significados 

(LEE, 1997; STANLEY, 1992). 

 

3.2.2 Conversações sobre conteúdo 

 

 Nessas conversações, o objetivo é a compreensão da mensagem. Assim, o leitor pede 

ao colega que explique algo que não está claro em seu texto, ou pede que explique uma 

palavra cujo significado é desconhecido por ele. No exemplo a seguir, o aluno Zenakerip 

verifica a veracidade da informação oferecida por sua colega a respeito da região insular na 

Colômbia, a qual, por sua vez, oferece sua explicação a respeito do seguinte trecho: “A 

Colombia é constituida por 32 departamentos e por sua vez 5 regiões, embora algumas pessoas 

falam que temos 6 regiões considerando as ilhas como a região insular; alem desta temos pelo 

sur a região amazonas, é a região mais extensa e com menos população lá há muita variedade 

de flora e fauna, o clima não é muito quente e chove muito.”: 

																																																								
32 As aspas foram utilizadas pelo participante e foram mantidas aqui.	



	
	

97 

 
[34] 
  

Zenakerip: Ah bom, uma coisa aqui, quando você fala que “considerando as ilhas com a 
região insular; além desta temos pelo sul”, como se você ... se isto ainda está 
em dúvida? 

Dioselina: Hum 
Zenakerip: Então, não pode assegurar ainda. 
Dioselina: Eu falei para o professor, e ele falou que era melhor escrever assim. Porque 

eu estava falando das islas como uma região, então além destas islas ... ilas ... 
ilhas, estou falando das outras regiões, sim? Então, por isso falo “além destas, 
temos pelo sul a região Amazonas”, tãnãnã. 

Zenakerip: Destas ou desta? 
Dioselina: Desta, desta região. 
Zenakerip: Bom.  
Dioselina: Desta região insular. 
Zenakerip: Mas, eu acho que talvez pode separar o parágrafo ou alguma coisa, para ... 

porque ... porque é uma fato que não é seguro, né? É mais como um 
comentário. 

Dioselina: Não sei. Eu havia falado com o professor disso. Ele falou que estava assim 
melhor. Mas, tá bom. 

(2a atividade) 
 

 Nesse excerto há a discussão sobre uma informação oferecida pela aluna Dioselina. 

Portanto, os participantes, por meio do diálogo, tentam esclarecer o conteúdo do texto de 

Dioselina. Zenakerip questiona sua colega se a região das ilhas na Colômbia pode, de fato, ser 

chamado de ‘região insular’. Para Zenakerip, essa não é uma informação fatual e, por isso, 

realiza sua intervenção. Dioselina, por sua vez, informa ao colega que verificou a informação 

com o professor. Percebemos que Zenakerip acredita que a informação sobre a região insular 

deveria vir em um parágrafo diferente. 

Já no excerto 35, os alunos buscam resolver questões de vocabulário, quando Dioselina 

pausa sua leitura por não entender uma palavra que desconhece no trecho: “A região 

Orinoquia e conhecida por seu produção agrícola e de gado”. Nesse momento, Zenakerip 

oferece a tradução da palavra no espanhol, e eles prosseguem com a correção: 

 
[35]  
 

Dioselina: Aqui, que isso? Gado?  
Zenakerip: Agrícola. Ah, ela (a professora) falou que eu falei “ganadeira”, “agrícola” é 

de gado, de “ganado”. 
Dioselina: Ah, sim. Eu não sabia essa palavra. 
(2a atividade) 

 

 Nos próximo excertos, Zenakerip precisa explicar à sua colega sobre o conteúdo de seu 

texto. Dioselina tem dificuldade em compreender a ideia que seu colega escreveu no texto 

referente ao seu epitáfio. O trecho sobre a discussão é: “Desde muito novo / Tinha me 

arrepentido de muitas coisas  / e volto a começar. / Nunca foi facil / apagar e voltar de novo / 
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porque nunca foi apagado / mas eso foi o que hoje é / meu orgulho e minha vanidade / que 

terminha onde todo termina / e já não podera ser mais escrito”. Vejamos o diálogo:  

 
[36]  
 

Zenakerip: Porque ... 
Dioselina: Eu entendi a ideia que você quer falar, sim? Se eu vou morrer agora, então tá-

tá-tá-tá. 
Zenakerip: Não. Não no momento se eu vou morrer agora. É como se eu já houvera 

morto e estou contando, como se estuviera falando com alguém, né? Neste 
momento em que já estou morto, né? E eu estou contando para eles algumas 
coisas que eu fiz no passado. 

Dioselina: Ah... 
Zenakerip: São algumas coisas que eu não terminei. Não sei se é esse o tipo ... É como se 

eu estuviera falando com você e você me pergunta de alguma coisa antes, 
estou falando ... 

Dioselina: Ah... sim, agora fica um pouco mais fácil de entender. 
Zenakerip:  Se eu tenho que me arrepenter de algo eu já não tenho como, né? Porque já 

estou morto, né? Em minha vida, fiz muitas coisas ou deixei de fazer. É desse 
tipo de texto, desse jeito, né?  

Dioselina: Hum, tá. Sim. Tá bom. 
(4a atividade) 

 
[37]  
 

Zenakerip: Ah bom, acá. Tudo aqui que acontece é antes dessa parte, pero, “mas isso foi 
o que hoje é meu orgulho e minha vanidade”. Ou seja, todas essas coisas que 
eu fiz, não deixarei de fazer nunca nem deixarei de ser. Sim? Todas essas 
coisas que eu fiz, não deixarão de ser nunca nem vão deixar de ser. Porque 
tudo está escrito, não? Todo foi ... Não importa que eu morra. Minhas coisas, 
as coisas que eu fiz ainda seguirão sendo. É isso. 

Dioselina:  Risos. 
Zenakerip: Sim, eu sei que o texto não foi fácil (Risos). 
Dioselina: Sim, de entender não. Eu não entendo o contexto, muito do texto. Então por 

isso eu falei, é um texto muito difícil. Não sei se é o português que não 
entendo. Não é o idioma, mas é a forma de escribir. Tem trocado muitos 
tempos no mesmo texto. 

(4a atividade) 
 

 Nesses diálogos, percebemos que todo o teor da interação é sobre a ideia que 

Zenakerip busca transmitir em seu epitáfio. O participante explica para sua colega o que 

escreveu, uma vez que Dioselina relata não conseguir entender a maior parte do texto que 

corrige. Assim, os diálogos dizem respeito ao conteúdo do texto de Zenakerip. Ao discutirem 

o texto, a compreensão de Dioselina é facilitada. A seguir, apresento exemplos de 

conversações sobre conteúdo e forma. 
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3.2.3 Conversações sobre conteúdo e forma 

  

Essas são conversações em que o aluno leitor verifica com seu colega o que ele queria 

dizer no texto para, posteriormente, chegarem à melhor forma de expressar tal ideia. Nos 

próximos exemplos, Dioselina busca entender palavras presentes no texto de seu colega, para 

que, assim, possa prosseguir com a correção. Eles conversam sobre o seguinte trecho: 

“Conciderando que naqueles dias os metodos para a gravides eram quais nulos as familias não 

são mais grandes pois como todo latinoamerica ese tempo foi marcado por guerras, e pelo 

mudança do campo á cidade de muitas familias para os anos 60 e 70 do siglo pasado.” 

Observemos o diálogo: 

 
[38]  
 

Dioselina: Com ‘c’, então é “Considerando que naqueles dias os métodos para evitar a 
gravidez” porque “para a gravidez” não tem sentido (risos). 

Zenakerip: (risos) Esqueci! 
 Dioselina: Todo mundo fica grávido, então! 
 (1a atividade) 

 
[39]  
 

Zenakerip:  É “siglo” ou século? 
Dioselina: Hum... eu não perguntei isso. 
Zenakerip: Eu acho que século (Para o professor). Desculpa, professor. É “siglo” ou 

século? 
Victor:  É século.  
Dioselina: Ah, tá bom. Eu não perguntei isso. 
Zenakerip: Agora que eu senti isso. 

 Dioselina: Século. Tá bom. ... “passado. 
 (1a atividade) 

 

 Nessa discussão, a audiência autêntica de que dispõem os alunos com seus pares lhes 

permite solucionar problemas que, anteriormente, seriam resolvidos pelo professor. Ao buscar 

entender o que Zenakerip quis dizer, Dioselina não está necessariamente corrigindo erros, mas 

oferecendo um feedback autêntico ao sua colega (MANGELSDORF; SCHLUMBERGER, 

1992), na tentativa de ajudá-la a aprimorar seu texto. Além disso, ao esclarecer dúvidas de sua 

colega e no processo de revisão de seu texto, Zenakerip tem a oportunidade de avançar em sua 

aprendizagem da língua portuguesa. Caso o texto tivesse sido entregue diretamente para o 

professor, as oportunidades de aprendizagem não seriam tão amplas. Isto é, discutir a forma e 

o conteúdo de seus textos com uma colega antes de entregar o trabalho ao professor maximiza 

as oportunidade de aprendizagem dos aprendizes (FAHIM; HAGHANI, 2012). 
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No exemplo 40, a partir do momento em que Dioselina destaca o uso da palavra 

‘formas’, os aprendizes se engajam em uma discussão a respeito das palavras ‘jeitos’ e 

‘formas’ para que o entendimento da mensagem seja claro. Vejamos o diálogo referente ao 

trecho: “Colômbia nos ultimos anos a mudado a força muitas de suas estruturas para 

reconhecer estos setores, e entre elas as novas formas de  familia. Embora existe, a mudança 

não e fácil pois o setores mais tradicionais tem ainda muita influença sobre la creação de leis 

que permitam estos reconhecimentos.” 

 
[40]  
   

Dioselina: Ah, sim. Aqui tem ponto. “Colômbia nos ultimos”. Últimos, eu acho que tem 
acento, mas não estou segura. “... ano a mudado a força”. Ah, eu acho que 
aqui pode ser também escrito melhor como “a pressão”, sim? Porque “a 
força” fica parecendo “a força dele”, sim? Não sei. É só uma dica. “... muitas 
de suas estruturas para reconhcer estos setores, e entre elas”. Você escreveu 
“as novas formas”, não os novos jeitos da família, sim? 

Zenakerip: Mas, “jeitos” é legal? 
Dioselina: Forma não. Aqui sempre falam “jeitos”.  
Zenakerip: Bom, é que uma coisa é falar e outra coisa é escrever. 
Dioselina: Não.  
Zenakerip: É legal? Por isso estou falando. Porque escrever desse jeito (risos). 
Dioselina: Não sei. Escreve desse jeito. Eu vi muitas vezes escrito “jeitos”, desse jeito. 

Eu acho que forma não está... 
Zenakerip: Sim? 
Dioselina: Eu sempre vejo... 
Zenakerip: Pra mim “jeito” é mais ... como falam as pessoas, todos os dias. 
Dioselina: Não, também tem os dois sentidos. Tem dois sentidos, então. E já utiliza mais 

que isso. Não se escuta muito, mas se escuta muitas coisas, muitas partes da 
família, né? (volta para o texto). “Embora existe, a mudança não é fácil pois 
os setois”, não, setores, “mais tradicionais tem ainda muita influença sobre la 
creação de leis que permitam estos reconhecimientos”. Tá bom. Ah, você 
escreveu aqui embaixo, “É um grande desafio para a sociedade e redefinir. E 
redefinir”, sim? Porque eu não sei. Redefinir? 

Zenakerip: (lendo o próprio texto) “É um grande desafio para a sociedade redefinir”. 
 Dioselina: “E” é sozinho aqui. Ah... então tira. “É um grande desafio para a sociedade 

redefinir a sua base, pois ela tem um transtorno de identidade”. Tá bom, 
agora é você. 

(1a atividade) 
 

Já no excerto 41, notamos como Zenakerip confere com sua colega se a escolha da 

forma ‘Aqui vive’ é apropriada para a mensagem que Dioselina deseja transmitir com o texto 

de seu epitáfio. A participante explica se divertindo que, para ela, ‘aqui vive’ é melhor do que 

‘aqui morre’ ou ‘aqui jaz’. 

 
[41]  
 

Zenakerip:  Somente que um pouco “Aqui vive” quando ... (o texto é um epitáfio), mas 
eu entendo a razão de isso.  
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 Dioselina:  (Risos) Sim, já? Sim, eu falei no começo da aula que eu encontrei a 
semelhança com o que eu fazia na escola, eu quero que lembrem das coisas 
que eu fazia quando tava viva, então por isso eu falei “Aqui vive”, então 
depois não mudaria para “Aqui morre” ou “Aqui jaz” (risos) 

  (4a atividade) 
  

Na assistência que oferece a Zenakerip, Dioselina pode estar influenciando a 

aprendizagem de seu colega. Como percebemos, nos excertos analisados, os participantes 

normalmente reconhecem que a maneira como escreveram seus textos pode ser melhorada. 

Conforme afirma Donato (2000), o que é falado em uma sala de aula não pode ser considerado 

meramente como input linguístico, mas “práticas sociais que moldam, constroem e 

influenciam a aprendizagem em contextos instrucionais e interacionais” (DONATO, 2000, p. 

46). 

A seguir, apresento exemplos de conversações sobre os procedimentos da tarefa. 

 

3.2.4 Conversações sobre procedimentos da tarefa 

 

 As conversações sobre procedimentos da tarefa correspondem a 17,7% das interações 

que ocorriam entre os participantes em seus momentos de correção dos textos. Essas são 

conversações que ocorriam, geralmente, no início e no final das atividades de correção, em 

que os alunos falavam sobre como realizar a atividade ou sobre o que fazer durante a 

atividade. Além disso, essas conversações também ocorriam quando os alunos sinalizavam 

quem iria começar e/ou quando encerrar as atividades, como vemos nos próximos exemplos. 

 
[42]  

  
Dioselina:  Eu começo. A correção de Zenak... como é? 
Zenakerip:  Zenakerip! 

 (1a atividade) 
 
[43]  

 
Zenakerip: Bom. Vamos corregir o seu texto agora! 
Dioselina: O meu tá mais pequeno (risos). 

 Zenakerip: (Risos). Sim. 
 (1a atividade) 

 
[44]  

 
Dioselina:  Fala você primeiro. 

 Zenakerip:  Tá bom, eu falo. 
 (2a atividade) 
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[45]  
 

Dioselina:  Agora você começa.  
Zenakerip: Tá bom, eu faço primeiro. 

 (4a atividade) 
 

 Como podemos verificar nos excertos 42, 43, 44 e 45, essas conversações aconteciam 

no início ou no final das atividades de correção. Elas serviam para ajudar a organizar o 

momento em que cada um iria falar, o que iria falar e como deveriam proceder. Nesses 

diálogos, Zenakerip e Dioselina sinalizavam que iria iniciar a correção ou convidavam seu 

colega a fazê-lo. Após ter analisado os diferentes focos de conversação dos participantes nos 

momentos em que realizavam a correção com seu par, prossigo com a análise. 

A maior parte das conversações se atinha à correção dos textos, especialmente com o 

intuito de resolver problemas relativos à forma, como pode ser observado na tabela a seguir.  

 

Tabela 3.9 – Foco das conversações durante as atividades de correção com os pares 

 Sem o guia Com o guia Total 
Conversações sobre forma 17 (48,5%) 10 (30%) 27 (39,7%) 
Conversações sobre conteúdo 5 (14,2%) 10 (30%) 15 (22,1%) 
Conversações sobre conteúdo e 
forma 7 (20%) 7 (31,8%) 14 (20,5%) 

Conversações sobre procedimentos 
das tarefas 6 (17,3%) 6 (8,2%) 12 (17,7%) 

TOTAL 35 (100%) 33 (100%) 68 (100%) 
 

Na Tabela 3.9 percebe-se que, sem a utilização do guia de orientação, 48,5% das 

conversas durante os momentos de correção dialogada eram sobre a forma do texto, 14,2% 

eram conversações sobre o conteúdo, 20% eram sobre conteúdo e forma do texto e, em 17,3% 

das conversações, os participantes discutiam sobre procedimentos da tarefa. Na segunda 

metade do estudo, quando o guia de orientação passou a ser utilizado, 30% dos diálogos eram 

sobre a forma, em 30% das conversas o tópico da discussão era o conteúdo dos textos, 31,8% 

das conversações eram sobre conteúdo e forma do texto, e 8,2% dos diálogos eram sobre os 

procedimentos das tarefas de correção. 

 Como podemos observar nessa tabela, o foco das conversas mudou quando o guia 

passou a ser utilizado. Ao serem instruídos pelo guia, os alunos passaram a discutir mais sobre 

o conteúdo dos texto, com um aumento de 14,2% para 30%. Podemos perceber o mesmo 

aumento das discussões sobre a forma e o conteúdo do texto, que foram de 20%, no primeiro 

momento do estudo, a 31,8% no segundo período da pesquisa. Com o aumento de diálogos 
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que lidavam com o conteúdo do texto, as conversações sobre forma dos textos e 

procedimentos das tarefas diminuíram. Essa variação nos números demonstra que a atenção 

dos participantes foi voltada para outros aspectos. Com a utilização do guia de orientação, 

então, aliada à prática de corrigir textos dialogicamente e revisá-los, os aprendizes têm sua 

visão ampliada e corrigir passa a ser olhar para a eficácia do texto na comunicação 

(FIGUEIREDO, 2005a), ou seja, a utilização do guia de orientação no momento de correção 

dialogada foi algo benéfico para os participantes, como sugerem Liu e Hansen (2002).  

 A quarta pergunta que este estudo busca responder é sobre quais são os focos das 

conversações dos participantes durante os momentos de correção dos textos. Ao todo, foram 

realizadas 4 atividades de correção com os pares, que totalizaram 68 conversações, 

discriminadas a seguir: 

a) 39,7% das conversações eram sobre a forma do texto; 

b) 22,1% das conversações eram sobre o conteúdo do texto; 

c) 20,5% das conversações eram sobre a forma e conteúdo do texto; e 

d) 17,7% das conversações eram sobre o procedimento das tarefas. 

 

 Como podemos constatar, a maioria das conversações eram sobre a forma do texto. 

Villamil e Guerrero (1998) argumentam que os aprendizes podem tender a se concentrar nos 

erros superficiais, ao invés de se concentrar e/ou comunicar com o texto em si, ou seja, 

concentram-se na forma e não no conteúdo. Contudo, nas atividades de correção, esse não foi 

o único foco das conversações e, mesmo que os aprendizes estivessem discutindo sobre a 

forma do texto, estavam também refletindo sobre sua aprendizagem ao negociar sobre a grafia 

das palavras, concordância verbal e nominal, pontuação etc. Além disso, o diálogo em que se 

engajam os aprendizes sobre a língua é fundamental para o progresso na aprendizagem da 

língua que estão adquirindo, pois, ao conversar sobre a língua, estão construindo 

conhecimento (SWAIN; BROOKS; TOCALLI-BELLER, 2002). 

 Acerca da influência da utilização do guia de orientação nas interações, a mudança 

mais significativa é a de que, quando os participantes não utilizaram o guia, apenas 14,2% das 

conversações focavam o conteúdo dos textos, conforme pode ser observado na Tabela 3.9. Ao 

terem acesso ao guia, esse número subiu para 30% das conversações, o que mostra um 

aumento de 114,28%. Ou seja, a ocorrência de conversações sobre o conteúdo mais que 

dobrou quando os alunos utilizaram o guia. Esse aumento pode sugerir que o guia levou os 

participantes a observar outros dados do texto que corrigiam em vez de se aterem somente a 

aspectos gramaticais e mecânicos do texto. Esse fato corrobora o achado da pesquisa de 
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Figueiredo (2005a), que notou que o foco das conversações guiadas pelo guia de orientação 

era mais abrangente, em contraste com os momentos de correção sem este guia. Enquanto sem 

o guia, as discussões se limitavam ao aspecto gramatical e ao vocabulário dos textos. Com a 

utilização do guia as conversas se expandiam para a estruturação textual, palavras repetidas, 

desenvolvimento das ideias, pontuação e títulos dos textos. 

 Tendo apresentado os resultados referentes à transcrição das interações ocorridas 

durante o processo de correção com os pares, trato, na próxima seção, dos resultados da 

análise das entrevistas. 

 

3.3 A análise das entrevistas 

 

 Para realizar esta análise, utilizei dados das seis entrevistas realizadas com cada 

participante (12 entrevistas ao todo): a entrevista inicial (1), as entrevistas após cada atividade 

(4) e a entrevista final (1). Ao examinar as entrevistas, na procura por como manifestaram suas 

percepções a respeito das atividades de correção com os pares e da utilização do guia de 

orientação, foram observados certos padrões ou temas recorrentes nas falas dos participantes. 

Para a configuração dos temas, utilizei o critério que eles deveriam ocorrer pelo menos duas 

vezes nos dados, ou seja, se alguma percepção se repetisse pelo menos uma vez, seria 

considerada uma categoria a ser incluída nesta análise. Assim, os dados foram novamente 

analisados usando esses temas como categorizações, para as quais utilizei, também, o recurso 

de cores. Posteriormente, os dados foram organizados de acordo com essas categorizações. 

Isto é, criei tabelas em que quantificava as vezes em que determinada percepção era 

encontrada na fala dos participantes. 

 As categorizações para a análise das entrevistas foram criadas com base nas respostas 

dadas pelos participantes. Para responder às perguntas de pesquisa, o foco da análise esteve 

nas respostas dadas pelos participantes quanto à utilização ou não do guia de orientação nos 

momentos de correção com os pares. Dessa forma, apresento, a seguir, dois focos de análise: 

primeiramente, sobre os aspectos positivos e negativos das atividades de correção com os 

pares, e, posteriormente, as percepções dos alunos sobre a utilização do guia de orientação. 
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3.3.1 Percepção dos alunos sobre as atividades de correção com os pares 

  

 Apesar de terem considerado as atividades como produtivas de maneira geral, os 

participantes deste estudo fizeram menção tanto de aspectos positivos quanto de negativos das 

atividades de correção com os pares. Apresento, a seguir, os aspectos positivos. 

 

3.3.1.1 Aspectos positivos 

 

 Alguns aspectos sobre as atividades de correção com os pares foram considerados 

positivos foram pelos participantes, como abordo na discussão a seguir. 

 

3.3.1.1.1 Possibilidade de aprendizagem de aspectos da língua-alvo 

 

 A possibilidade de aprendizagem foi um fator bastante mencionado quando 

perguntados sobre as atividades de escrita, correção e revisão de seus textos. Segundo os 

participantes, realizar a correção com seus colegas foi algo positivo, pois puderam corrigir os 

seus erros e aprender mais sobre a língua que estudam, como podemos observar pelos relatos a 

seguir: 

 
[46]  
 

Lucas: Como é que você avalia a atividade de correção? Positiva ou negativa? 
Dioselina: Positiva, porque quando corrigi as coisas da outra pessoa também aprendo as 

coisas que eu estou fazendo. Então acho que é a melhor forma para aprender. 
Então, muito positiva. 

(Entrevista sobre a 4a atividade) 
 

[47]   
 

Lucas:   E como você avalia o seu desempenho corrigindo? 
Dioselina: É ... Sim, acho que foi bem, com o que eu aprendi agora acho que fui bem 

sim (risos). 
(Entrevista sobre a 1a atividade) 

 
[48] 
   

Lucas:   Ok. É ... o que você aprendeu com essa atividade? 
Dioselina: Eu aprendi novo vocabulário corregindo o Zenakerip. Eu aprendi a ler um 

pouco mais de português também (risos). 
Lucas:  Você tem algum exemplo de vocabulário que se lembre? 
Dioselina:  É ... por exemplo, “século” é uma palavra que eu não sabia. 
Lucas:  Ah, sim. Ótimo. 
Dioselina: Sim, eu achava que era a mesma coisa, mas não é (risos). E também “avô” e 

“avó” (risos) 
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Lucas: Ah, sim (risos). 
(Entrevista sobre a 1a atividade) 

 

 Nos excertos 46, 47 e 48, notamos como a participante Dioselina relata que a sua 

participação nas atividades de correção serviram como momentos de aprendizagem de 

aspectos da língua portuguesa. Dioselina menciona a aprendizagem de novo vocabulário como 

um aspecto positivo das atividades. Assim, a participante relaciona o seu progresso na 

aprendizagem do português às atividades de correção em que esteve envolvida durante o 

estudo. 

Nos excertos a seguir, percebemos que Zenakerip também viu a aprendizagem 

acontecendo a partir das atividades de correção como algo positivo. Observemos:  

 
[49] 
   

Lucas:  Sim, como você se sentiu quando ela te corrigiu? 
Zenakerip: É ... foi engraçado ... porque algumas coisas não sei por que esqueci no 

momento, por exemplo o uso dos artigos que aqui não é “las”, “les”, sim? 
Somente “os”, “as”. Esse tipo de coisa, foi como “Ei, cara! O que passou 
nesse momento? Que burrada! Que besteira!” (risos). 

Lucas:  Entendi, e você acha que vai prestar mais atenção nisso? 
Zenakerip: Sim, eu acho que sim. Agora aprendi de verdade porque vou lembrar desse 

momento de vergonha, né? (risos) 
(Entrevista sobre a 2a atividade) 

 
[50] 
 

Lucas:  Entendi. E o que você aprendeu com essas atividades de correção? 
Zenakerip: Eu aprendi a escrever a português! Eu aprendi a fazer redação das coisas, os 

tempos verbais, quando utilizá-los e quando não, as palavras que são 
semelhantes em espanhol e português, porque mudam dependendo do 
contexto. 

(Entrevista sobre a 4a atividade) 
 
[51] 
 
 Lucas:  O que foi positivo e o que foi negativo nessa atividade de correção? 

Zenakerip: Positivo que eu tive poucas correções (risos). Então não tive que corrigir 
muitas coisas. 

Lucas:  E por que você acha que teve poucas correções?  
Zenakerip: Eu acho que estou aprendendo mais a escrever mais coisas e melhor. 
Lucas:  Ah sim, ótimo. Você acha que está aprendendo mais por quê?  
Zenakerip: Porque estou praticando mais (risos). 
Lucas:  Em sala de aula? 
(Entrevista sobre a 3a atividade) 

 

[52] 
   

Lucas: Hurrum. Ótimo. Como você avalia essa atividade? O que foi positivo e 
negativo? 

Zenakerip: É ... foi positivo porque eu aprendi novas palavras que não sabia escrever e a 
coerência, os signos de pontuação. 
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Lucas:  Excelente. 
(Entrevista sobre a 2a atividade) 
 

 Nesses excertos, Zenakerip menciona que, por conta da atividade de correção 

dialogada, provavelmente vai se atentar mais ao uso de determinados itens lexicais da língua 

portuguesa. Além disso, o participante relata que, por conta das atividades de correção, 

aprendeu a escolher melhor tempos verbais, bem como entender seu uso. Após a terceira 

atividade de correção, Zenakerip menciona acreditar que está aprendendo mais por estar 

praticando a escrita e a correção dialogada com sua colega. 

 Percebe-se, então, que, ao corrigirem os textos de seus colegas e, da mesma forma, 

terem seus erros destacados, os aprendizes prestam mais atenção na sua produção e, assim, 

tornam-se mais conscientes da sua aprendizagem e têm maiores oportunidades de aprender a 

língua que estudam. As falas dos participantes corroboram o que a teoria discute sobre a 

importância da interação nos momentos de correção com os pares, uma vez que, ao discutir 

sobre seus textos, os aprendizes tornam-se construtores de seu próprio conhecimento, 

constroem, também, significado ao invés de somente recebê-lo, assumem um papel mais ativo 

em sua aprendizagem (FIGUEIREDO, 2002; MANGELSDORF; SCHLUMBERGER, 1992). 

 

3.3.1.1.2 Possibilidade de trabalhar com alguém que compartilha sua LM 

 

 Ao participar da correção com o colega, os alunos relataram que apreciaram a 

oportunidade de trabalhar com alguém que compartilhasse sua língua. Percebe-se, nos relatos 

dos participantes, que trabalhar com um colega que possui a mesma LM, o que é um traço a 

ser levado em conta nesta pesquisa, poderia, de fato, ajudá-los, como pode ser constatado nos 

próximos excertos: 

 
[53]   
 

Lucas: Como você avalia essa atividade de correção? O que foi positivo e o que foi 
negativo? 

Dioselina: Acho que foi positiva, porque é mais fácil quando alguém que já viveu a 
experiência ... que fala minha língua e que explica isso ... do que uma pessoa 
que talvez não tenha muita experiência nessa troca da nossa língua ao 
português. Talvez tenha a experiência de sua língua com outras línguas, mas 
não do espanhol com o português, que vai do espanhol pro português e não 
do português pro espanhol, porque são sentidos diferentes, então acho que 
algumas vezes é melhor ... é positivo. E também porque eu acho que ele sabe 
um pouco mais que eu, né? Aí, eu aprendo com ele o que ele sabe. 

(Entrevista sobre a 1a atividade) 
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[54] 
  

Lucas: Como você avalia a atividade de correção? O que é positivo e o que é 
negativo? 

Dioselina: Bom, positivo é que o Zenakerip tem a mesma lengua que eu, o espanhol, aí 
ele consegue me ajudar mais fácil. E ele sabe um pouco mais que eu de 
português, então ele consegue me ajudar e isso é muito bom. 

(Entrevista sobre a 2a atividade) 
 

Nota-se, a partir desses excertos, que Dioselina reconhece que ela e Zenakerip 

possuem níveis de conhecimento diferentes uns dos outros e que, assim, podem ajudar-se 

durante o processo de correção. Dessa forma, tanto alunos mais proficientes quanto menos 

proficientes podem se beneficiar das interações e das correções que são sugeridas (TANG; 

TITHECOTT, 1999), pois consideram que o conselho oferecido por seus pares pode ser útil 

para seu processo de reescrita dos textos (SWAIN; BROOKS; TOCALLI-BELLER, 2005). 

Percebe-se, também, que, por meio da correção com o colega, os alunos puderam 

discutir sobre seus textos e sobre seus erros, ou seja, puderam ter um papel mais ativo no 

processo de correção (FIGUEIREDO, 2002; MANGELSDORF; SCHLUMBERGER, 1992). 

 

3.3.1.1.3 Possibilidade de uma maior atenção por parte do aluno 

 

 Alguns participantes relataram que a correção com os pares levou-os a prestar mais 

atenção nos erros realizados, e, assim, evitar repeti-los. De alguma forma, corrigir o texto com 

os colegas levou-os a ficar mais atentos no processo de escrita e revisão de seus textos, como 

podemos ver nas falas de Dioselina e Zenakerip, a seguir:  

 
[55] 
  

Lucas:  Os comentários dela foram úteis para você? 
Zenakerip: Sim, muito. Tenho coisas no texto que precisavam de arregar, de arrumar 

melhor. 
Lucas:  Você utilizou os comentários que ela fez para reescrever seu texto? 
Zenakerip: Sim. 
Lucas:  Como você avalia a primeira versão do seu texto e a segunda? 
Zenakerip: Eu acho que a segunda ficou melhor, né? 
Lucas:  É? Por quê? 
Zenakerip: Porque no momento que eu escrevi a primeira versão talvez eu não prestei 

muito atenção sobre as coisas que estava escrevendo. Mas que outra pessoa 
leia as coisas que eu escrevi e que pode fazer uma correção sobre isso e agora 
vou escrever sobre isso que ela fez, que são as coisas que não olhei antes. 
Então, eu acho que fica melhor. 

(Entrevista sobre a 2a atividade) 
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[56] 
  

Lucas:  O.k. Como você avalia seu texto inicial e o seu texto reescrito? 
Dioselina: Melhorou. Melhorou muito! 
Lucas:  Como? 
Dioselina: É ... bem, agora é mais ... tem menos erros (risos) ... Mas acho que ainda tem 

erros, na coerência, mas os tempos e as palavras acho que estão bem. 
Lucas:  O.k. Algo mais? 
Dioselina: É ... não sei. Acho que agora eu presto mais atenção porque o Zenakerip vai 

ler, né? E ele vai ver erros. Então eu presto mais atenção. Eu olho mais se o 
texto tá certo antes de terminar. 

Lucas: Ótimo. 
(Entrevista sobre a 1a atividade) 
 

 

 Nos excertos 55 e 56, tanto Dioselina quanto Zenakerip mencionam que o fato de saber 

que um colega vai ler seu trabalho faz com que prestem mais atenção naquilo que escrevem. A 

partir de relatos assim, como os dos participantes deste estudo, notamos a importância de ter 

leitores autênticos das produções textuais realizadas nos cursos de línguas. Ter um leitor além 

do professor, como é mencionado aqui, leva os escritores a executar suas produções com mais 

afinco (MANGELSDORF; SCHLUBERGER, 1992; RIGONATO, 2015; RIGONATO; 

FIGUEIREDO, 2017). 

Ademais, é perceptível como nos momentos de correção com os pares, os aprendizes 

se desenvolvem em suas ZDPs, pois, o fato de ter um colega interagindo com eles sobre suas 

produções faz com que vejam coisas que provavelmente não conseguiriam, caso estivessem 

sozinhos (VYGOTSKY, 1998). Dessa forma, notamos que, na interação promovida pela 

correção com os pares, os aprendizes podem mover-se para além de seu nível real de 

desenvolvimento (VILLAMIL; GUERRERO, 1998).  

 

3.3.1.1.4 Possibilidade de melhoria dos textos 

 

 Foi citado como aspecto positivo, também, o fato de que a correção com os pares pode 

oferecer uma oportunidade aos aprendizes de melhorarem seus textos. As falas de Zenakerip e 

Dioselina nos mostram esses aspectos, como apresento a seguir: 

 
[57]  
  

Lucas:   E como você avalia o seu desempenho? 
Zenakerip: Ah, meu Deus! (risos) Bom, hmmm ... eu acho que foi mais ou menos 

normal, no sentido que ... eu sei que tenho falências em português e que 
também ...  

Lucas:  Falências? 
Zenakerip: Falhas! Erros ... (risos) é engraçado isso! Bom, mas meu desempenho ... eu 

me senti bem, assim, fazendo isso porque nesse momento eu também sou 
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consciente de quais são minhas capacidades e quais podem ser minhas 
limitações até aí. Mesmo que estou corrigindo o texto da Dioselina porque 
quando eu corrijo o dela, aí eu consigo saber como melhorar o texto que eu 
escrevi. Aí, eu melhoro o meu texto. 

Lucas: Certo. 
(Entrevista sobre a 1a atividade) 

 
[58] 
   

Lucas:  Entendi. Como você avalia seu texto inicial e esse, depois de reescrevê-lo?  
Dioselina: Melhorou! Agora eu escrevi mais coisas, porque no primeiro texto eu deixei 

sem terminar. Então agora escrevi mais coisas, terminei as ideias que estava 
falando. Mudei as frases que não tinham coerência, como ele falou, então 
levei isso em conta e escrevi de outro jeito, de outra maneira. A segunda 
versão tá melhor. 

Lucas:  Ótimo! Você se lembra de mais alguma coisa que queira falar?  
Dioselina: Não! (Risos) 
(Entrevista sobre a 2a atividade) 
 

 Nos excertos 57 e 58, notamos como os participantes mencionam que os momentos de 

correção dialogada resultaram em melhorias nos seus textos. Zenakerip relata que, mesmo 

quando não está trabalhando exatamente o seu texto, mas o de sua colega, ele percebe suas 

limitações, o que sabe e o que não sabe e, assim, consegue melhorar a escrita de suas 

produções textuais. Dioselina, por sua vez, menciona que, após corrigir o texto com seu par, 

sua produção melhorou bastante, pois conseguiu escrever mais e passou a prestar atenção em 

outros aspectos textuais, como coerência e explicação de suas ideias, como pode ser percebido 

no excerto a seguir: 

 
[59] 
 

Lucas:  Sobre a sua escrita, você viu alguma mudança durante a pesquisa? 
Zenakerip: Bom, a mudança, eu acho que é ... eu ainda sinto que estou muito atrapalhado 

pelo espanhol. Embora, de algum jeito, conhecer os parâmetros, conhecer as 
correções que ela fez, esse tipo de coisa, eu acho que faz que meus escritos 
fiquem melhor que antes. Além disso, com a experiência dá para melhorar, 
né? Exposição a correções e esse tipo de coisa, então eu acho que muda 
bastante, embora sinto que estou atrapalhado pelo espanhol. 

(Entrevista Final) 
 

Uma correção em que os aprendizes percebem que seus textos podem ser melhorados 

leva a uma consciência mais aguçada de suas habilidades. A participante Dioselina cita, ainda, 

que, com o tempo, sua habilidade de correção de textos melhorou . Vejamos, a seguir: 

 
[60] 

Lucas: Você acha que sua escrita mudou de alguma maneira do início da pesquisa 
pra agora?  

Dioselina: Sim. Quando comecei na aula não sabia escrever no português (risos). 
Escrever esses textos e participar na pesquisa me ajudou muito porque afora 
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da aula de português não escrevo tanta coisa (risos). Não escrevo assim com 
tanto contexto, mas aqui sim preciso escrever muito. 

Lucas:  Você poderia falar como foi participar dessa pesquisa? 
Dioselina: Para mim foi bom porque eu aprendi, eu tenho mais coisas para escrever, 

mais conteúdo gramatical, conteúdo de expressão verbal, para escrever 
depois. Escrevo muito mais! (risos) 

Lucas:  Seu desempenho corrigindo, você acha que mudou com o tempo? 
Dioselina: Sim, porque no começo eu não sabia e perguntava muito para o professor 

“isso está certo? Isso tá bom?” E depois, nas últimas vezes, já não perguntava 
muito, já tinha mais conceitos para eu fazer a correção. 

Lucas:  Entendi. Tem algo mais que você gostaria de falar? 
Dioselina: Não (risos). Foi bom. Muito obrigada! 
Lucas:  Muito obrigado eu! 
(Entrevista Final) 

 

 As falas dos participantes evidenciam que ter um leitor real para seus textos torna tanto 

a atividade de escrita como a de correção algo, de fato, comunicativo (STANLEY, 1992). 

Assim, conforme afirma Lee (1997, p. 59), a correção com os pares é uma atividade 

genuinamente comunicativa, “ao invés de um exercício artificial e solitário em que aprendizes 

escrevem para um pseudo-leitor”,33 pois oferece aos alunos “um leitor genuíno que pode lhes 

dizer o que não está claro ou o que precisa ser mais bem desenvolvido”34 (LEE, 1997, p. 62). 

 A seguir, apresento os aspectos negativos sobre a correção com os pares, mencionados 

pelos alunos. 

 

3.3.1.2 Aspectos negativos 

 

 Apesar de os aspectos positivos terem sido frequentemente mencionados pelos 

participantes, alguns observaram, também, aspectos negativos, como vemos a seguir: 

 

3.3.1.2.1 Sentir nervosismo 

 

 Um dos aspectos negativos mencionados pelos participantes a respeito das atividades 

de correção dialogada foi sentir nervosismo. O participante Zenakerip relatou ter se sentido 

nervoso por ter que corrigir alguém, devido ao fato de não se considerar experiente o 

suficiente para realizar tal atividade, como podemos verificar no seu relato a seguir: 
 
 
 

																																																								
33 Minha tradução de: “[…] rather than an artificial, lonely exercise where students write for a pseudo-reader” 
(LEE, 1997, p. 59). 
34 Minha tradução de: “[…] a genuine reader who can tell them what is not clear or what needs to be further 
developed” (LEE, 1997, p. 62). 
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[61] 
   

Lucas:  Como você se sentiu ao corrigir o texto dela? 
Zenakerip: Nervoso (risos). Pela mesma razão que eu não tenho tanta experiência. 

Talvez, algumas coisas das quais eu não estou seguro. 
(Entrevista sobre a 1a atividade) 

 

 Provavelmente, o nervosismo sentido pelo participante seja ocasionado pela falta de 

experiência e prática com atividades de interação com as que participou neste estudo. 

Zenakerip menciona, ainda, que se sentiu estressado por não saber a forma correta de uma 

palavra, como pode ser observado no próximo relato. 
 

[62] 
   

Zenakerip: Então, eu me senti bem. Um pouquinho estressado com algumas coisas que 
não sabia, mas é normal.  

Lucas:  Estressado? 
Zenakerip: Sim, como com “segundo” e “seguindo”. Será que estou corrigindo bem a ela 

ou não? Somente isso.  
(Entrevista sobre a 2a atividade) 

  

A dúvida de Zenakerip sobre estar ou não ajudando sua colega adequadamente fez com 

que o participante se sentisse desconfortável. Contudo, é importante ressaltar que embora 

Zenakerip se manifestasse assim durante as entrevistas realizadas após a primeira e a segunda 

atividades, ele se mostrava disposto e sempre solícito quando estava envolvido na correção 

dialogada com seu par, Dioselina.  

 

3.3.1.2.2 Ter insegurança e dificuldade ao corrigir o texto do colega 

 

Os participantes mencionaram o fato de se sentirem inseguros para realizar correções 

nos textos escritos por seus pares. A participante Dioselina menciona que não ter 

conhecimento sobre alguns aspectos da língua portuguesa a fizeram se sentir insegura ao 

realizar a correção do texto de seu colega. Vejamos seu relato: 

 
[63] 
 
   

Lucas:  O.k. Como é que você se sentiu ao corrigir o texto? 
Dioselina: Um pouco insegura pelas coisas que eu falava, porque eu podia corrigir as 

palavras, os tempos (verbais) que eu vi na aula, mas todo o texto não. Por 
isso, eu não sabia se estava fazendo alguma coisa errada ou não. Então, um 
pouco insegura. 

(Entrevista sobre a 1a atividade) 
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Da mesma maneira, o participante Zenakerip relatou sua insegurança ao corrigir o 

texto do colega, pois não tinha certeza de qual forma era a correta. 

 
[64] 
   

Lucas: Como você avalia a atividade de correção? O que é positivo e o que é 
negativo? 

Zenakerip: Bom, positivo é que as coisas que ela, por alguma razão, conhece, ela 
transmite muito mais fácil que uma pessoa que fala português estritamente. 
As coisas negativas é isso, como aconteceu comigo. Eu não estava seguro se 
era “segundo” ou “seguindo”, esse tipo de coisas. Mas eu acho que é uma boa 
atividade. 

(Entrevista sobre a 2a atividade) 
 

 Embora Zenakerip considere positiva a atividade de correção por estar trabalhando 

com uma colega que sabe sua LM, o participante relata ser negativa sua dificuldade em 

determinar o que é certo ou não na língua portuguesa. A seguir, vejamos um outro aspecto 

negativo mencionado pelos participantes. 

 

3.3.1.2.3 Ter a mesma LM que o colega 

 

 Embora o fato de compartilharem a mesma LM ter sido mencionado como um aspecto 

positivo da correção com os pares, os participantes mencionaram que esse fato pode, também, 

apresentar-se como um problema para o seu desempenho ao corrigir o texto dos colegas. 

Vejamos os relatos: 

 
[65] 
   

Lucas:  Você teve alguma dificuldade para corrigir?  
Dioselina: Sim, algumas palavras que eu não sabia se escrevi bem ou não no texto. Eu 

acho que também é porque o texto que eu corrigi é de uma pessoa que fala 
espanhol e eu falo espanhol, então eu acho que é mais fácil quando é uma 
outra pessoa que está falando uma outra língua que está tentando aprender o 
português, porque no espanhol e português ... eu sei falar espanhol, então não 
sei se é a mesma palavra pro português ou pro espanhol ou ... Porque quando 
ele tinha erros, então eu podia saber o que ele estava tentando dizer. Mas, 
acho que é melhor quando uma pessoa que corrige o texto de outra pessoa 
que fala outra língua, porque obriga a pessoa a entender as coisas melhor. 

(Entrevista sobre a 1a atividade) 

 
[66] 

 

Zenakerip: Bom, o único aspecto que talvez seja relevante nesse momento é que talvez a 
outra pessoa que fala espanhol não tenha tanta experiência no português. Mas 
eu acho que, no geral, é adequado isso ... é ótimo. Bom, seria também uma 
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experiência ... legal, por exemplo com uma pessoa que não fala espanhol, 
seria bom experimentar isso, né? 

(Entrevista sobre a 1a atividade) 
 

Como pode ser observado, houve mais aspectos positivos da correção com os pares 

citados pelos participantes que aspectos negativos. Sobre esse ponto, pode-se constatar, então, 

que a interação que aconteceu na correção com os pares trouxe mais benefícios que prejuízos 

para os aprendizes, o que vem corroborar os estudos realizados por Figueiredo (2001, 2004, 

2005a), Lee (1997), Stanley (1992), Swain, Brooks e Tocalli-Beller (2002), entre outros. Os 

dados encontrados, então, vão ao encontro da discussão teórica realizada no primeiro capítulo 

deste estudo. Uma síntese dos aspectos mencionados pelos alunos pode ser vista no Quadro 

3.1. 

 

Quadro 3.1 – Síntese dos aspectos positivos e negativos da correção com os pares 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 
• Possibilidade de aprendizagem de 

aspectos da língua-alvo. 
• Possibilidade de trabalhar com alguém 

que compartilha sua LM. 
• Possibilidade de uma maior atenção por 

parte do aluno. 
• Possibilidade de melhoria dos textos. 

• Sentir nervosismo. 
• Ter insegurança e dificuldade ao corrigir 

o texto do colega. 
• Ter a mesma LM que o colega 

 

 

A seguir, apresento as percepções dos participantes a respeito da utilização do guia de 

orientação nos momentos de correção dialogada. 

 

3.3.2 Percepção dos alunos sobre a utilização do guia de orientação 

 

Na entrevista realizada após as atividades de correção, com a utilização do guia de 

orientação, quando foi pedido aos alunos participantes que contrastassem os dois momentos de 

correção com seus pares, sem e com o uso do guia, foram citados aspectos positivos e 

negativos. 
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3.3.2.1 Aspectos positivos 

 

 De maneira geral, Zenakerip e Dioselina consideraram a utilização do guia de 

orientação algo positivo para os momentos em que corrigiam os textos uns dos outros. 

Vejamos o que mencionaram a seguir. 

 

3.3.2.1.1 Funciona como parâmetro para o que é certo 

 

 Os participantes relataram como aspecto positivo o fato de que o guia funciona como 

um parâmetro para a correção dos textos. Observemos os relatos a seguir: 

 
[67] 
   

Lucas:  Para você, o que foi positivo e o que foi negativo? 
Zenakerip: Com o guia, é positivo porque a gente tem os parâmetros conhecidos, os 

parâmetros que vocês utilizam para um texto, porque não é o mesmo em um 
texto de espanhol. Ou seja, os parâmetros que regem em espanhol e em 
português são diferentes. Eu acho que essa parte é bom. 

(Entrevista sobre a 4a atividade) 
 
[68] 
   

Lucas: Durante a pesquisa, você fez correções sem o guia e com o guia de 
orientação. Você poderia contrastar esses dois momentos? 

Zenakerip: A gente tem dois momentos, o primeiro em que é uma coisa muito intuitiva e 
depois quando apareceu o guia dá uma regra para fazer as correções, de 
maneira que seja coerente. Eu acho que sim, há diferença entre esses dois 
momentos da pesquisa. 

(Entrevista Final) 
 

 Ter o guia de orientação para auxiliá-los no momento de correção dialogada foi algo 

considerado como positivo, pois, a partir deles, os participantes relataram ter melhores noções 

de como as regras da norma padrão do português para escrita funcionam. Zenakerip menciona 

que os parâmetros no português são diferentes do espanhol, e, por isso, ter o guia foi algo 

positivo. Dioselina, por sua vez, diz que sem o guia de orientação a correção sugerida era 

“muito intuitiva”, e que o guia a ajudou a ter “regras” para fazer as correções. Percebe-se, 

então, que os participantes não precisavam se apoiar somente no seu conhecimento de escrita 

para determinar o que era apropriado ou não no texto dos seus colegas ao ter o guia de 

orientação em mãos. A seguir, vejamos outro aspecto positivo sobre a utilização do guia.  
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3.3.2.1.2 Oferece passos a serem seguidos na correção 

 

 Um outro aspecto positivo mencionado foi o fato de que o guia indica passos a serem 

seguidos, e isso facilita a correção. As falas de Dioselina demonstram esse aspecto: 

 
[69] 
   

Lucas: Que diferença você acha que esse guia fez? Se fez alguma diferença na 
correção. 

Dioselina: Eu agora fiz uma coisa diferente. Primeiro eu li todo o texto e depois voltei 
para seguir as indicações do guia e ajudou muito. Porque antes só lia por 
partes e ia corrigindo, mas agora sim eu li tudo e depois voltei para fazer as 
correções. 

Lucas:  E porque você fez assim dessa vez?  
Dioselina: Porque tinha os passos para fazer. Então primeiro tinha que ler tudo e depois 

ir seguindo os passos e isso é melhor assim, né? Parece mais certo. 
Entrevista sobre a 3a atividade) 

 

[70] 
 

Lucas: O que você achou do guia de orientação? 
Dioselina: Eu achei essa forma melhor de corrigir. Eu sempre falo que é melhor seguir 

uma sequencia de passos do que fazer tudo sem ordem. Então, foi muito bom, 
porque eu seguia as indicações. Isso foi bom. 

(Entrevista sobre a 4a atividade) 
 

 Dioselina menciona que prefere ter passos a seguir ao corrigir o texto do colega, pois 

sente que essa forma de correção é mais correta. Como o guia a orientava a primeiro ler todo o 

texto de maneira mais geral e depois focar em aspectos específicos, ela acredita que a correção 

foi melhor, uma vez que havia uma sequencia a ser seguida. É notável, então, que ter o guia 

em mãos foi algo benéfico para os participantes, pois assim tinham mais segurança tanto para 

ler os textos de seus colegas, como para oferecer auxílio. Ter um parâmetro com passos a 

serem seguidos sobre a escrita e sobre oferecer feedback fez com que os participantes 

considerassem a utilização do guia de orientação algo positivo. 

 No entanto, houve menção, também, de algo negativo a respeito da utilização do guia, 

como será notado na discussão da próxima subseção. 

 

3.3.2.2 Aspectos negativos 

 

 Somente um aspecto negativo a respeito da utilização do guia de orientação no 

momento de correção com os pares foi mencionado. 
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3.3.2.2.1 Dificuldade em se enquadrar nos parâmetros 

 

 O único aspecto negativo mencionado na entrevista com o participante Zenakerip foi o 

fato de que o guia coloca parâmetros para os textos e se encaixar neles pode ser dificultoso 

para os participantes, como pode ser observado na fala de Zenakerip: 

 
[71] 
 

Lucas:  Para você, o que foi positivo e o que foi negativo? 
Zenakerip: A parte mal, ruim, difícil é precisamente tentar ajustar as coisas que 

conhecíamos a isso. Sim? Isso é difícil. Faz a gente ficar um pouco 
estressado com isso e não tinha isso antes. Agora a parte boa quando não 
existia o guia, bom, não tínhamos muita preocupação com algumas coisas 
que depois começaram a ser preocupação, de estrutura ... 

(Entrevista sobre a 4a atividade) 

 

Embora o critério estabelecido para um aspecto configurar-se como categoria tenha 

sido a recorrência durante as entrevistas, decidi incluí-lo no estudo, pois traz luz a uma 

reflexão que pode ser pertinente. O aspecto negativo encontrado nesta pesquisa não é o mesmo 

mencionado no estudo de Figueiredo (2005a). Em seu estudo, os participantes relataram que a 

utilização do guia de orientação pode “reduzir as oportunidades de negociação sobre o texto, 

por direcionarem o foco para alguns aspectos textuais” (FIGUEIREDO, 2005a, p. 194). 

Percebe-se, então, que embora o guia sirva de auxílio no momento de correção dialogada, ele 

pode fazer com que os aprendizes se sintam na obrigação de serem infalíveis, uma vez que são 

vários os critérios textuais abordados pelo guia. Faz-se importante, então, ressaltar aos 

aprendizes que o objetivo do guia é sempre auxiliá-los no seu processo de correção e revisão 

de seus textos, e não ser um instrumento complicador que os torna estressados. 

Apresento, a seguir, o Quadro 3.2, que oferece uma síntese dos aspectos positivos e 

negativos mencionados pelos participantes a respeito da utilização do guia de orientação: 

 

Quadro 3.2 – Síntese dos aspectos positivos da utilização do guia de orientação. 

Aspectos positivos da utilização do guia de 
orientação 

Aspectos negativos da utilização do guia 
de orientação 

• Funciona como parâmetro para o que é 
certo 

• Oferece passos a serem seguidos na 
correção 

• Dificuldade em se enquadrar nos 
parâmetros 
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 Com vistas a atender ao último objetivo desta pesquisa, teço reflexões sobre a quinta 

pergunta que este estudo coloca, que diz respeito às percepções dos participantes sobre as 

atividades de correção com os pares e sobre a utilização do guia de orientação nesses 

momentos de interação. Como pôde ser observado pelas sínteses das respostas nos Quadros 

3.1 e 3.2, bem como pelos exemplos selecionados para esta análise, não houve muitas 

diferenças entre as respostas dos participantes, isto é, suas opiniões não foram convergentes 

tanto quanto sobre as correções quanto sobre a utilização do guia. Foram mencionados como 

pontos positivos da utilização do guia o fato de que ele funcionou como parâmetro do que é 

certo, isto é, nos momentos de correção da segunda etapa do estudo, os participantes não 

precisavam se apoiar somente na sua intuição para terminar o que precisava de correção. Um 

outro ponto positivo mencionado pelos participantes foi o fato de que, ao utilizar o guia, 

Dioselina e Zenakerip tinham passos práticos a serem seguidos ao procederem à correção. 

Assim, havia uma ordem a ser seguida, e isso ajudava os participantes a organizar sua etapa de 

correção do texto de seu colega. Sobre o lado negativo de se utilizar o guia de orientação, 

somente um aspecto foi mencionado e somente por um dos participantes. Contudo, decidi 

incluí-lo nesta análise, pois o fato mencionado é pertinente para esta investigação. Zenakerip 

mencionou que o guia o levava a estressar-se tentando se ajustar às suas orientações, algo que 

não acontecia quando procedia às correções sem a utilização do guia de orientação. Esse 

aspecto negativo não é o mesmo encontrado por Figueiredo (2005a), uma vez que os 

participantes dessa outra pesquisa relataram que o guia, ao direcionar o foco das conversas, 

reduzia as oportunidades que tinham para negociar seus textos. Para concluir, os aspectos 

positivos de utilização do guia se sobressaíram ao aspecto negativo mencionado por 

Zenakerip. Percebe-se, então, que o guia contribui para um desempenho mais satisfatório dos 

aprendizes na tarefa de oferecer feedback sobre os textos de seus colegas.  

 Acredito que elas sirvam para se complementarem e oferecer possibilidades de melhor 

compreendermos o processo de correção com os pares. Considero os achados deste estudo de 

grande valia para o avanço da academia no que diz respeito ao papel da interação na sala de 

aula. Mais especificamente, os resultados dessa pesquisa lançam luz sobre o papel da correção 

com os pares em salas de línguas, bem como sobre o oferecimento de um auxílio para os 

aprendizes ao procederem nesses momentos de interação. As percepções dos participantes nos 

informam que, ao serem instruídos sobre o que observar ao corrigir os textos de colegas, os 

alunos se beneficiam mais da correção (STANLEY, 1992). Da mesma maneira, se estão 

cientes do que exatamente devem fazer, os aprendizes podem participar mais plenamente das 

atividades de correção dialogada (TANG; TITHECOTT, 1999). Finalmente, percebemos, 
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também, a partir desta análise, que ao utilizar o guia de orientação, a correção oferecida pelos 

participantes era mais ampla, não se fixando somente em aspectos mecânicos da escrita e em 

aspectos puramente gramaticais (FIGUEIREDO, 2005a). Ademais, as percepções encontradas 

nesta análise servem, também, para confirmar a análise dos textos, das modificações 

realizadas, das interações nos momentos de correção e das entrevistas realizadas com os 

participantes. 

 Neste capítulo, pudemos ter uma visão dos resultados das análises dos dados gerados 

para este estudo. Na seção seguinte, busco responder às perguntas que motivaram esta 

pesquisa, junto às ideias obtidas por intermédio das análises realizadas no terceiro capítulo, 

bem como teço algumas reflexões a respeito da correção de erros com os pares e a utilização 

de um guia de orientação nesses momentos de correção em contexto de ensino de PLE. 
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Esta seção final do trabalho apresenta cinco subdivisões. Na primeira, retomo as 

perguntas de pesquisa que motivaram a realização deste estudo. Na segunda, relaciono os seus 

resultados a implicações para o processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Na 

terceira, relato algumas de suas limitações. Na quarta subdivisão, apresento algumas sugestões 

para estudos posteriores. Finalmente, na quinta subdivisão, traço algumas considerações finais 

deste trabalho. 

 

Retomando as perguntas de pesquisa 

 

 Para se chegar a tecer algumas reflexões alcançadas com a realização deste trabalho, 

esta seção, com base nos resultados apresentados no capítulo anterior e buscando relacioná-los 

à teoria discutida no primeiro capítulo, procura responder às perguntas de pesquisa que este 

estudo propõe. 

 

a) Qual a influência da utilização do guia de orientação na correção feita pelos alunos? 

 

A primeira pergunta deste estudo busca entender como a utilização do guia de 

orientação influenciou os participantes no processo de correção dos textos de seus colegas. 

Desse modo, acredito ser importante destacar que o número de erros cometidos pelos 

aprendizes diminuiu sistematicamente à medida que escreviam seus textos, participavam das 

atividades de correção dialogada e voltavam às suas produções para revisá-las. No primeiro 

texto Dioselina e Zenakerip cometeram 126 erros, no segundo, 83, no terceiro, 58 e, no quarto, 

18. Isso mostra que, entre o número de erros cometidos no primeiro e no último textos, houve 
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uma diminuição de 86,7%. Além disso, destaco também que, apesar de as correções 

executadas terem acompanhado a diminuição do número de erros até a revisão do Texto 3 

(Texto 1 – 53%, Texto 2 – 47%, Texto 3 – 24%), no último momento da pesquisa, o 

percentual de erros corrigidos aumentou bastante, chegando a 50%, e ultrapassando aqueles 

encontrados no Texto 2 e no Texto 3. Esse aumento pode sugerir que, uma vez que os 

participantes se habituaram à utilização do guia, sua correção se tornou mais aguçada. 

Finalmente, podemos concluir que essa diminuição do número de erros presentes nos 

textos dos participantes, vinculada ao aumento no percentual de erros corrigidos no último 

texto, sugere que a interação entre Dioselina e Zenakerip proporcionou aos aprendizes uma 

potencialização da sua aprendizagem da L2/LE, o que corrobora os achados de pesquisas 

realizadas sobre os efeitos das atividades colaborativas nas salas de aulas de L2/LE 

(FIGUEIREDO, 2001; 2005a, SWAIN; 2000). Além disso, a utilização do guia de orientação 

levou os participantes a ampliar sua visão sobre os textos e, assim, passaram a corrigir um 

percentual maior de erros, o que foi observado no último momento desta pesquisa. Esse 

aumento final confirma que a utilização do guia foi benéfica para os participantes, o que 

corrobora o resultado de outros estudos realizados (FIGUEIREDO, 2005a; LIU; HANSEN, 

2002; STANLEY, 1992). 

 

b) Quais tipos de modificações são realizados nos textos após os momentos de correção 

com os pares – sem e com a utilização do guia de orientação? 

 

Ao revisarem seus textos, os participantes realizaram modificações bem-sucedidas, 

malsucedidas e desnecessárias. Ao todo, foram executadas 113 (80,7%) modificações bem-

sucedidas, 17 (12,2%) modificações malsucedidas e 10 (7,1%) modificações desnecessárias, 

chegando a um total de 140 (100%) modificações. Ou seja, o número geral de modificações 

bem-sucedidas realizadas pelos participantes foi consideravelmente maior que o de 

modificações malsucedidas, que levavam ao erro ou de desnecessárias, que não levavam à 

ocorrência de outros erros. Isto mostra que, apesar de estarem no mesmo nível, os 

participantes puderam, sim, oferecer auxílio mútuo e contribuírem para a aprendizagem de 

seus colegas, o que confirma os achados de Wells (1999) e vai contra a ideia tradicional de 

que somente pessoas mais proficientes em uma L2/LE podem colaborar para o progresso 

daqueles com quem interagem (ZHANG, 1995). 

A respeito da utilização do guia de orientação, como foi observado na Tabela 3.6, entre 

o primeiro e segundo momentos da pesquisa, o percentual de modificações bem-sucedidas 
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diminuiu de 82,2% para 72,4%,. Por sua vez, o número de modificações malsucedidas subiu 

de 10,8% para 17,2% entre as correções realizadas sem e com a utilização do guia. No 

entanto, houve também um aumento no percentual de modificações desnecessárias, de 6,4% 

para 10,4%. Como foi discutido no capítulo de análise, esse crescimento no número de 

modificações desnecessárias pode indicar que os participantes, quando utilizaram o guia de 

orientação, passaram realizar hipóteses sobre o português, colocando seu conhecimento à 

prova e, assim, refletindo sobre o seu conhecimento. Suas tentativas de comunicar as mesmas 

ideias de maneiras diferentes podem ser indicativo, também, de uma progressão na 

aprendizagem da língua-alvo. Assim, é possível afirmar o guia de orientação levou os 

participantes a desempenharem melhor seu papel de corretores (STANLEY, 1992). 

 

c) Quais tipos de revisão são realizados nos textos após a realização dos momentos de 

correção com os pares – sem e com a utilização do guia de orientação? 

 

Ao realizarem mudanças em seus textos, os participantes poderiam executar revisões 

sobre aspectos ortográficos e mecânicos do texto, ou seja, no campo da palavra, ou poderiam, 

também executar revisões que influenciassem o texto no campo da sentença e da estrutura. 

Para facilitar a análise e compreensão, os tipos de revisões foram separados em dois grupos: 

Grupo 1: substituição, adição e apagamento; e, Grupo 2: reestruturação, distribuição e 

consolidação. 

Conforme foi observado no capítulo de análise dos dados, foram executadas 174 

revisões na primeira metade da pesquisa, e 40 no segundo momento. Dessas, o percentual de 

revisões do Grupo 1 executadas foi 87,8% sem a utilização do guia e 67,5% quando os 

participantes faziam a revisão acompanhadas do guia de orientação. Ou seja, a ocorrência de 

revisões no campo da palavra diminuiu quando os participantes utilizavam o guia de 

orientação. Por sua vez, quanto às revisões do Grupo 2, o percentual subiu de 12,2%  no 

primeiro momento da pesquisa, sem a utilização do guia, para 32,5% na segunda metade do 

estudo. 

Com esse aumento, percebemos que a utilização do guia levou Dioselina e Zenakerip a 

perceberem outros aspectos textuais além daqueles relacionados a palavras e à mecânica da 

escrita, isto é, grafia de palavras, acentuação, pontuação, concordância de gênero, número, 

grau etc. Resultados similares foram encontrados em outros estudos (FIGUEIREDO, 2005a, 

RIGONATO; FIGUEIREDO, 2017), em que a utilização de um guia de orientação levou os 

aprendizes a perceber que revisar um texto implica, também, observar a produção textual de 
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uma maneira mais profunda, isto é, vai além de corrigir a grafia de palavras. 

Semelhantemente, neste trabalho, a utilização do guia permitiu aos participantes ampliar sua 

visão sobre o que observar e revisar em um texto. A prática da revisão unida à utilização do 

guia, então, serviu de auxílio para os participantes ampliarem suas possibilidades de revisão. 

 

d) Quais os focos das conversações dos participantes durante os momentos de correção 

dos textos? 

 

 Este estudo também buscou investigar sobre o que os participantes dialogavam quando 

procediam às atividades de correção com seus pares. Ao analisar o foco das conversações, 

constatei que os participantes conversavam sobre a forma dos textos (39,7% das 

conversações); sobre o conteúdo de suas produções textuais (22,1%); sobre o conteúdo e a 

forma de seus textos (20,5%); e sobre procedimento os procedimentos das tarefas de correção 

(17,7%). Entretanto, houve uma mudança no percentual de conversações entre o momento em 

que os participantes não utilizaram o guia de orientação e quando passaram a utilizá-lo. 

 Ao serem instruídos pelo guia, os alunos passaram a discutir mais sobre o conteúdo dos 

texto, com um aumento de 14,2%, no primeiro momento, para 30% em conversas que eram 

exclusivamente sobre o conteúdo dos textos. O mesmo ocorreu quanto às discussões sobre a 

forma e o conteúdo do texto, que subiram de 20%, no primeiro momento do estudo, para 

31,8%, no segundo período da pesquisa. Em contrapartida, as conversações sobre a forma dos 

textos e os procedimentos das tarefas diminuíram. 

 Percebemos, então, que quando corrigiam os textos de seus colegas fazendo uso do  

guia, a atenção dos participantes foi voltada, também, para outros aspectos textuais. Como 

encontrado por Figueiredo (2005a), o guia leva os aprendizes a ampliar sua visão e perceber o 

texto no que diz respeito à sua eficácia na comunicação. Assim, o guia foi benéfico para 

aprendizagem de PLE dos participantes deste estudo, corroborando os achados de Liu e 

Hansen (2002). 

 

e) Quais as percepções dos participantes sobre a correção com os pares, bem como sobre 

a utilização do guia de orientação? 

 

 Ao relatarem suas percepções acerca das atividades de correção com os pares, os 

participantes mencionaram alguns aspectos positivos e negativos. Como pontos positivos, 

Dioselina e Zenakerip mencionaram: a possibilidade de aprendizagem de aspectos da língua-
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alvo; a possibilidade de trabalhar com alguém que compartilha sua LM; a possibilidade de 

uma maior atenção por parte do aluno; e a possibilidade de melhoria dos textos. Como 

aspectos negativos, foram mencionados: sentir nervosismo; ter insegurança e dificuldade ao 

corrigir o texto do colega; e ter a mesma LM que o colega. Como pode ser notado, é 

interessante que o fato de os participantes compartilharem a mesma LM foi mencionado tanto 

como aspecto positivo quanto como aspecto negativo. Dioselina e Zenakerip consideraram 

compartilhar a mesma LM benéfico quando isso levava-os a entender as dúvidas um do outro 

e oferecer auxílio mútuo mais facilmente. Por outro lado, os aprendizes relataram que talvez 

fosse interessante trabalhar com alguém que não tivesse a mesma LM, pois, assim, teriam de 

se esforçar mais para compreender o texto do colega, visto que muitos erros em português 

foram ignorados, por compartilharem a mesma LM. 

 Ao analisar as percepções dos participantes sobre as atividades de correção dialogada, 

pude perceber que os aspectos positivos mencionados se sobressaíram aos aspectos negativos. 

Assim, a interação criada pela correção com os pares trouxe mais benefícios que prejuízos 

para os aprendizes, o que vem confirmar os estudos realizados por Figueiredo (2005a), Lee 

(1997), Swain, Brooks e Tocalli-Beller (2002), entre outros. 

 A respeito da utilização do guia de orientação, os aprendizes mencionaram que ele 

funciona como parâmetro para o que é certo, o que é algo positivo; e que o guia oferece passos 

a serem seguidos na correção. Algo negativo encontrado nos dados foi que o guia de 

orientação leva os participantes a sentir dificuldade em se enquadrar nos parâmetros 

estabelecidos por ele. Como informado no capítulo de análise, esse aspecto negativo foi 

mencionado somente por Zenakerip. Contudo, decidi incluí-lo na discussão, pois ele difere dos 

achados de Figueiredo (2005a) e de Rigonato e Figueiredo (2017). Nesses outros estudos, os 

participantes ou mencionaram que o guia limita o foco das conversações, ou não apresenta 

nenhum aspecto negativo para as atividades de correção.  

Para concluir, os participantes relataram mais aspectos positivos que negativos sobre a 

utilização do guia de orientação, o que indica que, aliado aos outros achados deste estudo, o 

guia serviu de auxílio para os aprendizes em sua tarefa de oferecer feedback aos seus colegas. 

 

Implicações para o ensino e aprendizagem de PLE 

 

 Ao realizar este trabalho, alguns pontos podem ser relevantes para a reflexão sobre as 

salas de aulas em que o português é ensinado como língua estrangeira. Após executar uma 

análise numérica e qualitativa dos dados gerados, é perceptível que a aprendizagem 
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colaborativa realiza uma contribuição imensa para o processo de aprendizagem de PLE. Como 

foi mencionado por Dioselina e Zenakerip, a interação que tiveram durante a realização das 

atividades contribuiu para o seu progresso na tarefa de escrever, corrigir e revisar textos. 

Acredito que essa oportunidade deve ser dada a qualquer aprendiz, não só de PLE como de 

outras LEs. Oferecer a nossos alunos a chance de fazer uso da língua que estão aprendendo de 

maneira mais autêntica com seus colegas é imprescindível para obterem sucesso na sua 

aprendizagem.  

Mais especificamente, sobre escrever e revisar textos, qualquer pessoa envolvida com 

ensino e aprendizagem de línguas sabe que estas são tarefas árduas (FIGUEIREDO, 2012b). 

Quando os alunos têm a oportunidade de fazê-lo com o auxílio de seus pares, a tarefa se torna 

mais fácil de ser realizada. Assim, escrever deixa de ser algo tão difícil e passa a ser mais 

prazeroso. O feedback oferecido por pares, como foi discutido e encontrado neste trabalho, é 

mais real, mais próximo dos alunos. Eles deixam de escrever para uma pessoa que aparenta ser 

distante e passam a produzir textos para quem senta ao seu lado. Embora essa prática coloque 

desafios, os frutos colhidos são relevantes. 

Uma outra implicação proveniente deste estudo é a utilização de um guia de orientação 

nos momentos de correção dialogada. Como foi observado, o guia pode ser de grande auxílio 

para os alunos ao realizarem a correção dos textos de seus colegas, pois sugere passos a serem 

seguidos e funciona como parâmetro do que precisa ser corrigido. O guia também faz com que 

os aprendizes percebam outros aspectos textuais a serem considerados tanto nos textos que 

corrigem quanto nos textos que escrevem. Isso foi percebido com a diminuição sistemática da 

ocorrência de erros nas produções textuais realizadas pelos participantes. Quando corrigir 

dialogicamente e escrever textos passa a ser uma prática mais constante no dia-a-dia dos 

aprendizes, seu progresso é perceptível para nós, os professores, e para eles, os alunos. 

 Finalmente, cabe a nós, professores, a tarefa de expor os alunos em nossas salas de 

aulas a atividades em que tenham a oportunidade de dialogar sobre seus textos com mais 

frequência, pois o resultado é que suas produções textuais melhoram significativamente 

quando os aprendizes têm essa chance. Além disso, oferecer-lhes o auxílio de um guia que os 

ajude a sistematizar seu processo de correção e revisão textual faz com que se sintam 

beneficiados nesse processo.  
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Limitações deste estudo 

 

 Como qualquer outro estudo, este possui suas limitações. Uma delas foi o pequeno 

número de participantes. Embora pretendesse incluir na análise um número maior de 

participantes, ao final do período de geração de dados, somente uma dupla havia escrito todos 

os textos, realizado todas as atividades de correção dialogada e participado das entrevistas. 

Contudo, como foi percebido, as informações obtidas a partir da participação de Dioselina e 

Zenakerip foram suficientes para realizar este trabalho. 

 Uma outra limitação é o fato de que meu conhecimento de espanhol é bastante 

limitado. Caso soubesse a língua, teria mais propriedade para realizar análises mais profundas 

dos tipos de erros e correções executadas pelos participantes durante a pesquisa. No início da 

pesquisa, informei a Dioselina e Zenakerip que eles tinham a liberdade de responder às minhas 

perguntas em espanhol nos momentos de entrevista, caso preferissem. Acredito que, se eu me 

comunicasse em língua espanhola com os participantes nesses momentos, eles teriam 

comunicado suas ideias em espanhol e se expressado mais livremente. No entanto, sinto que 

os alunos conseguiram se comunicar eficazmente em português tanto nos momentos de 

entrevista quanto nos momentos de interação.  

 

Sugestões para estudos posteriores 

 

Devido às limitações encontradas ao realizar esta pesquisa, outros estudos podem ser 

realizados, observando uma maior quantidade de estudantes aprendizes de PLE, para que seja 

possível refutar ou corroborar os resultados apresentados nesta pesquisa. Além de realizar um 

estudo com um número maior de participantes, seria interessante que os aprendizes tivessem 

perfis mais distintos entre si. Por exemplo, uma investigação conduzida com alunos de PLE 

provenientes de países diferentes, com línguas-maternas diversas poderia contribuir com 

informações valiosas para a pesquisa sobre o ensino e aprendizagem de PLE no que diz 

respeito a aspectos culturais e uma possível influência da LM na aquisição do português como 

L2/LE.  

Para finalizar, sugeriria, ainda, que um estudo longitudinal fosse realizado com 

aprendizes de PLE. Seria de grande ganho para a área obter informações sobre os efeitos da 

correção dialogada a médio e longo prazos, pois, assim, perceberíamos se atividades desse 

tipo continuam a beneficiar os alunos com o decorrer de um ou dois anos de aprendizagem de 

PLE. 



	
	

127 

Considerações finais 

 

 Diferentemente da maioria das investigações realizadas sobre a correção com os pares, 

que geralmente investigam o contexto de ensino de língua inglesa, com esta pesquisa busquei 

focar o contexto em que o português é ensinado como como língua estrangeira, disciplina que 

está em franca expansão no Brasil em decorrência tanto da globalização quanto do momento 

econômico em que nos encontramos. Ao revisar a literatura de estudos sobre a aprendizagem 

colaborativa realizados na sala de PLE, não havia, em meu conhecimento, um número 

considerável de pesquisas que levassem em conta esse contexto, e acredito que mais pesquisas 

tenham que acontecer para que o ensino de PLE avance a cada dia, como sugere Almeida 

Filho (2011). 

 Ao ouvir os participantes manifestarem suas opiniões, como aprendizes de PLE, sobre 

a correção com os pares, este estudo me proporcionou uma maior compreensão dessa 

atividade, que demonstrou ser extremamente benéfica para os envolvidos. Por intermédio da 

análise dos dados, pudemos entender o que realmente ocorre durante as interações nas quais os 

alunos se engajaram nos momentos de correção com os pares. 

 Os resultados deste estudo mostram que a maior contribuição da correção com os pares 

não é necessariamente a melhoria dos textos, mas, sim, a oportunidade que os alunos têm de 

expandir seu conhecimento de maneira mais autônoma, sem serem levados como sujeitos 

passivos do processo de aprendizagem de uma L2/LE, mas de atuarem como agentes que 

constroem e são responsáveis por seu próprio conhecimento. Atuam diretamente sobre aquilo 

que recebem e produzem, o que os leva a enxergar a produção escrita, a correção e a revisão 

de textos de uma outra maneira, o que também é um grande ganho para os participantes.  

 Pude constatar, também, que a possibilidade de realizar uma pesquisa em um contexto 

em que estava inserido há pouco tempo, isto é, o ensino de PLE, me fez enxergar que o guia 

de orientação utilizado neste estudo pode ser benéfico para a prática de sala de aula de 

qualquer língua. Percebo, agora, que, para os aprendizes ter maior conhecimento sobre a 

dinâmica de escrita e correção de textos, tarefas tradicionalmente do professor, é algo que 

pode trazer ganhos muito satisfatórios para os alunos. Ao enxergar quais critérios são 

avaliados para que um texto seja considerado bom, os aprendizes se tornam mais autônomos e, 

portanto, agentes de sua aprendizagem em vez de sujeitos passivos. 

Para finalizar, a realização desta pesquisa se apresentou como um grande desafio para 

mim. Atuar como professor e estudar ao mesmo tempo, como qualquer um que tenha se 

envolvido nessa jornada sabe muito bem, é extremamente difícil, porém não impossível, como 
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posso perceber e sentir neste momento. Minha decisão de voltar à academia para prosseguir 

meus estudos foi motivada pela minha vontade de sempre executar meu trabalho com 

excelência, apesar das dificuldades que encontramos no dia a dia. Como mencionei na parte 

introdutória, minha ideia inicial era conduzir uma investigação no meu campo primeiro de 

atuação, a sala de aula de Inglês como Língua Estrangeira. Contudo, a oportunidade que tive 

de trabalhar com o ensino de PLE me fez querer expandir meus limites. Hoje, ao encerrar este 

trabalho, tenho absoluta certeza de que minha escolha foi mais que acertada. O ensino de PLE 

no Brasil precisa, de fato, de investigações que fomentem sua discussão e, por conseguinte, 

contribuam para o avanço da disciplina no nosso país. Finalmente, o que fica desta pesquisa 

para mim é que há sempre algo para aprender, há sempre perguntas a serem respondidas, há 

sempre reflexões a serem feitas. O caminho é longo e árduo, porém os frutos colhidos ao 

trilhá-lo são maravilhosos. 
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Apêndice A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Universidade Federal de Goiás 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 
 
 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 
“A correção com os pares em um contexto de ensino de Português como Língua Estrangeira: 
um estudo de caso com alunos intercambistas na UFG”. Meu nome é Lucas Gustavo do 
Nascimento Rigonato, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é Linguística 
Aplicada – Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras. Após receber os esclarecimentos 
e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 
documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao 
pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação, você não será 
penalizado(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa 
poderão ser esclarecidas pelo pesquisador responsável, via e-mail 
(lucasrigonato@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte 
contato telefônico: (62) 98124-8806. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 
participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, no telefone (62)3521-1215.  
 
 
1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:  
 

Esta pesquisa, intitulada A correção com os pares em um contexto de ensino de Português 
como Língua Estrangeira: um estudo de caso com alunos intercambistas na UFG, tem o 
objetivo de melhor entender os momentos de correção dialogada que acontecem em sala de 
aula, bem como oferecer melhor suporte para os professores e alunos que participam deste tipo 
de atividade. Entende-se que por ser este um possível momento de aprendizagem e 
desenvolvimento na língua estudada, a pesquisa pode ser de bom aproveitamento tanto para 
aqueles que dela participam quanto para outros que porventura tenham acesso a ela.  
 Como pesquisador, solicitarei àqueles que escolherem participar da pesquisa que 
tomem parte de seis entrevistas individuais comigo (uma no início, outra após o cada 
momento de correção, que serão quatro e a última no final, cada uma com duração de 5 a 10 
minutos. Essas entrevistas acontecerão antes e/ou após as aulas, ou em local e horário a 
ser marcado conforme a disponibilidade de cada participante). Haverá 4 (quatro) 
momentos de correção em pares de textos escritos pelos próprios alunos. Estes momentos de 
interação serão gravados em áudio, com a utilização de aparelhos de telefone e/ou outros 
aparelhos digitais, durante as aulas e com duração de 10 a 20 minutos de cada aula. 
Aqueles alunos que decidirem não participar da pesquisa serão dispensados das entrevistas. 
 Para alunos mais tímidos, este poderá ser um momento de desconforto, uma vez que 
precisarão expor suas opiniões sobre os textos dos outros participantes da pesquisa, bem como 
ouvir aquilo que outros têm a dizer sobre seus textos. Além disso, nos momentos de entrevista, 
precisarão expressar seus pontos de vista a respeito das perguntas que lhes forem feitas. Por 
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outro lado, estes momentos de interação podem levar os participantes a um nível mais alto de 
autonomia em seu aprendizado, bem como de maior fluência e entendimento de como se 
aprende uma língua. 
 Como esta é uma pesquisa sem fins lucrativos, não haverá qualquer tipo de 
remuneração para aqueles que decidirem participar da mesma. Não haverá, também, qualquer 
tipo de ônus caso decidam por tomar parte dela. Os momentos de resposta aos questionários e 
os de correção ocorrerão no período durante as aulas. As entrevistas acontecerão em 
momentos extraclasse, segundo a disponibilidade dos participantes. Não há, também, a 
aplicação de notas extras para aqueles que decidam participar, uma vez que o objetivo maior é 
o crescimento na língua. Contudo, as atividades de correção com os pares serão parte 
normal do curso. Portanto, todos os alunos participarão do momento de correção, mas 
aqueles que escolherem não participar da pesquisa não terão suas interações gravadas. A 
participação na pesquisa não é obrigatória e o consentimento pode ser retirado a qualquer 
momento da pesquisa sem qualquer tipo de penalização ou prejuízo caso decidam fazê-lo. Há 
também o direito de pleitear indenização por eventuais danos causados por decorrência da 
participação na pesquisa. 
 Será pedido aos participantes que escolham pseudônimos para si, para assegurar que 
sua identidade seja resguardada. 

A documentação (entrevistas gravadas e formulários) deverá ficar armazenada 
por cinco anos, sob a responsabilidade do pesquisador, e depois destruída. 
 Esta pesquisa só pode ser realizada com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP). 
 
1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa: 
 
Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 
RG/ CPF/ n.º de matrícula ......................................................., abaixo assinado, concordo em 
participar do estudo intitulado “A correção com os pares em um contexto de ensino de 
Português como Língua Estrangeira: um estudo de caso com alunos intercambistas na UFG”. 
Informo ter mais de 18 anos de idade, e destaco que minha participação nesta pesquisa é de 
caráter voluntário. Fui, ainda, devidamente informado(a) e esclarecido(a), pelo pesquisador(a) 
responsável Lucas Gustavo do Nascimento Rigonato, sobre a pesquisa, os procedimentos e 
métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 
minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 
 
Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 
 

___________________________________________________________________ 
Assinatura por extenso do(a) participante 

 
 

__________________________________________________________________ 
Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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Apêndice B 

Questionário Inicial 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística 

 

Questionário Inicial 

 

Convido você a participar de minha pesquisa, que tem como foco principal o ensino de 

português como língua estrangeira, respondendo este questionário. O objetivo é conhecer 

perfil da sua turma, considerando informações pessoais e profissionais. Você na precisa se 

identificar. 

 

I – Informações Pessoais 

 

1.Nome (seu nome verdadeiro): 

______________________________________________________________ 

2. Pseudônimo escolhido: 

______________________________________________________________ 

3. Idade:_________________________  

4. Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino 

5. Naturalidade: ___________________________ 

6. Estado Civil: _________________________________ 

7. Universidade de origem: ________________________________________________ 

8. Curso que esta fazendo aqui no Brasil: _____________________________________ 

 

II – Informações sobre o contato com a língua portuguesa 

 

1.Você participou de algum curso regular de português como língua estrangeira no seu país de 

origem? 

(   ) Sim                          (   )Não 

2. Em média, há quanto tempo esta aprendendo português? 

(   ) menos de 1 ano 
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(   ) de 2 a 3 anos 

(   ) de 3 a 6 anos 

(   ) 6 anos ou mais 

3. Em seu dia a dia você procura comunicar com os brasileiros em português ou em sua língua 

materna? 

(   ) sempre em português 

(   ) sempre em minha língua materna 

(   ) em português e em minha língua materna 

4. Você pretende continuar estudando português quando voltar para o seu país? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

5. Em que ocasiões você escreve em português? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigado! 

Lucas Rigonato	
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Apêndice C 

 

Roteiro para a entrevista inicial 

 

1. Por que você escolheu o Brasil e o português? 

2. Qual a sua percepção sobre escrever em uma língua estrangeira? Por quê? 

3. Você considera fácil ou difícil escrever em uma língua estrangeira? Por quê? 

4. Com que frequência você escreve em uma língua estrangeira? Por quê? 

5. Em que ocasiões você escreve em uma língua estrangeira? Por quê? 

6. Você tem o hábito de escrever em uma língua estrangeira ou só o faz quando pedido 

pelos seus professores? Por quê? 

7. O que você entende por erro? O que é erro na sua concepção? Por quê? 

8. Como você se sente ao ser corrigido? 
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Apêndice D 

 

Roteiro para as entrevistas após os momentos de correção  

 

1. Comente sobre o processo de escrita do seu texto. O que você fez para escrevê-lo? 

2. Como você e seu colega realizaram a correção dos textos? 

3. Como você avalia a atividade de correção da qual você participou? O que o(a) afetou 

positivamente ou negativamente? 

4. Como você avalia seu desempenho em tal atividade? 

5. Como você se sentiu ao corrigir o texto do(a) seu(sua) colega? 

6. Como você se sentiu ao ser corrigido? 

7. De que forma você procurou ajudar o(a) seu(sua) colega a melhorar o que havia 

escrito? Quando você corrigia o texto dele(a), o que chamava mais sua atenção: a 

forma ou o conteúdo? 

8. Você teve alguma dificuldade em tal atividade? 

9. Os comentários do(a) seu(sua) colega foram úteis para você? Você os utilizou ao 

reescrever o seu texto? 

10. O que você aprendeu com essa atividade? 

11. Como você avalia o seu texto inicial e o texto reescrito a partir da correção com o(a) 

seu(sua) colega? 
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Apêndice E 

 

Roteiro para a entrevista final  

 

1. Comente sobre a experiência de participar desta pesquisa. O que o(a) afetou 

positivamente ou negativamente? 

2. De que forma você procurou ajudar o(a) seu(sua) colega a melhorar o que havia 

escrito? Quando você corrigia o texto dele(a), o que chamava mais sua atenção: a 

forma ou o conteúdo? 

3. Você teve alguma dificuldade nas atividades? 

4. Os comentários do(a) seu(sua) colega foram úteis para você? Você os utilizou ao 

reescrever o seu texto? 

5. O que você aprendeu com essas atividades? 

6. Você poderia contrastar os momentos de correção sem a utilização do formulário de 

orientação e com a utilização do formulário de orientação? 

7. Há algo mais que você gostaria de falar? 
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Apêndice F 

 

Transcrição de entrevista com a participante Dioselina 

(Após Momento de Correção 1) 

 

Entrevista com Dioselina  

 
Lucas: Vamos começar. Comente sobre o processo de escrita do seu texto. O que você fez para 

escrever o texto de ontem?  
Dioselina: Como? Não entendi. 
Lucas: É... como você escreveu o texto? Você pesquisou, discutiu antes de escrevê-lo... 
Dioselina: Ah, sim. Eu li os textos da aula e escrevi a reação que tinha dos textos e também ajudou muito 

as lembranças de minha família porque minha família vem de uma família mais grande, minha 
avó teve muitos filhos e então as discussões com minha família ajudaram muito. 

Lucas: O.k. Como você e seu colega realizaram a correção? Como vocês fizeram a correção do texto? 
Dioselina: Eu corrigi lendo o texto dele ... é ... palavra por palavra. Porque tem muitas palavras que 

escrevemos trocadas. Mas acho que é muito difícil corrigir a coerência das frases. Para nós que 
não estudamos línguas e literaturas é muito difícil, mas as palavras creio que corrigimos, 
porque temos mais facilidade.  

Lucas:  Você acha que prestou mais atenção na forma, então? 
Dioselina: Sim. Também no conteúdo, mas acho que não é muito fácil corrigir isso. Porque eu acho que 

não estou preparada para dizer “não, aqui tem que trocar o texto” ou “tem que escrever melhor 
assim”. 

Lucas: Por que não? 
Dioselina: Porque ... é ... não sei porque ... até agora não sei como é o contexto de português para escrever. 

Então, por exemplo, no espanhol tem ... o ponto, a vírgula, o ponto-e-vírgula têm um contexto 
diferente, por isso eu não sei como colocar. Por exemplo, eu sabia que o ponto ... depois do 
ponto é uma ideia nova, sim? Não tem que ver com a ideia, mas não sei como é isso aqui, por 
isso não sei. Tenho ainda muitas coisas para aprender pra fazer a correção melhor. 

Lucas: Entendi. Como é que você avalia a atividade de correção? Positiva ou negativa? 
Dioselina: Positiva, porque quando corrigi as coisas da outra pessoa também aprendo as coisas que eu 

estou fazendo. Então acho que é a melhor forma para aprender. Então, muito positiva. 
Lucas: Algo negativo? 
Dioselina: Não.  
Lucas: O.k. Como é que você se sentiu ao corrigir o texto? 
Dioselina: Um pouco insegura pelas coisas que eu falava, porque eu podia corrigir as palavras, os tempos 

(verbais) que eu vi na aula, mas todo o texto não. Por isso eu não sabia se estava fazendo 
alguma coisa errada ou não. Então, um pouco insegura. 

Lucas:  E como você avalia o seu desempenho corrigindo? 
Dioselina: É ... Sim, acho que foi bem, com o que eu aprendi agora acho que fui bem sim (risos). 
Lucas: Você teve alguma dificuldade para corrigir?  
Dioselina: Sim, algumas palavras que eu não sabia se escrevi bem ou não no texto. Eu acho que também é 

porque o texto que eu corrigi é de uma pessoa que fala espanhol e eu falo espanhol, então eu 
acho que é mais fácil quando é uma outra pessoa que está falando uma outra língua que está 
tentando aprender o português, porque no espanhol e português ... eu sei falar espanhol então 
não sei se é a mesma palavra pro português ou pro espanhol ou ... 

Lucas: Então você que vocês falarem a mesma língua foi algo bom? 
Dioselina: É bom por uma parte, sim? 
Lucas: Hum-hum 
Dioselina: Porque quando ele tinha erros, então eu podia saber o que ele estava tentando dizer, mas acho 

que é melhor quando uma pessoa que corrige o texto de outra pessoa que fala outra língua, 
porque obriga a pessoa a entender as coisas melhor. 

Lucas: Entendi. É ... os comentários do seu colega foram úteis para você reescrever seu texto? 
Dioselina: Sim. Fora úteis. 
Lucas: Então você utilizou os comentários dele para reescrever seu texto? 



	
	

147 

Dioselina: Sim.  
Lucas:  O.k. Como você avalia seu texto inicial e o seu texto reescrito? 
Dioselina: Melhorou. Melhorou muito! 
Lucas:  Como? 
Dioselina: É ... bem, agora é mais ... tem menos erros (risos) ... Mas acho que ainda tem erros, na 

coerência, mas os tempos e as palavras acho que estão bem. 
Lucas:   O.k. Algo mais? 
Dioselina: É ... não sei. Acho que agora eu presto mais atenção porque o Zenakerip vai ler, né? E ele vai 

ver erros. Então eu presto mais atenção. Eu olho mais se o texto tá certo antes de terminar. 
Lucas: É ... o que você aprendeu com essa atividade? 
Dioselina: Eu aprendi novo vocabulário, eu aprendi a ler um pouco mais de português também (risos). 
Lucas: Você tem algum exemplo de vocabulário que se lembre? 
Dioselina:  É ... por exemplo, “século” é uma palavra que eu não sabia. 
Lucas: Ah, sim. Ótimo. 
Dioselina: Sim, eu achava que era a mesma coisa, mas não é (risos). E também “avô” e “avó” (risos) 
Lucas: Ah, sim (risos). Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? 
Dioselina: Não, acho que não. 
Lucas: O.k. então, é isso. 
 
Tempo de Gravação: 6’22” 
Tempo de Transcrição: 00:40h 
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Apêndice G 

 

Transcrição de entrevista com o Participante Zenakerip 

(Entrevista Final) 

 

Entrevista com Zenakerip  
 
Lucas:  Essa é a última entrevista dessa pesquisa, tá bom? 
Zenakerip: Hurrum. 
Lucas: Durante a pesquisa você fez correções sem o formulário e com o formulário de orientação. 

Você poderia contrastar esses dois momentos? 
Zenakerip: A gente tem dois momentos, o primeiro em que é uma coisa muito intuitiva e depois quando 

apareceu o formulário dá uma regra para fazer as correções, de maneira que seja coerente. Eu 
acho que sim, há diferença entre esses dois momentos da pesquisa. 

Lucas: Certo. Para você, o que foi positivo e o que foi negativo? 
Zenakerip: Com o formulário é positivo que a gente tem os parâmetros conhecidos, os parâmetros que 

vocês utilizam para um texto, porque não é o mesmo em um texto de espanhol. Ou seja, os 
parâmetros que regem em espanhol e em português são diferentes. Eu acho que essa parte é 
bom. A parte mal, ruim, difícil é precisamente tentar ajustar as coisas que conhecíamos a isso. 
Sim? Isso é difícil. Talvez não seja muito ruim, é difícil. Agora a parte boa quando não existia 
o formulário, bom, não tínhamos muita preocupação com algumas coisas que depois 
começaram a ser preocupação, de estrutura ...  

Lucas: Isso é positivo ou negativo? 
Zenakerip:  Quanto ao resultado final é positivo. Enquanto ao momento de começar a pensar nesse tipo de 

coisas novamente é difícil, não?  
Lucas: Entendi. 
Zenakerip: O bom, como eu falei, nesse momento era a liberdade de você fazer o que acreditava. Mas isso 

é um outro sentido do que você acredita e não precisa dizer. Então há duas coisas. 
Lucas: Ótimo. Sobre você ser corrigido por uma colega e não pelo professor, o que há de positivo e de 

negativo nisso? 
Zenakerip: O que acho positivo de que seja um colega e não o professor? Bom, o professor habitualmente 

vai corrigir e vai dar os parâmetros que ele conhece, mas quando um colega corrige é 
habitualmente melhor no sentido de que, mesmo que seja professor e estudante, por muita 
confiança que eles tenham não vai dar certo de que o professor pode transmitir uma ideia como 
um colega pode transmitir a ideia. Porque de algum jeito há uma hierarquia, então eu vou ficar 
com mais confiança ou mais tranquilo se meu colega corrige. O mal de isso é que talvez meu 
colega não sepa ... 

Lucas: Saiba. 
Zenakerip: Saiba tanto como meu professor, né? 
Lucas: Entendi. E mesmo sua colega talvez não sabendo tanto quanto seu professor, você acha que a 

ajuda dela pra você nesses textos foi válida? 
Zenakerip: Sim, eu acho que na maioria dos textos e até na vida afora, na vida cotidiana, às vezes eu falo 

algumas coisas que ela fala “bom, aqui não é aceito...”, porque ela conhece de alguma forma e 
quando ela também fala, eu falo “bom, acontece que aqui não é assim. O espanhol está 
atrapalhando”. As coisas que conhecemos que não hemos aprendido juntos, né? Porque ela tem 
sua vida de uma forma e eu tenho minha vida, minha comunicação com outras pessoas, com 
brasileiros que falam “não, você pode falar isso aqui desse jeito”. 

Lucas: Entendi. Sobre a sua escrita, você viu alguma mudança durante a pesquisa? 
Zenakerip: Bom, a mudança, eu acho que é ... eu ainda sinto que estou muito atrapalhado pelo espanhol. 

Embora, de algum jeito, conhecer os parâmetros, conhecer as correções que ela fez, esse tipo de 
coisa, eu acho que faz que meus escritos fiquem melhor que antes. Além disso, com a 
experiência dá para melhorar, né? Exposição a correções e esse tipo de coisa, então eu acho que 
muda bastante, embora sinto que estou atrapalhado pelo espanhol. 

Lucas: Entendi. Como você avalia sua participação na pesquisa? 
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Zenakerip: Não tinha pensado nisso. Bom, a gente fez textos e alguns textos diferentes, né? Tipo a escrita 
que era mais livre, como a do epitáfio, e outros textos mais fechados, mais formais. Talvez um 
cronograma desse tipo de coisa, por exemplo, programado que vamos escrever para um jornal 
ou alguma coisa assim. Porque, não sei, é o meu ponto de vista, o que aparecia na apostila e o 
que a Laura falou, embora os textos estejam divididos por aula, talvez se tivesse um 
cronograma seria melhor para você dirigir sua pesquisa. Ou, não sei, se é o propósito da 
pesquisa como isso ... qual é a influencia das correções dentro do programa que tem na aula. 
Não sei se você entende. 

Lucas: Explica de novo, por favor. 
Zenakerip: Por exemplo, suponhamos que o primeiro texto vá ser para um jornal, o segundo texto vai ser 

livre, o terceiro texto vai ser uma carta, o quarto texto ... uma coisa assim, que você tenha 
programado que texto vai acontecer. E outra coisa é depender dos parâmetros da aula, por 
exemplo. Não sei se você ... se a pesquisa está dirigida no sentido da adaptação ao curso ou de 
o curso se adaptar à pesquisa. 

Lucas: Ah sim. Bem, a pesquisa é completamente dependente do curso, então dependendo de como o 
curso fosse, eu desenvolveria a pesquisa. 

Zenakerip: Ah, entendi. 
Lucas: Não depende de mim, entende? Se eu fosse o professor da disciplina, aí seria diferente. Aí eu 

determinaria as atividades em tais dias já com a pesquisa em mente, mas como o curso não é 
meu, eu não poderia fazer isso. 

Zenakerip: Entendi. Bom, outra coisa é a escrita dos textos no momento. Eu posso ter uma ideia aqui e 
corrigir, sim? De o que ela falou. Ao voltar a ler, posso fazer uma correção, com as correções 
que fez minha colega, né? Mas escrever de novo o texto em tão curto tempo não dá para olhar 
outro tipo de coisas que dá pra gente corrigir. 

Lucas: Entendi. E o que você acha que é tão pouco tempo? 
Zenakerip: Tipo, nesse mesmo momento que você termina, tem que começar a fazer. Esse tipo de coisa, 

acho que é melhor deixar pelo menos de um dia para outro. Você chega na sua casa, toma um 
café e começa a fazer. 

Lucas: Entendi, e concordo com você. E você sabe porque eu pedia para fazer aqui, né? 
Zenakerip: Porque não volta, né? (Risos) 
Lucas: Porque não volta! (Risos) 
Zenakerip: Entendi. 
Lucas: Mas você está completamente certo! Coberto de razão.  
Zenakerip: Ah, essa expressão eu não conhecia. 
Lucas: Não? Mas você entende? 
Zenakerip: Sim. 
Lucas: Acho que é isso. Há algo mais que você gostaria de falar?  
Zenakerip: Acho que não. 
Lucas: Não? Ótimo, então. Muito obrigado! 
Zenakerip: Ah, mais uma coisa, é o seguinte. A gente de fato não conhece qual é o estilo ou a forma escrita 

em geral da sua língua. O mais que conhecemos são os textos em matemática, mas você pode 
entender se está em alemão, se está em inglês, se está em espanhol, é do mesmo jeito. Eu não 
leio livros em português e eu quero ler uma coisa pequenininha. O que você acha? 

Lucas: Em português?  
Zenakerip: Sim. 
Lucas: Bem, não sei que tipo de coisa você gosta de ler, mas eu sugeriria uma coletânea de contos. 

Sabe o que são contos? 
Zenakerip: Sim. 
Lucas: Então, um dos meus escritores favoritos do Brasil é Machado de Assis. 
Zenakerip: Tá bom. É isso, quando eu falava que é difícil escrever um texto em português quando a gente 

não conhece absolutamente nada. Tem que pelo menos conhecer algumas coisas escritas 
pequenas, né? 

Lucas: Verdade. 
Zenakerip: Então é isso. 
Lucas: Tá bom. Obrigado.  
 
Tempo de Gravação: 12’52” 
Tempo de Transcrição: 1:30h 
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Apêndice H 

 

Transcrição da interações entre os participantes 

(Primeira atividade) 

 

Par: Dioselina e Zenakerip 

Dioselina corrige o texto de Zenakerip. 
 
Dioselina:  Eu começo. A correção de Zenak... como é? 
Zenakerip:  Zenakerip! 
Dioselina: Zenakerip. Então ... é ... aqui você começou com “La” e é “A ... construção da família” porque 

família é feminino, então é “da família mudou em Colômbia, nos anos 40 do siglo passado ao 
igual que na maior parte do mundo” e tá bom. Aqui segue. Aqui você escreveu “Embora as 
famílias ... grandes”. É ... do ... não tem que escrever do, sim? As famílias grandes numerosas  

Zenakerip: “de grandes números”, né? 
Dioselina: Ah... “de grandes números”, não. Tem que escrever só “numerosas”. 
Zenakerip: “de grandes números”?  
Dioselina: Não... “de grandes números” não tem sentido, então ... “numerosas”. É ... “também eram 

comuns na cidade, eram quase” com ‘e’ no final. Você erra outras vezes essa palavra 
(Zenakerip havia escrito “quais”). Então “quase sempre as famílias com menos recursos 
econômicos e educação”. Aqui é com ‘s’ e você escreveu com ... 

Zenakerip: Com ‘c’. 
Dioselina: Com ‘c’, então é “Considerando que naqueles dias os métodos para evitar a gravidez” porque 

“para a gravidez” não tem sentido (risos). 
Zenakerip: (risos) Esqueci! 
Dioselina: Todo mundo fica grávido, então!  
Dioselina: E o “quase” de novo ... “quase nulos as famílias não são muito grandes, pois como todo 

latinoamerica esse tempo foi marcado por grandes guerras e pela mudança” não “pelo” ... é “do 
campo a cidade de muitas famílias para os anos 60 e 70 do siglo passado. Essa mudança fez”, 
não “fiz”... 

Zenakerip:  É “siglo” ou século? 
Dioselina: Hum... eu não perguntei isso. 
Zenakerip: Eu acho que século (Para o professor). Desculpa, Giuliano. É “siglo” ou século? 
Victor: É século. 
Dioselina: Ah, tá bom. Eu não perguntei isso. 
Zenakerip: Agora que eu senti isso. 
Dioselina: Século. Tá bom. ... “passado.  
Dioselina: Essa mudança fez que pessoas”... não “fiz”, fez, tá? É ... “que pessoas de todas as regiões”, não 

“regiones” ... “da Colômbia”, não “de Colômbia”, porque Colômbia é feminino “mudaram ao 
centro do país e outras cidades importantes, e as famílias começaram a ser” não. Não tem que 
escrever esse “a”. É ... “começaram a mistu... mistura... misturadas! (Zenakerip escreveu 
“mixturadas”)”, “de muitas regiones”, de novo, é regiões.  

Zenakerip: “Misturadas”, de fato é misturas.  
Dioselina: “... misturas de muitas regiões diferentes que antes, tal vez” ah... “não foram a regra”. É ... 

nesta frase não tem coerência, porque você fala “A economia e situação social ainda eram um 
nicho perfeito para famílias numerosas, mas desta vez os homens e mulheres tiveram filhos a 
maior idade.” Não tem coerência.  

Zenakerip: Bom, peraí. Nisto estou falando... 
Dioselina: Mas você escreveu junto, sim? É só isso, se você está escrevendo isso, mas se você coloca um 

ponto, então a ideia que fica depois não tem nada a ver com a ideia que tem antes, sim?  
Zenakerip: De fato... 
Dioselina: Não, se você coloca ponto, sim. Por isso falo que não tem coerência se você pegar um ponto lá. 

Se você pegar uma vírgula, então sim tem coerência com as coisas que está falando. 
Zenakerip: Sim, mas são as mesmas ideias. 
Dioselina: Por isso. 
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Zenakerip: Eu acho que é isso. Eu peguei no mesmo parágrafo as mesmas ideias que envolvem essa 
mudança nesse momento. Acontece que essa ide... id... 

Dioselina: Ideia. 
Zenakerip: Ideia. É diferente, mas no mesmo contexto.  
Dioselina: Por isso. Tá, então tem que precisar, porque se você coloca um ponto, depois do ponto eu estou 

referindo a ideia que está depois do ponto, não é isso aqui, sim? Não tem coerência.  
Zenakerip: Mas tem que estar ligado isso (ideia antes do ponto) com isso (ideia depois do ponto)? 
Dioselina: Por isso porque se você lê isso e lê isso aqui “mas desta vez os homens e mulheres tiveram 

filhos a maior idade” tem que seguir a ideia, sim? 
Zenakerip: Ah... entendi. 
Dioselina: Sim? Então. Isso. “Agora...” você escreveu outra coisa. “Agora as famílias são diferentes a os” 

não, “dos modelos não reconhecidos ao modelo pais e filhos, e a razão pela quai” de novo. 
(risos)  

Zenakerip: (Riso) 
Dioselina: “... quase não se conhece muito sobre esses modelos de família e precisamente esse, o ‘modelo’ 

(enfatizado no texto de Zenakerip). A estrutura social e a frase ‘a base da sociedade é a família’ 
sempre estiveram a distancia antes, contra o mudança” não, “contra a mudança...” 

Zenakerip: “contra a mudança”. Acho que troquei isto ontem a noite (risos). 
Dioselina: (Risos). “... contra a mudança atual do pensamento sobre que pode ser reconhecido como uma 

família. Embora o modelo pais e filhos ...” Você fala aqui, mas a ideia está bem... “Embora o 
modelo pais e filhos ainda é o modelo precisamente reconhecido...” 

Zenakerip: “principalmente”. 
Dioselina: “principalmente reconhecido pela lei, novas variações são reconhecidas pela sociedade, o que 

permite que os novos modelos podão ser aceitados e reconhecidos legalmente”. Eu acho que 
está ... pode ser escrito melhor, sim? Tem mais coisas na escrita, mas não sei como escrever, 
então. ... Então aqui (passando adiante), “A estrutura das famílias na Colômbia”. 

Zenakerip: De novo! (risos). 
Dioselina: De novo! (risos). Colômbia é feminino. “... Colômbia são igualmente diversificadas que las? 

(risos). 
Zenakerip: Que as! 
Dioselina:  (risos) ... “que as famílias do Brasil, e a razão pode ser os processos sociais e culturais gerales 

de America Latina. Embora Brasil tem” de novo quase, porque ‘quais’ não tem sentido. É ... 
“quatro vezes mais poblação que Colômbia e uma luta um pouco mais avançando...” 

Zenakerip: “Avançada”. 
Dioselina: É ... “avançada no reconhecimento (Zenakerip escreveu ‘em o’) dos dereitos de setor da 

poblação não anteriormente consideradas Colômbia nos ultimos...” Eu acho que ... 
Zenakerip: Aí tem ponto. 
Dioselina: Ah sim, aqui tem ponto. “Colômbia nos ultimos”. ‘Últimos’ eu acho que tem acento, mas não 

estou segura. “... ano a mudado a força”. Ah, eu acho que aqui pode ser também escrito melhor 
como “a pressão”, sim? Porque “a força” fica parecendo “a força dele”, sim? Não sei. É só uma 
dica. “... muitas de suas estruturas para reconhcer estos setores, e entre elas”. Você escreveu “as 
novas formas”, não os novos jeitos da família, sim? 

Zenakerip: Mas, “jeitos” é legal? 
Dioselina: Forma não. Aqui sempre falam “jeitos”.  
Zenakerip: Bom, é que uma coisa é falar e outra coisa é escrever. 
Dioselina: Não.  
Zenakerip: É legal? Por isso estou falando. Porque escrever desse jeito (risos). 
Dioselina: Não sei. Escreve desse jeito. Eu vi muitas vezes escrito “jeitos”, desse jeito. Eu acho que forma 

não está... 
Zenakerip: Sim? 
Dioselina: Eu sempre vejo... 
Zenakerip: Pra mim “jeito” é mais ... como falam as pessoas, todos os dias. 
Dioselina: Não, também tem os dois sentidos. Tem dois sentidos, então. E já utiliza mais que isso. Não se 

escuta muito, mas se escuta muitas coisas, muitas partes da família, né? (volta para o texto). 
“Embora existe, a mudança não é fácil pois os setois”, não setores “mais tradicionais tem ainda 
muita influença sobre la creação de leis que permitam estos reconhecimientos”. Tá bom. Ah, 
você escreveu aqui embaixo, “É um grande desafio para a sociedade e redefinir. E redefinir”, 
sim? Porque eu não sei. Redefinir? 

Zenakerip: (lendo o próprio texto) “É um grande desafio para a sociedade redefinir”. Não.  
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Dioselina: “E” é sozinho aqui. Ah... então tira. “É um grande desafio para a sociedade redefinir a sua base, 
pois ela tem um transtorno de identidade”. Tá bom, agora é você 

 
Zenakerip começa a corrigir o texto de Dioselina 
Zenakerip: Bom. Vamos corregir o seu texto agora! 
Dioselina: O meu tá mais pequeno (risos). 
Zenakerip: (Risos). Sim.  
Zenakerip: A primeira coisa é essa parte aqui onde você fala “As famílias na Colômbia antes eram com 

muitos filhos ... tinham muitos filhos”, tem que mudar o tempo, né? “Eu lembro que minha avó 
falou”, não, é falava. Porque eu acho que ‘falou’ tem tempo determinado, e ‘falava’ é mais. 
(Volta a ler o texto) “... que a maiorias”? 

Dioselina: “as maiorias” (risos) 
Zenakerip: “a maioria das mulheres”, sim?  
Dioselina: “a maioria”, sim. 
Zenakerip: É... 
Dioselina: “de seu povo”... “de sue” (risos). “De seu povo”. Seu. 
Zenakerip: “... tinham um só casamento e sempre aconteceu quando elas tinham” de novo, mesmo erro de 

antes. (Dioselina escreveu “tinhan”) “... ela também falava (Dioselina escreveu ‘falou’) que as 
famílias eram pai, mãe e muitos filhos”.  

Dioselina: Hurrum. 
Zenakerip: Bom, agora aqui essa ideia é ... aqui eu escrevi que são duas ideias diferentes comparativas, 

mas podiam ser em dois parágrafos, porque você deixa aqui... está falando que ela falava, sim? 
Mas aqui você começa “as famílias de agora tem muita diversidade, agora temos famílias de 
casas gays, casais sem filhos, mães sozinhas com filhos, etc.” E começa o seguinte parágrafo 
com essa mesma ideia. 

Dioselina: Ah, então posso apegar os dois parágrafos. 
Zenakerip: Sim.  
Dioselina: Tá bom. 
Zenakerip: Junto com esse parágrafo “Eu acho que este acontecimento é mundial...”, sim? Ah bom, agora 

aqui (Zenakerip se refere a uma ideia do parágrafo anterior) tem uma coisa mais que “as 
famílias de agora tem muita diversidade”, ‘agora... agora’ sim? Pode ser as ‘famílias atuais’, ou 
as famílias... 

Dioselina: Sim, sim, mas aqui não sei se você precisa ... que aqui ... se eles podem pegar duas palavras no 
mesmo parágrafo, sim? Você viu que aqui não é a mesma ... acontece a mesma coisa que o 
espanhol. No espanhol, sim, temos isso, mas aqui não. Mas eu acho, não sei, não estou segura. 
Eu vei, eu veio 

Zenakerip: Eu vi. 
Dioselina: Eu olhi... olhei? 
Zenakerip: Olhei... não sei como é (risos). 
Dioselina: (Risos).  
Zenakerip: Bom, tá bom. Mas é... “Eu acho que este acontecimento tá-tá-tá-tá-tá-tá (avançando a leitura) ... 

as pessoas tem mais liberdade que antes”, não sei que há um acento ... 
Dioselina: Sim. 
Zenakerip: “... e por isso o modelo do que falam no primeiro texto... do que falam (em voz mais baixa)” 
Dioselina:  “do que falam no primeiro texto” 
Zenakerip: Bom, aqui pode ser do que modelo que falam, que falaram ou que ... sim ... 
Dioselina: que falam ... 
Zenakerip: o modelo ... 
Dioselina: Sim, que falam no passado. 
Zenakerip: Ah, entendi agora. 
Dioselina: (Risos) Por isso eu perguntei hoje na aula, porque é igual, sim? 
Zenakerip: Sim. 
Dioselina: Ah, tá bom.  
Zenakerip: Então, acho que você pode melhorar, sim? Essa parte “do que falam no primeiro texto de casal 

com filhos deixou” (ênfase nas vogais “ei”, pois Dioselina havia escrito “dexou”) 
Dioselina: “Deixou”, sim (risos). 
Zenakerip: “de ser dominante...” 
Dioselina: (Risos) Menina disléxica! Menina disléxica! (risos) 
Zenakerip: (Risos) 
Dioselina: Não, não, porque eu sempre troco as letras da mesma palavra (risos). 
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Zenakerip: (Risos) Sim! Mas você não ... só ... 
Dioselina: Esqueci de escrever a letra. 
Zenakerip: “... e a mesma coisa acontece na Colômbia”. Aqui eu te falei o que pode fazer no texto (se 

referindo à mudança nos parágrafos sugerida anteriormente). 
Dioselina: Sim. 
Zenakerip: Então, “Os textos falam de as novas famílias no Brasil”. 
Dioselina: (Risos) “Das!” (Risos) Eu corrigindo meu texto (risos). 
Zenakerip:  (Risos) “das novas famílias no Brasil, o primeiro deles descreve porque ... 
Dioselina:  “porque agora os casais ... 
Zenakerip:  Mas ... 
Dioselina: Eu estou falando dos textos 
Zenakerip: Sim, mas eu não entendo uma coisa, é ... como é a troca dos tempos 
Dioselina: Eu tampouco, por isso perguntei isso hoje! (risos) 
Zenakerip: Não, porque “falavam”, “os textos falavam” é diferente de falam. 
Dioselina: Ah, tá bom. Não falam? Porque ainda falam, ainda são suas ideias. 
Zenakerip: Sim, mas não ... não ... Bom, há uma troca de tempo. 
Dioselina: Sim. 
Zenakerip:  “... no Brasil, o primeiro deles descreve porque agora os casais com filhos não são a maioria 

das famílias...” 
Dioselina: “não são a maioria” Eu acho que não tem que escrever. Acho, não sei. 
Zenakerip: Tampouco sei, por isso deixei assim. “... das famílias e o segundo texto fala do aumento dos 

solteiros nos últimos anos”.  
Zenakerip: Bom, aqui acho que é ponto. 
Dioselina: Sim. 
Zenakerip: “Os dois textos falam porque as famílias agora não tem muitos filhos” 
Dioselina: Ah, eu acho que é ponto-e-vírgula, mas tá bom. 
Zenakerip: É ... são duas ideias que você está narrando nesse primeiro momento. Você está ... 
Dioselina: Não sei... quando coloco um ponto é porque a ideia que vem depois não tem a ver com a ideia 

que veio antes, por isso foi o que falei para você antes. 
Zenakerip:  O conceito de vírgula é diferente, é quando a ideia pode seguir, a mesma ideia. Aqui é a mesma 

ideia, mas você vai se referir a outra coisa. 
Dioselina: Ah, tá bom. 
Zenakerip: Sim? “Os dois textos falam porque as famílias agora não tem muitos filhos”. Olha isso, aqui 

narra o que os textos falavam e aqui você segue narrando o que os textos falam, mas você dá 
outro enfoque “como nos tempos antes, as pessoas agora preferem ficar viajando” blábláblá ... 
e, não sei se isso é legal ... pegar aspas e logo após parêntesis. 

Dioselina: Ah, sim. 
 
Zenakerip: Aqui (se referindo ao último parágrafo), “As pessoas de agora são mais sábias, acho eu...” De 

fato eu acho que é melhor você pegar essa primeiro “Eu acho que ... 
Dioselina: “... que as pessoas ...” 
Zenakerip: “Eu acho que as pessoas de agora são mais sábias...” 
Dioselina: “... pois tem mais estudos ...” 
Zenakerip: “que há até um tempo”. Nesta parte que eu estava falando, que pode ser melhor estruturado 

“estudos que até um tempo” 
Dioselina: “que há até um tempo”, aqui tem um há. 
Zenakerip:  “que há”, ah bom, que há. 
Dioselina: “que há, h-a. 
Zenakerip: “que há até um tempo”, sim “e isso faz que não queiram ter família com filhos”. 
Dioselina: Sim, é que eu sempre troco esses dois, mas eu já entendi essas duas palavras. 
Zenakerip: Sim, eu acho que você ... eu entendo que você está dando uma razão aqui antes, mas ... como se 

diz? Talvez pode não ser razão suficiente. 
Dioselina: Ah ... 
Zenakerip: Sim? É isso. Terminamos então. 
Dioselina: Tá bom, obrigada! (risos) 
 
Tempo de gravação: 17’13” 
Tempo de transcrição: 05:00h 
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Apêndice I 

 

Primeira e segunda versões dos textos escritos 

(segunda atividade) 

 

As modificações efetuadas na segunda versão dos textos encontram-se em negrito 

 
Dioselina – 1a versão sem formulário (Atividade 2) 
 
A Colombia é constituida por 32 departamentos e por sua vez 5 regiões, embora algumas 
pessoas falam que temos 6 regiões considerando as ilhas como a região insular; alem desta 
temos pelo sur a região amazonas, é a região mais extensa e com menos população lá há muita 
variedade de flora e fauna, o clima não é muito quente e chove muito. Segundo (palavra 
errada) para o norte dela (palavra desnecessária) temos  a região mais importante, onde fica a 
maioria da poblação (palavra errada) e da economia, ela (palavra desnecessária) chama 
(palavra errada) região andina; nesta região há gran variedade de sotaques, por exemplo as 
pessoas que são da capital, são conhecidas como “rolas” ou “chacacas”, e eles (palavra errada) 
falam mais devagar que as pessoas de medellin capital do departamento de antioquia (sugeriu 
melhorar) que também pertenece a região andina, na região andina tem o clima muito variado 
por conta das cordilleras e as grandes elevações delas. Segundo (palavra errada) pelo este 
temos a região arinoquia. 
 
(149 palavras) 
 
 
Dioselina – 2a versão sem formulário (Atividade 2) 
 
A Colômbia é constituida por 32 departamentos (ou no Brasil chama-se estados) e a sua 
vez 5 regiões, embora algumas pessoas falam que temos 6 considerando as ilhas como a 
região Insular. 
Começando pelo Sul a Região Amazonas, ela é a região mais extensa e com menor 
população. Lá há muita variedade de flora, fauna e animais, e o clima não é muito quente e 
chove muito; segundo para o norte dela temos a região mais importante para a economia 
do país, ela chama região Andina, é aí onde está a maior diversidade de sotaques, por 
exemplo as pessoas que são da capital são conhecidas como “rolas” ou “cachacas” e elas 
falam mais devagar que as pessoas de outras partes da região por exemplo que as pessoas de 
“Medellin” que é a capital de Antioquia e que a maioria do mundo tem o preconceito que 
todos os colombianos falam como eles os “paisas” (e a Antioquia); o clima desta região é 
muito variado por conta das cordilheiras e as grandes elevações delas. 
 
(173 palavras) 
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Zenakerip – 1a versão sem formulário (Atividade 2) 
 

As Regiões Na Colômbia 
Na Colômbia tem 5 regiões e são principalmente divisões geograficas assim desde o 
departamento de Nariño ate onde termina a cordilhera dos Andes e suas tres ramas, esta 
ubicada a região Andina. A região Caribe fica entre o Mar atlântico ate o pé de monte formado 
por a cordileira, uma pequena faixa de terra entre o mar Pacifico e o costado oeste da 
cordilheira e a região Pacífica. Por outra parte (vírgula) as regiões ao este dos Andes são 
regiões Orinoquia e a região Amazonia. A região Orinoquia tem característica a planicie, por 
outra parte a região Amazonia é principalmente floresta. 
O maior movimento economico (virgula) politico e Sociais fica sobre a região Andina. 
Acontece que pela diversidade de climas, as cidades principais foram construídas lá. Entre elas 
Bogotá, D.C. (vírgula) que é a cidade capital. A maior parte da industria fica lá. Ainda a 
Colômbia é um país maiormente agricola e nesta região é producido a maior cantidade de 
alimentos pela diversidade de pisos térmicos. Também é lá de onde sae o cafe que é sucesso 
no mundo. 
O control politico da Colômbia fica lá, de fato fica na praça principal de Bogotá, a casa 
precidencial, o Congresso, o Palácio de Justicia (donde são feitas e administradas as leies do 
país), o senado e a Prefeitura de Bogotá, estão todas ao redor de uma praça. 
Por otra parte (vírgula) a região Pacífica tem característica da mineria e a pobreça , a maior 
parte da população são afro-descendentes, e a região mais humeda do país, e um dos lugares 
onde mais chove no mundo, tem uma riqueça natural grande, mas é a região com menos 
atenção do estado. 
A região Caribe tem como principal característica o Turismo e também os portos principais da 
Colômbia. Tem uma tradição cultural muito conhecida no país, músicas e festas muito 
importantes.  
A região Orinoquia e conhecida por seu produção agrícola e de gado pelas grandes planícies e 
por uma tradição cultural forte, músicas característica propias os homens que trabalham no 
campo com gado. A produção de petrolio e a atividade mineira também são representativas. 
Por ultimo a região da Amazonia tem a menor população são tem dois cidades e uma delas 
limita com Brasil, seu nome é Letícia. A maior parte da região é floresta e tem ainda alguns 
povos indigenas totalmente independentes. Até os anos 2000 (vírgula) os Nukak Macuc eram 
um povo nomade. Eles viviam em uma região que está sendo explotada mineiramente. 
 
(415 palavras) 
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Zenakerip – 2a versão sem formulário (Atividade 2) 
 

As Regiões Na Colômbia 
A Colômbia tem cinco regiões e são principalmente divisões geográficas assim desde o 
departamento de Nariño até onde termina a cordilhera dos Andes e suas tres ramas, esta 
ubicada a região Andina. A região Caribe fica entre o mar Atlantico até o pé de monte 
formado por a cordilhera. Uma pequena faixa de terra entre o mar Pacifico e a costa oeste da 
cordilhera é a região Pacifica. Por outra parte as regiões ao este dos Andes são região 
Orinoquia e a região Amazônia é principalmente floresta.  
O maior movimento economico, político e social fica sobre a região Andina. Acontece que 
pela diversidade de climas, as cidades principais foram construídas lá, entre elas Bogotá, D.C., 
que é a cidade capital, a maior parte da industria fica lá. Ainda é um país maiormente agrícola. 
Nesta região é producido a maior cantidade de alimentos pela diversidade de pisos térmicos. 
Também é lá de onde sai o cafe que é sucesso no mundo. 
O control politico da Colômbia fica na região Andina, de fato fica na praça principal de 
Bogotá, a casa Presidencial, o Congresso, o Palácio de Justicia (donde são feitas e 
administradas as leis do país), o senado e a Prefeitura de Bogotá, estão todos ao redor de uma 
praça. 
Por outra parte a região Pacífica tem característica do minério e a pobreça, a maior parte da 
população são afro-descendentes, e é a região mais humeda do país, e um dos lugares onde 
mais chove no mundo. Tem uma riqueça natural grande, mas é a região com menos atenção do 
estado. 
A região Caribe tem como principal característica o Turismo e também os portos principais da 
Colômbia. Tem uma tradição cultural muito conhecida no país, músicas e festas muito 
importantes. 
A região caribe tem com principal característica o turismo e também os portos principais da 
Colômbia. Tem uma tradição cultural muito conhecida no país, músicas e festas muito 
importantes. 
A região Orinoquia é conhecida por seu produção agrícola e de gado, pelas grandes planícies e 
por uma tradição cultural muito forte, músicas características próprias, os homens que 
trabalham no campo com gado. A produção de petrolio e a atividade mineira também são 
representativas. 
Por ultimo a região da Amazonia tem a menor população são tem dois cidades e uma delas 
limita com Brasil, seu nome é Letícia. A maior parte da região é floresta e tem ainda alguns 
povos indigenas totalmente independentes. Até os anos 2000 os Nukak Macuc eram um povo 
nomade. É uma região que está sendo explotada mineiramente. 
Por ultimo a região da Amazônia tem a menor população só tem duas cidades e uma delas é 
limitada com Brasil, seu nome é Letícia. A maior parte da região é floresta e tem ainda alguns 
povos indigenas totalmente independentes. Até os anos 2000 (vírgula) os Nukak Macuc eram 
um povo nômade e eles viviam em uma região que está sendo explotada mineiramente. 
 
 (487 palavras) 
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Apêndice J 

 

Textos com Marcações realizadas pelo pesquisador 

 

Dioselina – 1a versão com formulário (Atividade 3) 
 
Muitas descobertas aconteceram por acidente, só por colocar exemplos varios temos o 
refrigerante coca-cola, os fogos de artifício, a radioatividade, o teflon, o velcro, e muitos mais, 
todos eles tem um grau de importância. Segundo seu tempo na historia e de acordo com os 
problemas que eles têm resolvido, neste ultimo caso temos o que eu acho que é o acidente 
mais importante, a penicilina. 
A penicilina foi descoberta pelo médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming, em 
1928; com esta descoberta muda a medicina moderna, pois foi ponto de início de muitas 
pesquisas para obter uma cura para (palavra faltando) milhão de doenças, já que com o tempo 
surge a necessidade humana de viver mais tempo e duma melhor forma e que melhor maneira 
que ser saudáveis. 
Com o início da Segunda Guerra Mundial, este acidente torna-se muito importante pois na 
primeira guerra milhares de feridos foram mortos por conta dos processos infecciosos, assim, 
em 1940 Florey e Chain, dois cientistas, conseguiram uma técnica para fazer a produção em 
grande escala da penicilina, ela permitiu a redução significativa das mortes na guerra. 
As pessoas da minha familia tem muitas doenças, e se não fosse pela penicilina muitos deles 
seriam mortos agora, por exemplo meu irmão teve dois episódios de peritonites onde fico em 
estado de coma, se não tivese sido pela penicilina e outros antibióticos ele não estivera com 
nos agora mesmo. 
Os acidentes da historia tem consigo um mundo de novas possibilidades e novas historias, 
bem-vindos novos acidentes. 
(247 palavras) 
 
Erros presentes – 21 
Marcações –  
 
Gramática - 16 
ortografia - 3 
palavra desnecessária –  
palavra errada – 1 
palavra faltando – 1 
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Dioselina – 2a versão com formulário (Atividade 3) 
 
Muitas descobertas aconteceram por acidente, só por colocar exemplos vários temos o 
refrigerante coca-cola, os fogos de artifício, a radioatividade, o teflon, o velcro, e muitos mais, 
todas elas tem um grau de importância. Segundo seu tempo na historia e de acordo com os 
problemas que eles têm resolvido, neste último (Sub) caso temos o que eu acho que é o 
acidente mais importe, a penicilina. A penicilina tivo e tera muitas coisas boas ao longo da 
historia (Adi). 
A penicilina foi descoberta pelo médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming, em 
1928; com esta descoberta muda a medicina moderna, pois foi ponto de início de muitas 
pesquisas para obter uma cura para (palavra faltando) milhão de doenças, já que com o tempo 
e de uma (Reest) melhor forma, e que melhor maneira que ser saudáveis.  
Com o início da Segunda Guerra Mundial, este acidente torna-se muito importante pois 
primeira guerra milhares de feridos foram mortos por conta dos processos infecciosos, assim, 
em 1940 Florey e Chain, dois cientistas, conseguiram uma técnica para fazer a produçãoo em 
grande escala da penicilina, ela permitiu a redução significativa das mortes na guerra. 
As pessoas da minha familia tem muitas doenças, e se não fosse pela penicilina muitos deles 
seriam mortos agora, por exemplo meu irmão teve dois episódios de peritonites onde fico em 
estado de coma, se não tivese sido pela penicilina e outros antibióticos ele não estivera com 
nos agora mesmo. 
Os acidentes da historia tem consigo um mundo de novas possibilidades e novas historias, 
bem-vindos novos acidentes. 
(251 palavras) 
 
 
Erros total – 20 
Erros não corrigidos – 17 
Erros corrigidos após marcação – 5 
Correções bem-sucedidas – 2 
Correções malsucedidas – 3 (erros criados) 
Correções desnecessárias – 0 
 
Corrigidos - 2 
Gramática – 1 
ortografia – 1 
palavra desnecessária – 0 
palavra errada – 0 
palavra faltando – 0   
 
Substituição – 1 
Adição – 1 
Apagamento – 0 
Reestruturação – 1 
Distribuição – 0 
Consolidação – 0 
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Zenakerip – 1a versão com formulário (Atividade 3) 
 

Elementos 
Os Elementos de Euclides são treze livros sobre geometria, escritos 2300 anos atras por o 
matemático grego Euclides (embora algumas pessoas acham que não todos foram escritos por 
ele). Os libros foram apenas populares na Europa até o siglo XII mas eles eram reconhecidos 
amplamente em outros lugares. São um tratado de Geometria e alem disso são o premier 
modelo de sistema axiomatico mais conhecido, tambem foi o ponto de partida de muita 
matematica  em função da discução de um postulado no libro I. 
Os Elementos são reconhecidos por ser uma das primeiras tentativas de recopilação da 
geometria até o momento. Um de seus propositos foi a demonstração do Teorema de 
Pitágoras, a partir de um sistema de construção e de fato foi feita mais de uma demonstração 
com estos libros. 
A forma em que foram escritos da o ponto de referencia para a matematica até este dia pois é 
em escencia  um sistema axiomatico. Euclides escreveu 23 definições, 5 noções comus 
(axiomas) e 5 postulados, e com eles faz as proposições construtivamente, o que hoje é feito 
com a maioria de teorias, embora algumas teorias não são axiomatisavels. 
Tentando negar o quinto postulado nacem as geometrias não-Euclidianas, as quais são 
geometrias onde não existem retas paralelas. Esto é um dos fatos mais importantes dos 
Elementos, não só geraram a idea de como fazer uma construção teorica, também fizeram que 
os matematicos pensaram em formas diferentes para negar aquela teoria, o que gerou mais 
matematica, até o dia de hoje o que faz uma das inveções mais importantes em nossa historia. 
 (261 palavras) 
 
Erros presentes – 37 
Erros marcados – 5 
 
Gramática - 21 
ortografia – 10 
palavra desnecessária – 0 
palavra errada – 6 
palavra faltando – 0 
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Zenakerip – 2a versão com formulário (Atividade 3) 
 

Elementos 
Os Elementos de Euclides são treze livros de Geometria plana (Adi), foram (Adi) escritos 
2300 anos atras pelo (Sub) matemático grego Euclides (embora algumas pessoas acham que 
não todos foram escritos por ele). Os libros foram apenas populares na Europa até o siglo XII 
mas eles eram reconhecidos (Apag) em outros setores (Sub – desnecessária). Sua 
importância reside em ser um dos primeiros (Adi/Reest) tratados de geometria e alem disso 
são o premier modelo de sistema axiomatico mais conhecido, tambem foi o ponto de partida 
de muita matemática (Sub) em função de uma discução do postulado quinto no livro II que 
fala sobre a existência de retas paralelas. (Adi) 
Os Elementos são importantes (Sub - desnecessária) por ser (Adi) uma das primeiras 
tentativas de recopilação da Geometria. (Apag) Um de seus propositos foi a demonstração do 
Teorema de Pitágoras, de maneira instrutiva, isto foi tão importante que até faz 200 anos 
ainda muitas demonstrações eram feitas à “régua e compasso”. (Adi/Reest) 
O ponto de referencia para escrever matematica até hoje foi dado pela forma em que 
foram escritos os Elementos, pois é em escencia um sistema axiomatico (Reest). Euclides 
escreveu 23 definições, 5 noções comuns (Sub) (axiomas) e 5 postulados, e com eles faz as 
proposições construtivamente, o que hoje é feito com a maioria das teorias. Embora algumas 
teorias não são axiomatisabeis (Sub - malsucedida).  
Tentando negar a existências de retas paralelas (Reest) nacem as geometrias não-
Euclidianas, onde não existem elas (Reest/Sub). Esto é um dos fatos mais importantes dos 
Elementos, não só geraram a idea de como fazer uma construção teorica, também tinham 
feito (Sub – desnecessária) que os matematicos pensaram em formas diferentes para negar 
aquela teoria, e assim construir (Reest) mais matematica, até o dia de hoje. Os (Reest/Dist) 
Elementos têm sido feito aceitando ou não ideias importantes que algumas vezes 
parecem inofensivas, como a existência de retas paralelas. (Adi/Reest) 
(286 palavras) 
 
Erros total – 25 
Erros não corrigidos – 12 
Erros corrigidos após marcação – 13 
Correções bem-sucedidas – 12 
Erros criados – 1 
Correções desnecessárias – 3 
 
Corrigidos - 12 
Gramática – 6 
ortografia – 4 
palavra desnecessária – 0 
palavra errada – 2 
palavra faltando – 0 
 
Substituição – 3 
Adição – 3 
Apagamento – 3 
Reestruturação – 7 
Distribuição – 1 
Consolidação – 0 
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Anexo A 
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