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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é discutir a prática de avaliação de produções 

textuais em português produzidas por alunos chineses e as modificações feitas pelos 

alunos na reescrita dos textos após o feedback do professor. Participaram da pesquisa 

um grupo de nove alunos chineses matriculados no curso de Contos e Crônicas do 

Programa de Português para Estrangeiros da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. Foram observadas 12 aulas e coletados 94 textos avaliados pela professora. Além 

disso, fiz seis entrevistas gravadas com a professora e com os alunos participantes e 

várias conversas informais. Analisei os textos qualitativamente mostrando as 

estratégias da correção da professora e fiz uma análise quantitativa apresentando a 

frequência de cada estratégia bem como uma discussão sobre a indicação das notas. 

Comparei as reescritas dos alunos com as versões originais discutindo como os alunos 

responderam ao feedback da professora e a melhora observável em seus textos. Além 

disso, as atividades na sala de aula foram utilizadas para apresentar as etapas de 

preparação da escrita e um momento de correção coletiva dos textos produzidos. A 

análise dos dados revela que a maior parte das correções resolutivas linguísticas foi 

adotada na reescrita, e que algumas correções indicativas, especialmente de sentido, 

não foram compreendidas pelos alunos. Os resultados desta pesquisa contribuem para 

o debate sobre correção da escrita, para a prática de avaliação dos professores e para a 

elaboração de tarefas de produção escrita. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to discuss the assessment of Portuguese written 

texts produced by Chinese students and to analyze the changes they make in their 

texts after having received feedback from the teacher. The participants were a group 

of nine Chinese students taking a course of Brazilian Short Stories in the Program of 

Portuguese for Speakers of Other Languages at the Federal University of Rio Grande 

do Sul. Twelve lessons focusing on their writing activities were observed, and 94 

texts were selected. Both the teacher and the students were interviewed about their 

perspective on the assessment of the texts. The texts were analyzed qualitatively in 

terms of the correction strategies used by the teacher and, quantitatively, in terms of 

the frequency each strategy was used. The grading criteria were also analyzed. The 

students’ rewritten texts were compared to the original versions to analyze whether 

they and how they had improved. Moreover, the classroom activities were described 

to study the enabling tasks developed and a collective correction of students’ texts. 

Data analysis shows that most resolutive language corrections were adopted by the 

students in their rewriting, and that some indicative corrections, especially concerning 

meaning, were not understood by them. The results of this research contribute to the 

debate about grammar correction in writing, teachers’ assessment procedures and 

about the design of the writing tasks. 
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1.  INTRODUÇÃO 

A presente dissertação tem como objetivo discutir a prática de avaliação de 

produções textuais em português produzidas por falantes de chinês, assim como 

analisar as mudanças realizadas na reescrita a partir do feedback do professor. 

A ideia desta pesquisa partiu de um questionamento pessoal que surgiu ao 

longo da minha aprendizagem e do meu ensino da língua portuguesa. Quando 

estudava português na Universidade dos Estudos Internacionais de Pequim, como 

aluna de graduação, eu observava que os principais erros que os professores corrigiam 

eram os de gramática e os de ortografia. Eu me questionava sobre quais critérios eram 

utilizados pelos professores quando avaliavam seus alunos e como esses critérios 

eram construídos. Haveria alguma relação entre os erros de gramática e o resultado da 

avaliação?  

Ao iniciar minha atuação como professora na Universidade de Comunicação 

da China, me deparei com os mesmos questionamentos quando precisei avaliar 

produções textuais dos meus alunos e observar as aulas dos outros professores na 

Universidade: O que seria importante ser corrigido e o que não seria relevante naquele 

momento? As correções do professor poderiam beneficiar os alunos e contribuir para 

a sua aprendizagem ou não?  

Como professora de português em contexto acadêmico na China, tenho 

acompanhado as dificuldades de alunos chineses no seu processo de aprendizagem e 

mais especificamente na área de produção textual, habilidade que os alunos precisam 

desenvolver e na qual precisam alcançar uma boa proficiência, considerando a 

atuação profissional desejada (geralmente como tradutores ou funcionários de 

instituições governamentais e privadas que exigem a escrita).  

Em agosto de 2010, acompanhei um grupo de 18 alunos da Universidade de 

Comunicação da China (UCC) em um intercâmbio na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). Esta turma era a quinta turma que vinha ao Brasil no âmbito 

do protocolo de cooperação entre as universidades. Depois da chegada ao Brasil, 

como professora tutora da turma, ao conversar com os alunos e os professores do 
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Programa de Português para Estrangeiros (PPE) na UFRGS, entendi que o ensino e a 

aprendizagem de uma língua distante têm especificidades que demandam estudo mais 

aprofundado. Por isso, surgiu-me a ideia de analisar a avaliação de textos produzidos 

por alunos falantes de chinês.  

 

Tendo como objetivo geral analisar a avaliação de produções textuais em 

português produzidas por falantes de chinês e as ações de reescrita dos alunos a partir 

do feedback do professor, lancei as seguintes perguntas para o estudo: 

 

1. Como o professor faz a correção e a avaliação dos textos escritos pelos 

alunos?  

1.1 Que correções são indicadas nos textos? 

1.2 Há comentários e/ou sugestões para uma reescrita? 

1.3 Há indicações de critérios para dar nota? 

2. Como é feita a reescrita dos textos pelos alunos? 

2.1 Quais textos são reescritos? 

2.2 Quais são as mudanças observáveis no texto reescrito? 

3. Há outras ações desenvolvidas pelo aluno e pelo professor (em aula ou 

fora da sala de aula) em relação ao texto? 

 

Para desenvolver a pesquisa, analisei as disciplinas oferecidas no Programa de 

Português para Estrangeiros/UFRGS no primeiro semestre de 2011 que tivessem 

como um de seus objetivos específicos trabalhar a escrita. Entre as disciplinas 

oferecidas no semestre, três disciplinas concentravam seus objetivos em leitura e 

produção de texto:  

a) Leitura e Produção Textual I 

b) Leitura e Produção Textual II 

c) Contos e Crônicas 

Optei por acompanhar o curso Contos e Crônicas por três motivos:  
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a) os alunos matriculados eram todos chineses;  

b) a professora me autorizou a observação das aulas;  

c) o horário da disciplina me permitia estar presente em todos os encontros.   

Após ter feito contato e obtido o consentimento da professora e dos alunos1, 

iniciei minhas observações na segunda aula e acompanhei todas as demais aulas do 

semestre (12 encontros de 4 horas). 

Com base nas perguntas acima, esta pesquisa se propõe a examinar as 

produções dos alunos e as atividades conduzidas em sala de aula para realizar tais 

produções. Para responder a primeira pergunta, foram coletadas as produções textuais 

dos alunos com a avaliação e correção da professora, a fim de analisar o feedback 

dado aos alunos. Focalizei as ações da professora em relação à correção feita em cada 

texto e analisei os diferentes tipos de correções apontadas. 

Para responder a segunda pergunta, analisei os textos reescritos pelos alunos e 

comparei o texto original e a segunda versão, observando se houve mudança. No 

intuito de obter mais detalhes sobre as práticas da professora e dos alunos, fiz 

entrevistas com os participantes, buscando trazer também a perspectiva deles sobre a 

avaliação e a reescrita realizadas. 

Para responder a terceira pergunta, acompanhei os alunos nas aulas, 

observando as atividades deles durante e após as aulas. Busquei também acompanhar 

as atividades dos alunos fora da aula e mantive conversas informais com eles e com a 

professora sobre outras atividades realizadas para melhorar a produção textual. 

Conforme mencionei anteriormente, as razões para desenvolver o presente 

trabalho surgiram de minha prática como professora de Português como Língua 

Adicional (PLA) na China e de meus questionamentos sobre a avaliação de produções 

textuais desses alunos. Antes de vir ao Brasil, tive um ano de experiência dando aulas 

de Português Audiovisual e Português Básico na UCC. Ao mesmo tempo, 

acompanhava as aulas de outras professoras da UCC nas disciplinas Português Básico 

e Português Intermediário. Durante esse período, acompanhando o trabalho das 

professoras e o estudo dos alunos, frequentemente me perguntava sobre como se faz a 
                                                        
1 Os modelos dos consentimentos dos alunos e da professora estão nos anexos A e B.  
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avaliação das produções textuais e o que seria necessário fazer para que os alunos 

pudessem melhorar a escrita. Depois de chegar ao Brasil, tive contato com alguns 

estudos sobre feedback e avaliação que me fizeram pensar mais sobre o método de 

avaliar textos e contextualizaram teoricamente meu desejo de aprofundar estudos na 

área de português para falantes de línguas distantes (neste caso, falantes de chinês) e 

de contribuir para o meu contexto de ensino.    

Como um dos focos de pesquisa do Programa de Português para Estrangeiros 

é avaliação, vários estudos têm sido desenvolvidos na área nessa última década: 

Schoffen (2003 e 2009), Gomes (2009), Ye (2009), Carilo (2009) e Sidi (2002) tratam 

da avaliação de proficiência no exame Celpe-Bras; Santos (2007) dedica-se à 

avaliação de nivelamento aos cursos do PPE; já Kraemer (2008) apresenta uma 

pesquisa de avaliação das produções dos falantes de espanhol. No entanto, ainda há 

poucas produções sobre ensino de português para chineses. Yan (2008) discute a 

elaboração de unidades didáticas de português para falantes de chinês com base na 

perspectiva bakhtiniana de gêneros do discurso. Ye (2009) acompanha três alunos 

chineses no processo de preparação para o do exame Celpe-Bras, focando a 

aprendizagem de uso da língua durante a preparação. Meu objetivo é contribuir para o 

debate sobre avaliação e sobre o ensino de produção escrita nesse contexto.   

Segundo Kraemer (2008), que estudou as práticas de avaliação de textos 

escritos por falantes de espanhol (FE) desenvolvidas por três professores do 

PPE/UFRGS, os textos produzidos pelos falantes de espanhol por ela analisados não 

apresentavam problemas de sentido, mas “todas as professoras corrigem as 

influências do Espanhol por acharem que é importante diferenciar as duas línguas, 

mesmo quando essas palavras não causam um problema de comunicação” (p. 37). 

Além disso, todas as professoras citaram a dificuldade de estabelecer critérios de 

correção para as produções de seus alunos, principalmente em níveis mais avançados, 

“uma vez que cumprem os propósitos das tarefas solicitadas.” (p. 38) 

Diferente da relação entre português e espanhol, duas línguas próximas, 

português e chinês são línguas distantes e, por essa razão, talvez existam 

especificidades no ensino e na avaliação de textos escritos que sejam importantes de 
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serem conhecidas e discutidas pelos professores. Dentre as especificidades observadas 

na minha experiência de aprendizagem e de ensino de português, destaco a 

necessidade de construir e mobilizar estruturas discursivas e gramaticais muito 

diversas das usadas em chinês, para dar forma aos sentidos que o aluno quer construir. 

Assim, ao focar a avaliação de textos produzidos por falantes de chinês, procuro 

verificar como o professor faz a avaliação e a correção dos textos escritos produzidos 

por esses falantes, e o que ocorre na reescrita a partir do feedback dado aos alunos. 

Quanto à questão da correção, existe, na literatura sobre aprendizagem de 

línguas, um debate sobre correção gramatical. Alguns estudiosos defendem que os 

professores precisam corrigir todos os erros nas produções textuais dos alunos. 

Entretanto, outros estudiosos se opõem a essa prática. Truscott (1996), por exemplo, 

argumenta que a correção dos erros gramaticais não tem efeitos positivos e precisa ser 

abandonada. Ferris (1999) afirma que a correção dos erros gramaticais pode 

contribuir para a aprendizagem. Lyster, Lightbown e Spada (1999), por sua vez, 

concordam com Truscott quanto aos desafios e complexidades envolvidas no 

fornecimento de feedback eficaz, mas, por outro lado, discordando claramente da sua 

conclusão de que a correção deva ser abandonada.  Embora neste trabalho não trate 

da relação entre correção e aprendizagem, analiso na prática como a professora trata 

os erros gramaticais, buscando uma relação com os critérios de avaliação. No entanto, 

como analiso também a reescrita dos alunos, retomo brevemente o debate, discutindo 

possíveis implicações de diferentes formas de feedback para a melhoria do texto.   

Outro aspecto importante no presente trabalho, portanto, é a prática da 

reescrita do texto. Heck (2007) ressalta que a escola seria um espaço importante para 

promover a prática de reescrita de textos, auxiliando os alunos no entendimento de 

que a escrita é uma construção que requer cuidados e reparos. Assim,  

(...) Na escola, a reescritura precisa ser incentivada em todo o processo de 

produção textual. Os alunos devem ser estimulados a serem mais atentos ao 

que escrevem, e o professor deve auxiliá-los, respeitando as suas estratégias 

individuais de reescritura, pois é através dessa reflexão e conscientização do 
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que está feito e do que pode melhorar que ocorre a aprendizagem. (Heck, 

2007, p. 18) 

Entendo que é através da oportunidade de reescrita que os alunos poderão 

atentar para determinados aspectos do uso da língua e aprendê-los. Nesse sentido, as 

ações de correção do professor podem ter um papel relevante na orientação do aluno 

sobre quais aspectos ele deve focalizar e como pode melhorar a sua escrita. 

Para realizar a discussão acima proposta, este trabalho está organizado em 

cinco capítulos. Neste capítulo de introdução foram apresentados os objetivos e as 

perguntas de pesquisa, bem como a justificativa para a presente pesquisa. 

No capítulo 2, trato do conceito de avaliação de produção textual e da 

reescrita, referindo também critérios de avaliação e ações do professor. Apresento 

brevemente os estudos relevantes sobre avaliação do texto escrito e sobre a reescrita. 

Inicio com o conceito de avaliação, mostrando as características de uma boa 

avaliação. Em seguida, trato das práticas de feedback e correção, apresentando uma 

discussão sobre a correção de escrita, discutindo os critérios de avaliação e as ações 

do professor. Depois, destaco a reescrita e a relação entre a avaliação e a produção 

textual, falando sobre a importância de reescrever e os fatores que podem melhorar a 

produção textual dos alunos. 

No capítulo 3, discorro sobre o contexto da pesquisa, apresentando os 

objetivos da disciplina que observei e o perfil da professora participante e dos alunos 

participantes. Apresento também a geração dos dados, incluindo os textos analisados, 

as observações das aulas, entrevistas e conversas informais com a professora e os 

alunos. Além disso, explico como realizei a análise dos dados no que diz respeito às 

ações da professora em relação à preparação para a escrita em aula e ao feedback 

fornecido aos alunos e às ações dos alunos na reescrita dos textos, buscando analisar 

as alterações feitas. 

Já no capítulo 4, discuto os resultados da análise dos dados. Inicio 

descrevendo as atividades preparatórias para a escrita realizadas no curso Contos e 

Crônicas e uma análise coletiva de alguns textos produzidos pelos alunos em sala de 

aula. A seguir, apresento as estratégias de correção utilizadas pela professora, 
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apontando as correções feitas por ela, bem como os tipos de problemas que foram 

destacados nas produções dos alunos, além de discutir os critérios da professora para 

chegar à nota. Na sequência, focalizo na reescrita dos textos, comparando as versões 

originais e reescritas, buscando os aspectos que foram melhorados.  

Por fim, no capítulo 5, teço algumas considerações sobre as implicações deste 

trabalho, suas limitações e contribuições para a área de ensino e avaliação de escrita 

em português para alunos de línguas distantes, especificamente para os alunos 

chineses.  
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2.  A AVALIAÇÃO DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

Neste capítulo, trato de avaliação do texto escrito e reescrita. Inicio discutindo 

o conceito de escrita e de avaliação e as características de uma avaliação que leva em 

conta critérios e parâmetros orientados por uma perspectiva de gêneros do discurso. 

Em seguida, discuto feedback e correção, focalizando os critérios de avaliação e as 

ações do professor em relação aos textos dos alunos. Por fim, destaco a reescrita e 

suas características, bem como a relação entre a avaliação e a produção textual, 

salientando a importância da reescrita para melhorar a produção textual dos alunos. 

 

2.1  O conceito de escrita  

A linguagem, segundo Meurer (1997), é constituída de três dimensões: a 

dimensão linguística, a social e a psicológica. Desse modo, o texto escrito, assim 

como o oral, é caracterizado por essas dimensões, já que mobilizamos esses diferentes 

tipos de conhecimentos para interagir com os outros dentro de determinados contextos 

sociais. Na busca por explicitar a relação entre as ações sociais e a elaboração de 

textos, o autor diferencia as noções de texto e discurso: o discurso corresponde a um 

conjunto de afirmações que expressam valores e práticas de grupos sociais e 

instituições, enquanto o texto é uma entidade física, através da qual se manifesta e 

materializa o discurso. Por ser atravessado pela ideologia, todo discurso tem maneiras 

de conceber a realidade, organizando o texto e delimitando seus aspectos, tais como 

forma, tópicos, processos, entre outros. Além disso, em consonância com as ideias de 

Bakhtin e de Fairclough, o autor afirma que todo texto tem um certo grau de 

intertextualidade, quer dizer, está ligado de algum modo aos textos que foram escritos 

antes dele. Isso significa que há um determinado leque de opções oferecido pela 

língua para a escritura de um dado gênero, dado que existem expectativas de que o 

texto produzido seja reflexo de certos discursos já existentes, uma resposta a eles. 
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Desse modo, é esperado do escritor que ele cumpra uma série de exigências que 

precisam ser contempladas ao longo da composição do seu texto. Isso não significa 

que os discursos sejam estáticos. Ao contrário, os discursos são dinâmicos, logo 

passíveis de mudanças. Quando novos textos são criados, os discursos nele expressos 

podem ser reconstruídos ou gradativamente transformados. 

Partindo dessas noções, o autor propõe um modelo de funcionamento da 

produção de textos, no qual os processos, representados por módulos e envolvendo 

operações linguísticas, sociais e cognitivas, se dão de modo integrado e simultâneo. 

A escritura de um texto parte da motivação, gerada a partir da historia 

discursiva individual de cada autor e dos conflitos/necessidades contidos nos 

discursos institucionais (que refletem o contexto social no qual o escritor está inserido 

para produzir seu texto). Ambos estão ligados a um conjunto de práticas sociais: no 

primeiro caso, ligadas à experiência individual de cada pessoa e, no segundo caso, aos 

princípios que mostram e regulam o que é adequado e aceito por diferentes 

instituições sociais. A seguir, o escritor compõe sua representação mental dos fatos, 

ou seja, sua leitura da realidade. No processo de escrita de um texto, essa 

representação é controlada pelo monitor, um aparato mental complexo que planeja e 

executa o processo de escrever no seu todo.  Além de ser alimentado pelos 

fatos/realidade e pelos parâmetros de textualização (apresentados a seguir), o 

monitor é também alimentado pela história discursiva de cada autor e pelos discursos 

institucionais do contexto social no qual o texto está inserido. Os parâmetros de 

textualização, por sua vez, são aspectos mais ou menos controlados pelo escritor (e de 

modo consciente ou não), incluindo, entre outros aspectos, o objetivo do texto, a 

identidade do escritor e do leitor projetado, a organização retórica de cada texto e o 

contexto sociocultural onde é usado, a organização coesiva do texto e a coerência. 

Depois de compor sua representação mental da realidade, o escritor seleciona 

um enfoque, um ponto de concentração, passando ao segundo estágio, no qual tenta 

concretizar essa representação da realidade por ele criada. Surge, daí, o texto escrito.  

O estágio de representação mental da realidade divide-se, segundo Meurer, em 

dois momentos: representação mental e focos de atenção. A primeira trata de 
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fornecer uma visão mais global, a segunda, de partes desse todo: "o texto vai surgindo 

a partir da realização linguística de focos de atenção específicos, sendo que por trás de 

cada ponto focal deve haver, e geralmente há, uma imagem mental abrangente, dentro 

da qual o ponto focal se encaixa" (p. 22). O autor aponta que um dos problemas de 

aprendizes escritores (e leitores) é exatamente o fato de focarem nos aspectos 

microestruturais do texto, ignorando que o texto é mais do que a soma de suas frases. 

O texto surge por partes, a partir de focos de atenção, para formar um todo. Durante a 

escrita, o autor pode fazer diversos retornos cíclicos, que vão permitir mudanças (ou 

não) no foco de atenção adotado, que podem levar à continuação ou a mudanças no 

texto produzido.  

Os estágios descritos acima representam a produção de uma primeira versão 

do texto. Para muitos escritores, representam apenas o início do trabalho de 

composição. Nesse caso, que operações seriam feitas pelo escritor para dar 

acabamento a seu texto em termos de forma e conteúdo? Meurer afirma que dois 

caminhos são possíveis: o monitor pode indicar ao escritor que ele precisa enriquecer 

a etapa de representação da realidade (através de subsídios de leituras, debates, 

levantamento de fatos, etc.), ou pode indicar que é necessário um conjunto de 

operações recursivas que visam à recomposição e ao polimento do texto (p. 24).  

Nessa etapa, depois de já ter produzido uma primeira versão de seu texto, o 

escritor assume a função de leitor dessa primeira versão: (re)analisando forma, função 

e conteúdo do texto; criando um esquema para verificar se o texto corresponde/atende 

ao que se pretendia criar; e verificando se está adequado aos parâmetros de 

textualização, discursos institucionais e práticas sociais exigidas para aquele tipo de 

texto. Depois dessa etapa de aprimoramento de seu próprio texto, o escritor está apto 

para voltar às primeiras etapas novamente para reelaborar seu texto quantas vezes 

julgar necessário. No modelo proposto pelo autor, há constante interação entre as 

partes, existindo sempre uma possibilidade de retorno a um módulo anterior. Meurer 

lembra também que, em situações da vida real, escritores experientes lançam mão, 

muitas vezes, da revisão de terceiros para enriquecer seus textos. 

Resumindo as características do modelo proposto, o autor afirma que 
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(...) textos autênticos são sempre uma forma de prática social onde um 
determinado autor se dirige a audiências específicas com o objetivo de 
produzir efeitos específicos, fazendo uso de parâmetros específicos de 
textualização, expandindo de alguma forma – reforçando ou desafiando – 
determinados discursos institucionais (p. 27, grifos do autor). 
 

O autor destaca o quão relevante é considerar que o texto autêntico leva a 

algum efeito dentro do contexto da prática social de quem o produz e de quem o lê. 

Especialmente se pensarmos da perspectiva da prática pedagógica, o texto deve trazer 

em sua produção a ideia de um objetivo a cumprir no mundo, considerando o fato de 

estar imerso em determinado contexto social onde circulam certos discursos 

institucionais. Desse modo, todas as partes do modelo proposto por Meurer estão a 

serviço dessa forma de prática social que é o texto.  

Tratando ainda de especificidades do texto escrito, segundo Raimes (1983), há 

algumas diferenças significativas entre o discurso oral e o escrito, dentre as quais 

destacamos o fato de que na forma escrita esperam-se formas mais padronizadas de 

gramática, sintaxe e vocabulário. Ao passo que nas interações orais há maior 

possibilidade de repetir, parafrasear e hesitar, o texto escrito será acessado como 

produto final pelos interlocutores projetados (e talvez outros). Embora ambas as 

produções orais e escritas demandem atenção à interlocução e propósito projetados, a 

escrita em geral precisa projetar interlocutores em outro tempo e espaço, o que requer 

uma contextualização e uma organização da informação diferente da que ocorre no 

aqui e agora dos encontros face a face.  

Outro aspecto, levanto por Byrne (1988), é que, ao escrevermos, nós usamos 

símbolos gráficos, ou seja, letras ou combinações das mesmas. Podemos dizer que 

escrever é uma forma de produzir símbolos gráficos, mas na verdade é muito mais 

que isso. Os símbolos devem ser organizados a partir de certas convenções para que 

formemos palavras. E as palavras devem ser organizadas para a formação de frases. E 

as frases devem ser organizadas para formar um texto. O que é necessário fazer para 

organizar o processo da escrita? Na busca por responder essa questão, discuto a seguir 

sobre práticas pedagógicas para ensinar e aprender a escrever. 
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2.2  Práticas pedagógicas para ensinar e aprender a escrever 

Em sintonia com muitos dos princípios propostos no modelo de Meurer (1997), 

os Referenciais Curriculares do Rio Grande do Sul (RS, 2009, p. 63) traduzem e 

sistematizam, em uma linguagem mais voltada aos profissionais da área do ensino, 

vários princípios e conteúdos procedimentais necessários ao ensino da escrita. São 

eles: 

 

a) Produção inicial 

A partir de uma proposta de escrita, a produção inicial é a produção de um 

primeiro texto, que poderá revelar o que o aluno já sabe sobre o gênero de discurso 

que vai usar. Nesta parte, o professor e o aluno poderão avaliar o que o aluno já sabe 

fazer e o que ainda está por ser aprendido. Esta etapa funciona como um diagnóstico 

para o que precisa ser ensinado. 

 

b) Escrita coletiva 

Esta etapa, realizada por toda a turma ou em grupos, é uma preparação para a 

produção textual. Pode ser uma discussão ou questionamento partindo de propostas 

do professor ou da reescrita de textos anteriormente elaborados pelos alunos. Quando 

feito em grupos, “é importante que o professor auxilie os alunos a organizarem o 

trabalho, por meio de instruções claras, concretas e específicas sobre o que deverá ser 

feito, mantendo constante acompanhamento enquanto se desloca de um grupo a 

outro” (RS, 2009, p. 65). Nesta etapa, é realizada a discussão e a troca de ideias sobre 

o que se vai escrever, e o professor poderá esclarecer dúvidas e auxiliar nas decisões.  

 

c) Leitura de textos de referência  

Segundo os Referenciais Curriculares do Rio Grande do Sul, na prática de 

ensino de escrita, o conteúdo estruturante de uma unidade didática é sempre um 

gênero do discurso. A leitura de textos referenciais é a maneira de os alunos 

entenderem as características do gênero do discurso em pauta. É na discussão sobre a 
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leitura de textos que os alunos poderão ter ideias sobre a interlocução que querem 

configurar (Que posição enunciativa vou tomar? Para quem vou escrever?), 

características composicionais (Narrar, argumentar ou apresentar? Formal ou 

informal?). Durante a leitura e a discussão, os alunos poderão ter um contato direto 

com as formas de dizer do gênero focalizado. Neste sentido, a leitura é uma etapa de 

aprendizagem e uma forma de preparação para a escrita.  

 

d) Busca de conteúdos para a escrita 

Para cada tarefa de escrita, é necessário ter conteúdos suficientes para elaborar 

um texto, por isso, é fundamental que os alunos realizem uma busca por conteúdos 

tendo em vista o propósito e a interlocução projetada. Os alunos podem pesquisar na 

biblioteca ou em revistas, realizar entrevistas, conversar com colegas ou outras 

pessoas que possam ajudá-los nessa busca. Caso os alunos não tenham experiência na 

busca por conteúdos que possam dar concretude a seus textos, cabe ao professor 

orientá-los. Por exemplo, se a tarefa for escrever uma reportagem sobre a culinária 

chinesa em uma revista, não é possível viajar à China para pesquisar, mas podem 

fazer entrevistas com chineses, experimentar a comida em um restaurante chinês e/ou 

pesquisar na Internet. Os alunos podem ler textos de outros gêneros (crônicas, notícias, 

receitas, etc.), mas precisam estar atentos para retextualizar as informações 

encontradas para construir o gênero que estão focalizando.  

 

e) Escrita individual 

Segundo os Referenciais Curriculares (RS, 2009, p. 66), a escrita individual 

tem os seguintes passos: 

·Planejamento do texto dentro do âmbito de determinado gênero; 

·Seleção dos propósitos do texto e dos interlocutores pretendidos; 

·Redação;  

·Reelaboração. 

Todos os procedimentos mencionados anteriormente (produção inicial, escrita 

coletiva, leitura e busca de conteúdo) são importantes para preparar a escrita 
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individual.  

Meurer (1997) aponta "inibidores" que podem dificultar a criação textual. Por 

exemplo, a representação linguística (o texto) nem sempre reflete a representação 

mental da realidade a partir da qual o texto foi criado, ou seja, nem sempre o escritor 

consegue materializar em textos aquilo que pensou escrever. Nesse sentido, "um 

modo de tentar assegurar a validade do texto é submetê-lo ao julgamento de outros 

leitores" (p. 23), como vemos a seguir. 

 

f) Reescrita 

Os Referenciais Curriculares entendem a reescrita não só como uma revisão 

geral, mas como uma leitura conceitual do texto:  
Um ponto a destacar é que reescrita não se confunde com a pura e 
simples revisão de um texto, que incide sobre detalhes mais miúdos, 
sobre lapsos e pequenos erros. A reescrita diz respeito ao resultado de 
uma leitura conceitual do texto: o que está escrito aqui cumpre os 
objetivos de interlocução que tenho? Ou será que falta algo, sobra algo, 
há algo obscuro ou mal realizado? Não teria sido mais interessante 
apresentar tais e tais elementos em outra ordem? Aqui não ficaria bem 
introduzir uma imagem? Em fim, dependendo do gênero do discurso, as 
perguntas amplas de composição regem o trabalho de reescrita. (RS, 
2009, p. 66) 

     

Por isso, a reescrita é sempre necessária, mesmo que o autor esteja satisfeito 

com o resultado da primeira versão do texto. No procedimento de reescrita em um 

contexto de ensino, dois passos são importantes: um é a avaliação e o feedback do 

professor, com sugestões e correções do texto (o que será discutido na próxima seção); 

o outro é a troca de sugestões entre os alunos. Os alunos podem fazer uma leitura 

crítica dos textos de colegas, e o professor pode apoiar e/ou comentar as sugestões dos 

colegas ou fazer leituras coletivas (de parte) dos textos em aula.  

 

g) Revisão final 

A revisão final é a preparação do texto para ser apresentado ao leitor projetado. 

Diferente de avaliação e correção, essa parte se concentra mais nos detalhes 
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gramaticais e ortográficos. A revisão pode ser realizada pelo professor, pelos colegas 

ou pelo próprio autor. 

 

h) Publicação e resposta ao texto do aluno 

Como resultado da escrita, é fundamental a publicação e a resposta ao texto 

pelos interlocutores projetados. É essa etapa que justifica o cuidado na escrita, a 

reescrita e a revisão do texto. (Schlatter e Garcez, 2012) 

Para Meurer (1997), o texto autêntico leva a algum efeito dentro do contexto 

da prática social de quem o produz e de quem o lê. Desse modo, o autor também 

defende a importância de dar aos alunos tarefas que tenham relação com a realidade 

que os rodeia.  
Para uma formação mais significativa, é crucial que os textos sejam mais 
do que meras 'tarefas': que tenham efetivamente alguma função específica 
dentro ou fora da escola e que os alunos possam perceber o(s) efeito(s) de 
seus textos como parte de suas práticas sociais (p. 24). 

 

Para levar a cabo os procedimentos de ensino da escrita acima descritos, o 

professor ocupa um papel de orientador das atividades em sala de aula e nos 

procedimentos de feedback e correção dos trabalhos produzidos. Schlatter e Garcez 

(2012) relacionam a avaliação com os procedimentos feitos pelo professor de dar 

respostas aos textos produzidos e recomendações de novas tarefas aos alunos. Ou seja, 

a correção pode contribuir para a aprendizagem somente se for transformada em um 

encaminhamento de novas oportunidades de prática. Os autores também destacam 

outras formas/ações através das quais o professor pode mostrar ao interlocutor que há 

outras informações/formas de expressão/modos de fazer mais adequados do que os 

eleitos por ele, sem fazer correções diretamente. Por exemplo, comprovar os efeitos 

de sua produção textual, submetendo-a a interlocutores externos.  

Apresentei, nesta seção, algumas etapas procedimentais para propiciar a 

aprendizagem da escrita. Na seção a seguir, trato da noção de avaliação, 

especialmente quanto à avaliação de textos no âmbito de ensino de línguas. 
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 2.3  A avaliação de textos escritos  

De acordo com Luckesi (1978), avaliar é fazer um julgamento de valor sobre 

“manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão". Em 

outras palavras, avaliar significa fazer uma afirmação qualitativa sobre um dado 

objeto, com base em critérios que sejam relevantes da realidade do objeto da 

avaliação, que funcionem como indicadores da realidade, que delimitem a qualidade 

esperada do objeto em uma dada situação. Outro aspecto da avaliação é que ela 

conduz a uma tomada de decisão. Neste sentido, segundo o autor, "o julgamento de 

valor desemboca num posicionamento de 'não-indiferença', o que significa 

obrigatoriamente uma tomada de posição sobre o objeto avaliado e uma tomada de 

decisão quando se trata de um processo, como é o caso da aprendizagem" (LUCKESI, 

1996, p. 33).  

Ao discutir a questão da avaliação na escola, o autor aponta que a tomada de 

decisão é o componente da avaliação que coloca mais poder nas mãos do professor. 

Da perspectiva da aprendizagem, outra questão levantada por ele é que a prática de 

avaliação escolar "estipulou como função do ato de avaliar a classificação e não o 

diagnóstico, como deveria ser constitutivamente" (p. 34, grifos do autor). Assim, as 

avaliações escolares tendem a ser classificadas de forma pré-determinada (tomemos 

os termos classificatórios "inferior, médio ou superior", utilizados como exemplo por 

Luckesi) e, por meio de funções estáticas, acabam por engessar os desempenhos dos 

alunos. "Será que o inferior não pode atingir o nível médio ou superior?", 

pergunta-nos o autor (p. 34). Em outras palavras, o julgamento de valor deveria estar 

a serviço de nova(s) tomada(s) de decisão sobre o que está sendo avaliado, 

possibilitando que esse objeto seja reformulado e reavaliado, de modo que o inferior 

pudesse atingir o nível médio ou superior. Desse modo, para Luckesi, a avaliação 

tomada a partir da função classificatória não auxilia em nada o avanço na 

aprendizagem; é através da função diagnóstica que a avaliação pode auxiliar o 

aprendiz a avançar, fazendo do ato de avaliar um espaço para (re)pensar a prática e 

voltar a ela, sem estratificá-la. 
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Em contextos de ensino, a avaliação muitas vezes é acompanhada por 

intervenções de quem avalia, com vistas a indicar maneiras de melhorar o 

desempenho de quem está sendo avaliado. Dessa perspectiva mais instrumental, no 

âmbito de produção de textos, a correção é um conjunto das intervenções do 

professor em relação ao texto, e a avaliação procede à correção e faz, com base nas 

anotações feitas, um julgamento sobre o desempenho do aluno naquela tarefa de 

escrita (conforme Serafini, 1991, p. 13). Em geral, esse julgamento reflete uma 

relação com critérios e parâmetros estabelecidos anteriormente, com os desempenhos 

médios do grupo de alunos e com os resultados anteriores obtidos pelo próprio aluno. 

O resultado dessa avaliação pode ser expressa em uma nota ou conceito ou na 

indicação do cumprimento ou não de certos critérios.  

A seguir, apresento as características de uma boa avaliação, bem como tipos 

de avaliação, com foco na avaliação holística. 

 

2.3.1  Características de uma boa avaliação 

De acordo com Schlatter et al (2005), espera-se que uma boa avaliação ofereça 

resultados válidos e confiáveis, seja prática e que possa propiciar efeitos retroativos 

positivos na práticas de estudo. Segundo os autores, a validade de um instrumento de 

avaliação está relacionada ao quanto ele avalia confiavelmente o que se pretende 

medir (Schlatter et al, 2005, p. 13). Entre os aspectos que devem ser levados em conta 

para avaliar a validade de um instrumento de avaliação, a validade de construto2 é 

atingida quando se pode demonstrar uma relação entre aquela habilidade que se está 

avaliando e a concepção que se tem dessa habilidade. Por exemplo, se entendemos a 

escrita de um texto como o resultado de suas condições de produção e de vários 

procedimentos (conforme visto anteriormente), é necessário poder argumentar, a 

partir da análise do instrumento de avaliação, que tanto a tarefa de escrita como os 

                                                        
2 Além da validade de construto, busca-se também verificar a relação entre as especificações de conteúdo que se 
pretende avaliar e o conteúdo que o instrumento de avaliação efetivamente avalia (validade de conteúdo) e o 
quanto os resultados de uma avaliação estão de acordo com os resultados de outra que tenha como base os mesmos 
critérios (validade de critério).  
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parâmetros de avaliação estão alinhados com essa concepção. 

A confiabilidade, segundo os autores, consiste em fazer com que todos os 

candidatos sejam avaliados em igualdade de oportunidades, minimizando os efeitos 

na avaliação dos fatores externos e, assim, fazendo com que o que se quer medir, na 

perspectiva adotada, possa ser avaliado de maneira mais uniforme possível. Ainda, 

em relação aos efeitos retroativos, segundo Rocha (2010), 
 
uma boa avaliação pode ter efeito retroativo tanto geral ou específico, de 
impacto forte ou fraco, e de extensão curta ou longa, dependendo de seu 
propósito. No entanto, seria ideal que ela tivesse efeito retroativo de valor 
positivo, para que pudesse ser de mais auxílio no processo de 
ensino-aprendizagem (Scaramucci, 2004).  

 

Na nossa perspectiva de escrita adotada aqui, uma avaliação que seja 

diagnóstica e que, portanto, encaminhe para a reescrita, e que leve em conta as 

condições de produção do texto (quem escreve, para quem, com que objetivos, sobre 

o quê e qual foco de atenção) seria a mais adequada e poderia contribuir para a 

aprendizagem da escrita. 

Há duas perspectivas principais de avaliação: a avaliação holística e a 

avaliação analítica. A avaliação holística consiste na atribuição de uma única nota 

para um texto baseada na impressão geral desse texto. Em uma sessão de avaliação 

holística típica, cada texto é lido no seu todo e então julgado através de uma escala 

que apresenta os critérios de avaliação (WEIGLE, 2002, p. 112). Segundo Weigle 

(2002), a avaliação holística tem várias características positivas. Uma delas é a 

praticidade: por ser um procedimento que envolve ler um texto uma única vez para 

atribuir-lhe uma nota global, torna-se mais rápido e mais prático do que ler o mesmo 

texto várias vezes para atribuir-lhe diversas notas para várias categorias diferentes 

(avaliação analítica). Nesse sentido, a avaliação holística concentra a atenção do leitor 

nos pontos positivos do texto, e não nas deficiências. Os alunos recebem uma nota 

pelo que conseguem fazer bem na sua produção, e não perdem pelos erros. A 

avaliação holística pode ser considerada mais válida do que a analítica, pois “tenta 

reproduzir, ainda que parcialmente, a relação que um leitor real tem com o todo do 
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texto em situações reais de leitura”. (SCHLATTER et al 2005, p. 18) 

 

Mas a avaliação holística também apresenta desvantagens. Segundo Weigle 

(2002), entre as principais desvantagens desse tipo de avaliação está o fato de ela não 

produzir um diagnóstico preciso em relação ao desempenho do aluno nas diversas 

habilidades já que as considera de forma integrada. Por não produzir um diagnóstico 

preciso, a avaliação holística também não costuma tornar possível um feedback das 

habilidades que ainda precisam ser mais desenvolvidas pelo aluno. Um ponto que 

exige atenção no procedimento holístico, segundo Schlatter et al. (2005, p. 18),  é a 

confiabilidade da avaliação: “Por ser mais subjetiva do que a avaliação analítica, já 

que implica em o avaliador dar uma nota a partir de sua impressão geral do texto, a 

avaliação holística requer mais cuidado e treinamento mais criterioso dos avaliadores 

para que se possa ter resultados confiáveis.” (Schlatter et al 2005, p. 18) 

Quanto à avaliação analítica, o avaliador analisa o texto considerando vários 

aspectos separadamente e atribuindo uma nota para cada um deles, 

independentemente um do outro. Por exemplo, se um texto apresentar uma 

organização de parágrafos muito boa, mas tiver muitos problemas gramaticais, o 

professor atribuirá nota máxima na paragrafação e nota mínima na gramática. Nesse 

sentido, nesse procedimento o foco está prioritariamente nas partes constituintes do 

texto e menos na sua totalidade. 

 A vantagem principal da avaliação analítica é a informação detalhada que 

pode fornecer ao aluno. Além disso, para Weigle, esse tipo de avaliação seria mais 

“fácil” de ser compreendida por professores inexperientes, pois pode ser mais simples 

focar em diferentes aspectos separadamente, atribuindo uma nota para cada categoria, 

do que atribuir uma nota só ao conjunto do texto, levando em conta todos os aspectos 

de forma integrada. Também a confiabilidade da avaliação analítica é maior do que a 

avaliação holística, considerando-se que são várias as medidas que poderão ser 

recuperadas e cotejadas independentemente entre os avaliadores. Por outro lado, por 

demandar várias leituras do mesmo texto e a decisão de várias notas para as 

deferentes categorias de avaliação, a avaliação analítica é mais demorada e também 
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focaliza mais os pontos problemáticos do texto. (Schlatter et al 2005) 

A escolha entre dois os tipos de avaliação depende da finalidade, do tempo e 

do número de alunos e de professores envolvidos. Em um curso que só tem um 

professor e um número grande de tarefas de escrita, o procedimento holístico talvez 

seja o mais prático. Considerando, no entanto, que se deseja indicar ao aluno o que 

pode ser melhorado, talvez se possa usar uma combinação entre os procedimentos 

holístico e analítico. Nos dados analisados neste trabalho, como veremos mais adiante, 

a professora usa procedimentos holísticos, indicando no texto aspectos a serem 

corrigidos ou melhorados.  

Segundo Schlatter e Garcez (2012), a avaliação em um contexto de ensino é 

orientada pelo plano de ensino e pela necessidade de acompanhar a extensão de 

sucesso, pelos participantes, das metas estabelecidas nesse plano. A avaliação  
deve servir para acompanhar se os objetivos de ensino estão adequados 
para o grupo de aprendizes, se as práticas de sala de aula estão criando 
oportunidades para a aprendizagem do que está em foco, se educadores e 
estudantes estão engajados nessas práticas e se os resultados alcançados 
estão satisfatórios no cumprimento das metas de aprendizagem (p. 157) 
 

De acordo com os autores (SCHLATTER E GARCEZ, 2012, p. 156), para que 

se possa viabilizar a avaliação, é necessário levar em conta os parâmetros de 

avaliação, que incluem como pontos principais os critérios de avaliação (o que 

avaliar, o que são dados relevantes) e os descritores de desempenho (o que se entende 

como satisfatório ou insuficiente).  No caso da avaliação da escrita a partir de uma 

perspectiva holística,  
os parâmetros apresentam uma descrição do que significa cumprir, cumprir 
parcialmente e não cumprir a tarefa levando em conta diferentes critérios 
(interlocução, propósito, recursos expressivos trabalhados em aula e 
utilização da informação para dar consistência ao texto) de maneira 
integrada (p. 166). 
 

O plano de ensino, que inclui os objetivos de ensino e as práticas de sala de 

aula, é que orienta a elaboração de parâmetros de avaliação. Os parâmetros de 

avaliação, por sua vez, se forem coerentes com as competências em foco 

estabelecidas naquele trabalho, darão a possibilidade de inferir o que foi alcançado e o 
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que não foi, dando subsídios para decisões sobre como prosseguir. Além do 

direcionamento dos participantes para as metas de aprendizagem do grupo, a 

avaliação também é importante, por contribuir para dar ao aluno o direcionamento 

sobre o que é importante perceber, manter e/ou mudar. Além disso, ao explicitar os 

conhecimentos em pauta no trabalho, se pode dar um feedback ao aluno sobre o que 

ele alcançou, conferindo à avaliação um momento afirmativo (o que se é capaz de 

fazer) e não apenas restritivo (o que estava "errado"). 

Outro ponto fundamental na avaliação é que os alunos estejam cientes dos 

objetivos de ensino e dos critérios e parâmetros de avaliação, para que possam 

compreender e participar das decisões relativas às práticas avaliativas. Assim, “a 

avaliação é vista como um ‘contrato’ entre as partes: todos devem poder participar da 

definição e estar informados sobre aquilo que se deseja avaliar, o método e os 

critérios que serão utilizados” (RS, 2009, p.166).  

 

2.3.2  Avaliação para gerar aprendizagem  

Uma das questões cruciais para os profissionais da educação é pensar de que 

modo a avaliação pode impulsionar para frente os aprendizes no processo de 

aprendizagem. Como já foi exposto, ao analisar a avaliação classificatória e a 

avaliação diagnóstica, Luckesi (1996) afirma que a primeira, por seu caráter 

pré-determinado e estático, tende a engessar o desempenho do aluno, não 

colaborando para o avanço da aprendizagem. Para o autor, a avaliação deve estar a 

serviço de nova(s) tomada(s) de decisão sobre o que está sendo avaliado, 

promovendo a reformulação e reavaliação desse objeto. Em consonância com essa 

ideia, Schlatter e Garcez (2012) apontam que uma avaliação que tem por objetivo 

gerar a aprendizagem, busca propiciar diagnósticos quanto ao desempenho do aluno 

e indicações para que ele possa avançar (Schlatter e Garcez, 2012), ou seja, busca 

contribuir para tornar a avaliação em um espaço para (re)pensar e reformular as 

práticas. 
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2.4  Feedback e correção  

Se, conforme defendem autores como Luckesi (1996) e Schlatter e Garcez 

(2012), a avaliação deve estar a serviço de novas tomadas de decisão sobre o que está 

sendo avaliado (de modo que esse objeto de avaliação possa ser reavaliado e 

reformulado), será que é possível sustentar a afirmação de que a correção gera 

aprendizagem? 

Segundo Calve (1992) e Leki (1991), para haver aprendizagem, é necessário 

que professores corrijam todos os erros nas produções textuais dos alunos. Para os 

autores: 

a) corrigir pode melhorar a gramática na escrita dos alunos; 

b) os alunos consideram que a correção tem efeitos positivos na 

aprendizagem de língua para eles, por isso esperam que professores corrijam 

todos os erros; 

c) devido a suas limitações na L2, os alunos não conseguem notar seus 

próprios erros, por isso precisam que alguém de nível mais avançado lhes 

corrija; 

d) se os erros não fossem corrigidos, iriam aparecer de novo; 

e) a correção pode chamar a atenção dos alunos para o que precisa ser 

aprendido. 

Entretanto, Truscott (1996) acredita que a correção dos erros gramaticais não 

tem efeitos positivos e precisa ser abandonada.  
Minha tese é que a correção gramatical não tem lugar, em cursos de escrita 
e deve ser abandonada. As razões são: (a) evidências de pesquisa mostram 
que a correção gramatical é ineficaz, (b) a falta de eficácia é exatamente o 
que deve ser esperado, dada a natureza do processo de correção e da 
natureza da aprendizagem de línguas; (c) a correção gramatical tem 
significativos efeitos prejudiciais, e (d) falta mérito aos vários argumentos 
oferecidos para se dar continuidade a esse tipo de correção3. (p. 328) 

                                                        
3 Texto original: My thesis is that grammar correction has no place in writing courses and should be 
abandoned. The reasons are: (a) Research evidence shows that grammar correction is ineffective; (b) 
this lack of effectiveness is exactly what should be expected, given the nature of the correction process 
and the nature of language learning; (c) grammar correction has significant harmful effects; and (d) the 
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 Podemos ver que, segundo ele, a correção gramatical “não tem lugar” nos 

curso de escrita. Além disso, o autor afirma que há uma grande quantidade de 

evidências sobre escrita em língua materna (L1). Vários estudos (por exemplo, 

KNOBLAUCH E BRANNON, 1981; HILLOCKS, 1986; KRASHEN, 1984; LEKI, 

1990) revelaram que a correção tinha pouco ou nenhum efeito sobre a capacidade dos 

alunos de melhorar a escrita. Não fazia diferença para os alunos quantos erros foram 

corrigidos, que erros foram corrigidos, ou de que forma as correções eram 

apresentadas. As correções não tiveram efeito. A conclusão para a escrita em língua 

materna, segundo o autor, é clara: a correção não é útil. 

Truscott defende que as evidências de escrita em uma segunda língua (L2) 

também indicam que a correção é ineficaz. Ele analisa vários estudos que tratam de 

correção (Hendrickson, 1978; Leki, 1990; Krashen, 1992) e conclui: 

 
Nenhum dos estudos que supostamente sustentam a prática de correção de 
gramática realmente o fazem. Uma série de outros estudos não 
encontraram nenhum valor nessa prática. Claramente, a correção 
gramatical não é eficaz. Talvez investigações futuras descubram uma 
forma eficaz de correção, mas, obviamente, as abordagens atuais não o 
fizeram.  
 
Essa conclusão se encaixa bem com a experiência de sala de aula. 
Professores experientes sabem que há pouca ligação direta entre correção e 
aprendizagem: muitas vezes o aluno repetirá os mesmos erros, mesmo 
depois de ser corrigido várias vezes. Quando isso ocorre, é tentador para o 
professor dizer que o aluno não está atento ou é preguiçoso; no entanto, a 
difusão do fenômeno, mesmo entre alunos bem sucedidos, argumenta 
contra qualquer explicação como essa. Pelo contrário, o professor deve 
concluir que a correção simplesmente não é eficaz.4 (p. 341) 

                                                                                                                                                               
various arguments offered for continuing it all lack merit (Truscott, 1996, p. 328) 
 
4 Texto original: None of the studies that purportedly support the practice of grammar correction 
actually do so. A number of other studies have found no value for the practice. Clearly, grammar 
correction is not effective. Perhaps future research will uncover some effective form of correction, but 
obviously current approaches have not. 
This conclusion fits well with classroom experience. Veteran teachers know there is little direct 
connection between correction and learning: Often a student will repeat the same mistakes over and 
over again, even after being corrected many times. When this occurs, it is tempting for the teacher to 
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O autor discute alguns problemas práticos associados com a correção 

gramatical que dificultam ou tornam muito improvável a relação de causa e efeito de 

correção-aprendizagem. Ele aponta que, no processo de correção, é necessário que o 

professor reconheça os erros, identifique-os e possa explicá-los para os alunos; além 

disso, os alunos precisariam entender a explicação e lembrá-la na próxima escrita. 

Além disso, a correção gramatical também pode ter efeitos nocivos.  
Na pesquisa de L2, três estudos mencionados anteriormente descobriram 
que a correção gramatical, mais do que ineficaz, é prejudicial. Semke 
(1984) descobriu que estudantes não corrigidos aprenderam mais e foram 
superiores em um teste de cloze. Ela também citou evidências (de Rinderer) 
de que a correção prejudica a motivação dos estudantes de ESL. Kepner 
(1991) e Shappard (1992) descobriram que a correção gramatical prejudica 
significativamente a complexidade da escrita dos alunos. Os alunos não 
corrigidos de Sheppard também mostraram uma compreensão superior dos 
limites das sentenças.5 (p. 354) 

 

A publicação do estudo de Truscott (1996) gerou uma grande discussão 

sobre correção gramatical dos textos produzidos por alunos na área de ensino e 

pesquisa de segunda língua. Ferris (1999) publica um artigo no Journal of Second 

Language Writing, debatendo a opinião de Truscott. Na réplica, ela argumenta que a 

base de investigação de Truscott estava longe de ser completa e conclusiva sobre a 

questão. Ela também argumenta que Truscott havia ignorado ou subestimado algumas 

evidências de pesquisa potencialmente positivas sobre os efeitos da correção 

gramatical. Truscott argumenta que, mesmo que os estudantes explicitem querer a 

correção gramatical, isso não significa que os professores devam fazê-la. Mas Ferris 

(1999) considera que o desejo dos estudantes não pode ser esquecido ou ignorado.  

                                                                                                                                                               
say the student is not attentive or lazy; however, the pervasiveness of the phenomenon, even with 
successful students, argues against any such explanation. Rather the teacher should conclude that 
correction simply is not effective (Truscott, 1996, p. 341). 
 
5 Texto original: In L2 research, three studies mentioned earlier found grammar correction harmful 
rather than just ineffective. Semke (1984) found that uncorrected students wrote more and were 
superior on a cloze test. She also cited evidence (from Rinderer) that correction harms ESL students´ 
motivation. Kepner (1991) and Shappard (1992) found that grammar correction significantly harmed 
the complexity of students´ writing; Sheppard´s uncorrected students also showed a superior grasp of 
sentence boundaries.” (…)5 (Truscott, 1996, p354) 
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Segundo ela,  
(...) pesquisas de opinião com estudantes sobre o feedback do professor 
têm consistentemente afirmado a importância que os alunos de L2 colocam 
em receber correção gramatical de seu professor (...). Embora Truscott 
argumente que, ainda que os alunos acreditem na correção... isso não 
significa que os professores devam fazê-lo (1996, p. 359), muitos 
professores responderiam que a ausência de qualquer forma de feedback 
gramatical poderia frustrar os alunos a ponto de interferir na sua motivação 
e confiança na aula de escrita, particularmente quando os descritores de 
avaliação e os resultados de exames de proficiência escrita dizem-lhes que 
seus erros de linguagem poderiam impedi-los de alcançar seus objetivos 
educacionais e profissionais. 6 (Ferris, 1999, p. 3) 

  

A autora aponta também que é importante que os alunos se tornem mais 

autossuficientes na edição de sua própria escrita. Embora seja discutível se a correção 

gramatical vai ser efetiva para todos os estudantes de L2, Ferris afirma que a ausência 

de qualquer feedback pode implicar que o aluno não veja a necessidade de melhorar 

suas habilidades de edição, ou ainda, pode ocorrer de ele perceber a importância da 

edição, mas não ter o conhecimento para fazê-lo, caso não tenha a ajuda para tal. 

Truscott publicou, em 1999, outro texto sobre correção gramatical oral e, 

novamente, defende que a correção oral de gramática não tem efeitos positivos e deve 

ser abandonada. O autor explica que isso não significa que a gramática não seja 

importante, mas sim que a correção de gramática não gera melhoria na língua falada. 
A Correção Oral representa enormes problemas para os professores e para 
os alunos; evidências de pesquisas sugerem que ela não é eficaz, e que não 
há boas razões para continuar a praticá-la. A conclusão natural é que a 
correção gramatical oral deve ser abandonada. 
Certos aspectos desta conclusão exigem esclarecimentos. Primeiro, eu não 
estou sugerindo que a gramática não é importante. O ponto é que a 
correção não faz qualquer contribuição para o desenvolvimento do 

                                                        
6 Texto original: surveys of student opinion about teacher feedback have consistently affirmed the 
importance that L2 students place on receiving grammar correction from their teacher... Though 
Truscott argues that although students believe in correction... that does not mean that teachers should 
give it to them (1996, p. 359), many teachers would respond that the absence of any form of grammar 
feedback could frustrate students to the point that it might interfere with their motivation and 
confidence in the writing class, particularly when grading rubrics and writing proficiency examination 
results tell them their language errors could prevent them from achieving their educational and 
professional goals. (Ferris, 1999, p. 3) 
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discurso gramatical. Em segundo lugar, a conclusão se aplica 
especificamente à gramática. As questões envolvidas na correção de erros 
de pragmática ou de pronúncia, por exemplo, diferem em alguns aspectos, 
daqueles gramaticais. Mais importante, este artigo não é uma rejeição dos 
esforços dos professores para negociar o significado ou o conteúdo nas 
suas interações com os alunos. No processo de negociação, algum 
feedback incidental em gramática é quase inevitável.7 (Truscott, 1999, p. 
453) 

 

Lyster, Lightbown e Spada (1999) concordam com Truscott que existem 

muitos desafios e complexidades envolvidos no fornecimento de feedback eficaz para 

aprendizes de L2; por outro lado, discordam de que o feedback deva ser abandonado. 
Enquanto nós concordaríamos com Truscott que há muitos desafios e 
complexidades envolvidas no fornecimento de um feedback eficaz para 
aprendizes de L2, nós claramente discordamos de sua conclusão de que o 
feedback sobre o erro deva ser abandonado. Pelo contrário, a nosso ver, há 
evidências crescentes de que o feedback sobre o erro pode ser eficaz. O 
que é necessário é dar continuidade à investigação sistemática e rigorosa 
para investigar se diferentes tipos de feedback são mais eficazes do que 
outros e em que medida isso pode ser dependente dos contextos de ensino 
e das características dos alunos neles imersos8. (p. 464) 

 

Em uma pesquisa sobre correção gramatical na aula de escrita de L2, Ferris 
                                                        
7 Texto original: Oral correction poses overwhelming problems for teachers and for students; research 
evidence suggests that it is not effective; and no good reasons have been offered for continuing the 
practice. The natural conclusion is that oral grammar correction should be abandoned. Certain aspects 
of this conclusion require clarification. First, I am not suggesting that grammar is unimportant. The 
point is that correction does not make any contribution to the development of grammatical speech. 
Second, the conclusion applies specifically to grammar. The issues involved in correction of errors in 
pragmatics or pronunciation, for example, differ in some respects from those I have those areas. Most 
importantly, this paper is not a rejection of teachers’ efforts to negotiate meaning or content in 
interactions with learners. In the negotiation process, some incidental feedback on grammar is almost 
inevitable. (Truscott, 1999, p. 453) 
 
8 Texto original: While we would agree with Truscott that there are many challenges and complexities 
involved in providing effective feedback for L2 learners, we clearly disagree with his conclusion that 
feedback on error should be abandoned. On the contrary, in our view, there is increasing evidence that 
feedback on error can be effective. What is needed is continued systematic and rigorous research to 
investigate whether different types of feedback are more effective than others and to what extent this 
may be dependent on the instructional contexts and the characteristics of learners within them. (Lyster, 
Lightbown & Spada, 1999, p. 464) 
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(2001) conclui que os alunos que receberam correção gramatical melhoraram no uso 

de verbos, substantivos e preposições. Com base em suas pesquisas na área, Ferris 

(2004, p. 60) faz as seguintes sugestões para a prática dos professores:  

1) O tratamento de erros é um componente necessário na instrução de escrita em 

L2. Temos de nos preparar para fazer correções com competência, é preciso 

planejá-la com cuidado, e temos de executá-la de forma consistente.  

2) Recomenda-se que os professores forneçam feedback indireto, isto é, que 

envolvam seus alunos na resolução dos problemas, que poderão 

autocorrigir-se com base no feedback recebido. Exceções a essa prática podem 

envolver alunos em níveis de proficiência em L2 mais baixos, pois eles podem 

não ter a competência linguística para a autocorreção. 

3) Diferentes tipos de erros provavelmente vão exigir diferentes tratamentos. Os 

estudantes podem ser menos capazes, por exemplo, de fazer autocorreções de 

erros lexicais ou aspectos globais do texto do que erros mais pontuais, como 

os morfológicos, por exemplo. 

4) Os alunos devem ser orientados a rever (ou autocorrigir) seus textos depois de 

receber feedback, idealmente em sala de aula, onde podem consultar seus 

colegas e o professor. 

5) Instrução gramatical suplementar (em aula ou de maneira individualizada, 

através da recomendação de materiais para estudo) pode auxiliar na busca pela 

acurácia, principalmente se for motivada pelas necessidades do estudante e 

integrada com feedback do professor, sínteses e sistematizações dos aspectos a 

serem focados. 

6) Momentos sistemáticos para tratar de erros, idealmente pelos próprios alunos 

com orientação do professor, podem auxiliar na conscientização do que não 

está bem e do que pode melhorar. 

O presente estudo visa a analisar as ações da professora em relação aos textos 

dos alunos, observando o feedback fornecido, e acompanhar os alunos no sentido de 

verificar como lidam com esse feedback na reescrita. 
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2.5  Critérios de avaliação a partir da perspectiva dos gêneros discursivos  

Uma questão importante sobre a avaliação de textos escritos é compreender 

qual a perspectiva de análise dos textos, isto é, qual é o construto de escrita que subjaz 

à avaliação. Adoto aqui a perspectiva bakhtiniana de gêneros do discurso, que 

também orienta a visão de escrita proposta por Meurer (1997), apresentada 

anteriormente. De acordo com Bakhtin (2003), todas as esferas da atividade humana, 

por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. 
 
O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada 
uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo 
verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua — recursos 
lexicais, fraseológicos e gramaticais —, mas também, e sobretudo, por 
sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, 
estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no 
todo do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de 
uma esfera de comunicação. (Bakhtin, 2003, p. 279) 
 

Podemos ver que para Bakhtin a atividade humana está sempre relacionada ao 

uso da língua, e usamos a língua em diferentes esferas humanas, que acabam por 

desenhar como os recursos expressivos serão utilizados. Por isso, o conhecimento de 

gramática e de vocabulário de uma língua não garante uma boa produção textual, mas 

é necessário estar inserido na esfera da atividade social em foco. Conhecer e saber 

usar os diferentes gêneros do discurso, levando em conta sua função social e seus 

componentes, é a base para a escrita.  Por isso, para falar sobre critérios de avaliação 

de produção textual, é fundamental falarmos primeiro sobre gêneros do discurso.  

Como afirma Bakhtin, qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 

individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso. Vemos que 

os gêneros do discurso organizam nossa comunicação: “falamos apenas através de 

determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos enunciados possuem formas 

relativamente estáveis e típicas de construção do todo” (Bakhtin, 2003, p. 282). Por 

isso, podemos ver os gêneros não só como um conjunto de textos que têm 
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características em comum, mas também como um conjunto de orientações 

historicamente construídas que projetam expectativas de uso da linguagem nas 

diferentes esferas da vida humana.  

O autor divide os gêneros do discurso das diferentes esferas da atividade 

humana em primários e secundários. Os gêneros primários são gêneros relacionados 

às esferas cotidianas da atividade humana, como a conversa, as cartas, os e-mails. Os 

gêneros secundários são mais complexos e “aparecem em circunstâncias de uma 

comunicação cultural, mais complexa e relativamente mais evoluída” (Bakhtin 2003, 

p. 281), como os romances, gêneros publicitários e pesquisas científicas.  

Outro aspecto dos gêneros do discurso é sua natureza responsiva, já que um 

enunciado é sempre uma resposta a enunciados anteriores. No caso da adoção dessa 

perspectiva no âmbito pedagógico para o desenvolvimento de proficiência escrita nos 

estudantes, a experiência com práticas de escrita será mobilizada tanto na leitura, 

como na elaboração do texto pelo aluno. Para que esse possa compreender como 

configurar adequadamente a interlocução proposta, é essencial que as condições de 

produção sejam explicitadas nas tarefas pedagógicas. Como propõem (Dilli, Schoffen 

e Schlatter, 2012, p. 179), a sala de aula deve ser   
um espaço de contínua prática de leitura e escrita, lançando mão de tarefas 
pedagógicas que proponham (ou simulem) contextos de produção para 
criar oportunidades de leitura/escrita que efetivamente sejam (ou se 
aproximem de) práticas letradas que acontecem fora da sala de aula.  

 

Assim, os enunciados das tarefas são centrais na determinação da situação de 

interlocução e do contexto de produção dos textos a ser produzidos pelos aprendizes. 

Por exemplo, na presente pesquisa, na aula 4, a tarefa textual corresponde à escrita de 

um e-mail para o proprietário do apartamento no qual o aluno iria morar em Porto 

Alegre, descrevendo como era seu quarto na China e como gostaria que fosse seu 

quarto no Brasil. Nesta tarefa, o texto é um e-mail (não é um panfleto, um texto para 

revista ou outro gênero) escrito por um estudante que quer alugar um apartamento, e o 

interlocutor é o proprietário do apartamento no qual o estudante pretende morar em 

Porto Alegre (não é um amigo ou um chefe). E o propósito da escrita é, levando em 
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conta uma descrição do seu quarto na China, pedir ao proprietário para fazer 

mudanças que tornem o quarto no Brasil semelhante ao quarto na China.  

O exemplo de enunciado de tarefa a seguir, discutido por Dilli, Schoffen e 

Schlatter (2012), vincula, diretamente, a leitura de um texto base para a produção de 

um outro gênero. Ou seja, o aluno deve assistir (e compreender) uma reportagem para 

que possa cumprir o propósito da produção textual (construir a campanha que tem 

como objetivo maior contribuir para a prevenção de acidentes de trânsito):  
Você assistiu à reportagem sobre o aumento do número de acidentes de 
trânsito no Brasil. No intuito de mobilizar os moradores da cidade em que 
você reside para cuidados que devem ser tomados no trânsito, construa 
com seus colegas uma campanha a ser veiculada no rádio ou na televisão. 
Seu texto deverá apresentar dados atuais sobre a questão e propor 
mudanças de comportamento que possam contribuir para a prevenção de 
acidentes (Dilli, Schoffen e Schlatter, 2012, p. 186). 

Segundo as autoras, isso quer dizer que, ao escrever e ao avaliar a escrita 

levamos em conta: a posição de enunciação do falante, o propósito e a interlocução 

projetada, o suporte e o formato do texto, ou seja, todos os componentes que 

constroem a situação de comunicação. Nesse sentido, é a explicitação (na tarefa de 

escrita) dessas condições de produção que fornecerá os critérios para avaliar o texto:  
o autor demonstra maior ou menor grau de proficiência na medida em que 
configura a interlocução de maneira mais ou menos adequada a 
determinado contexto de produção, utilizando para tanto os recursos 
necessários ou historicamente preferíveis do gênero em pauta (Dilli, 
Schoffen & Schlatter, 2012, p. 177). 

 

As autoras consideram que, para colocar em prática uma avaliação orientada 

pelas noções de uso da linguagem e gênero do discurso, a opção pelo procedimento 

holístico é a escolha mais acertada, ou seja, "os critérios utilizados para avaliar são 

considerados de maneira integrada para um resultado único, ao invés de pontuar-se 

individualmente cada um dos aspectos analisados" (p. 182). Na busca por contribuir 

para uma compreensão conjunta da avaliação por professores e alunos, as autoras 

apresentam uma proposta de avaliação holística que explicita os critérios (o que está 

sendo levado em conta) de avaliação para cada nível de desempenho (quatro níveis 

aparecem na proposta elaborada), apontando também aspectos que orientam o 
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aprendiz para a reescrita de seu texto. Os parâmetros foram pensados para tarefas que 

integram leitura e escrita, ou seja, exigem a compreensão de outros textos para a 

realização da produção escrita (ver também Schlatter e Garcez, 2012).  

Além da constituição de base holística acima descrita, outros aspectos chave  

guiam a proposta das autoras, tais como: 

a) o entendimento de que a adequação linguística está integrada à composição 

do texto (como o aluno seleciona a informação, organiza o texto, constrói 

coesão e coerência textuais) e também ao cumprimento da tarefa, que 

apresenta propósito e interlocução definidos. Segundo as autoras, não há 

como separar esses aspectos na avaliação, já que "o conteúdo informacional e 

a materialidade linguística atualizam o propósito de comunicação e a relação 

entre os participantes" (SCHOFFEN, 2009, p. 163). Desse modo, os recursos 

linguísticos são levados em conta na medida em que contribuem para a 

configuração da interlocução, não sendo avaliados como ocorrências isoladas; 

b) o fato de, como procedimento holístico, a proposta buscar estabelecer 

critérios que sejam "atualizáveis a cada produção escrita feita em resposta às 

tarefas pedagógicas" (p. 186). Isso ocorre porque, partindo da perspectiva 

bakhtiniana, pensa-se em avaliação de proficiência dentro das características 

e singularidades de cada texto avaliado. De acordo com as autoras,  
é somente na singularidade de cada texto que as relações dialógicas 
estabelecidas poderão ser avaliadas, e é somente dentro dessas relações 
que o conteúdo informativo trazido pelo texto e os recursos linguísticos 
utilizados poderão ter sua adequação reconhecida, já que o enunciado só 
pode ser avaliado dentro das relações estabelecidas por ele com os 
participantes e o contexto do qual faz parte (p. 185). 
 

Assim, por exemplo, não faz sentido analisar numericamente a quantidade de 

informações trazidas do texto base pelo aluno, mas o modo como elas contribuem 

para cumprir o propósito comunicativo proposto na tarefa. No quadro a seguir 

reproduzo um dos níveis descritos segundo os parâmetros propostos pelas autoras9, 

                                                        
9 Os parâmetros incluem a descrição de desempenho em quatro níveis: 4 = cumpre a tarefa adequadamente; 3 e 2 
= cumpre a tarefa parcialmente; 1 = não cumpre a tarefa.  
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para exemplificar a relação feita entre os vários critérios considerados na avaliação do 

texto (propósito, interlocutores, seleção de informações, formato, coesão, uso de 

recursos linguísticos. etc.) e as orientações de reescrita. 
 

Quadro 1: Parâmetros de avaliação de leitura e escrita elaborado por 

Camila Dilli, Margarete Schlatter e Juliana Roquele Schoffen – Nível 3 

Resultado Descrição Recomendação 
3 

Cumpre a tarefa e 
utiliza os recursos 

solicitados; 
alguns ajustes 

podem contribuir 
para tornar a ação 

mais eficaz 

·Realiza a(s) ação (ações) e se posiciona 
como um autor próximo ao projetado 
OU escreve para um interlocutor 
próximo ao projetado OU realiza a 
maioria das ações solicitadas, com 
interlocutores adequados OU realiza as 
ações de maneira geral, não cumprindo 
algum dos objetivos menores. 
·Os recursos linguísticos são utilizados 
apropriadamente mas/ou nem sempre 
usa os recursos linguísticos trabalhados 
em aula para a situação de comunicação 
proposta. Inadequações linguísticas e/ou 
trechos confusos podem interferir na 
realização de alguma ação. 
·Pode apresentar informações 
equivocadas e/ou nem sempre usa todas 
as informações de maneira autoral. Os 
trechos confusos apresentam falta de 
coesão e/ou informação incoerentes. 
·Pode apresentar alguma inadequação 
de formato ou na formalidade. 

REESCRITA para : 
melhorar a realização 
das ações solicitadas 
na tarefa; explicitar no 
texto marcas de 
interlocução e/ou 
formalidade e/ou 
formato; adequar o uso 
e/ou utilizar maior 
variedade de recursos 
linguísticos; 
reformular trechos 
confusos; usar 
informações do texto 
base de forma autoral; 
reinterpreta 
informações do texto 
base.  

 Fonte: Dilli, Schoffen e Schlatter 2012, p. 188-189. 

 

2.6  Ações do professor em relação ao texto do aluno 

Tendo como objetivo analisar a avaliação de textos escritos em português por 

alunos chineses, busquei estudos que tratassem de ações do professor em relação à 

correção e feedback. Em um amplo estudo sobre correção de redações escolares, no 

qual analisa 161 redações produzidas por 52 alunos na 8ª série da escola e avaliadas 
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por 10 professores, Ruiz (2010) constata, a partir dos dados analisados, que há quatro 

tipos de intervenção feita pelo professor. Entre eles, três tipos já haviam sido 

apresentados por Serafini (1989), e o quarto tipo foi encontrado por ela própria.  

O primeiro tipo de correção é a correção indicativa. Segundo Serafini (1989), 

a correção indicativa consiste em marcar junto à margem as palavras, as frases e os 

períodos inteiros que apresentam erros ou são poucos claros. Nas correções desse tipo, 

o professor frequentemente se limita à indicação do erro e altera muito pouco; há 

somente correções ocasionais, geralmente limitadas a erros localizados, como os 

ortográficos e lexicais.  

No estudo da Ruiz, este tipo de correção foi muito usado:  
(...) este tipo de correção ocorre na esmagadora maioria dos casos; ou 
seja, todos os professores fazem uso da estratégia indicativa de 
correção, com maior ou menor frequência (Ruiz, 2010, p36).  

 

A correção indicativa consiste na estratégia de simplesmente apontar, por meio 

de alguma sinalização (verbal ou não) na margem e/ou no corpo do texto, o problema 

de produção detectado. Neste tipo de correção, o professor somente indica o local das 

alterações a serem feitas pelo aluno. 

O segundo tipo de estratégia de intervenção escrita mencionado por Serafini 

(1989) e retomada por Ruiz (2010) é a correção resolutiva que  
(...) consiste em corrigir todos os erros, reescrevendo palavras, frases e 
períodos inteiros. O professor realiza uma delicada operação que requer 
tempo e empenho, isto é, procura separar tudo o que no texto é 
aceitável e interpretar as intenções do aluno sobre trechos que exigem 
uma correção; reescreve depois tais partes fornecendo um texto correto. 
Neste caso, o erro é eliminado pela solução que reflete a opinião do 
professor.   (Ruiz, 2010, p41) 

 

Esse tipo de correção foi o método menos encontrado no conjunto de redações 

analisadas por Ruiz. Elas se concentraram no corpo do texto (mais do que na margem) 

e, raramente, num “pós-texto”. As reformulações feitas envolvem adição, substituição, 

deslocamento ou supressão de itens do texto. Além disso, na maior parte dos casos de 

correção resolutiva, também havia indicações do que necessitava ser corrigido. As 
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correções indicativas “incidem sobre as quatro operações de reformulação textual 

mencionadas (adição, substituição, deslocamento e supressão)”, apontando para o 

aluno os locais em que se espera que ele faça alguma mudança no seu texto, “seja 

substituindo, seja retirando, seja acrescentando ou deslocando formas” (Ruiz, 2102, 

p.45). 

 A terceira estratégia de correção é chamada correção classificatória:  
Tal correção consiste na identificação não ambígua dos erros através de 
uma classificação. Em alguns desses casos, o próprio professor sugere 
as modificações, mas é mais comum que ele proponha ao aluno que 
corrija sozinha o seu texto.  (Ruiz, 2102, p.45) 

 

No estudo da Ruiz, neste tipo de correção, a maioria dos professores usa um 

certo conjunto de símbolos (normalmente letras ou abreviações), escritos em geral à 

margem do texto, para classificar o tipo de problema encontrado. Essas letras, 

conhecidas dos alunos, fazem parte de um código de correção que varia de professor 

para professor. Em geral, são utilizadas as letras iniciais de um termo metalinguístico 

referente à natureza do problema em questão. Além de letras, usam-se também outros 

sinais. No quadro a seguir reproduzo os símbolos metalinguísticos classificatórios e 

os sinais que os professores utilizaram no estudo da Ruiz (2012, p.46):  

Quadro 2: Símbolos usados pelos professoras na correção classificatória 

na pesquisa de Ruiz (2010) 

Símbolos Significado 
A Acentuação 
Amb Ambiguidade 
D Dubiedade 
Coes Coesão 
Coer Coerência 
? Confuso 
Cp, Col Pron Colocação pronominal 
CN Concordância Nominal 
C Concordância 
CV Concordância verbal 
DG Desvio gramatical 
Cr Crase 
DL Desenho da letra 
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TL Traçado da letra 
DD Discurso direto 
DI Discurso indireto 
DS Divisão silábica 
EI Erro de informação 
EF Estrutura da frase 
Fr Frase mal construída 
FN Foco narrativo 
FV Forma Verbal 
G Grafia 
IL Impropriedade Lexical 
IV Impropriedade Vocabular 
Voc Vocabulário  
M Maiúscula 
m Minúscula 
LO Linguagem oral 
O Ortografia 
Pfç Paragrafação 
D/* Parágrafo  
X Ponto final 
P Pontuação 
PDD Pontuação do Discurso Direto 
DD Discurso Direto 
PDI Pontuação do Discurso Indireto 
Prep Preposição 
Pron/Pr Pronome 
Pron Rel Pronome relativo 
Rd/Red Redundância 
Rg/Reg Regência 
R/Rep/Rp Repetição 
S/Seq Sequenciação 
TV Tempo Verbal 
x Vírgula  

Fonte: Ruiz, 2010, p.46 

 

Como veremos mais adiante, nesta pesquisa não encontrei correções 

classificatórias. Mas a classificação das correções que os professores fazem no estudo 

de Ruiz (2010) me inspiraram para fazer uma análise do que era mais comumente 

corrigido pela professora, conforme apresento no capítulo 3.  

 Além dos três tipos de correção propostas por Serafini (1989), Ruiz 
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encontrou uma outra intervenção, que chamou de correção textual-interativa.  
Trata-se de comentários mais longos do que os que se fazem na 
margem, razão pela qual são geralmente escritos em sequência ao texto 
do aluno (no espaço aqui apelidei de “pós-texto”). Tais comentários 
realizam-se na forma de pequenos “bilhetes” (manterei as aspas, dado o 
caráter específico desse gênero de texto) que, muitas vezes, dada sua 
extensão, estruturação e temática, mais parecem verdadeiras cartas. 
(Ruiz, 2010, p.47)  

 

         De acordo com Ruiz, esses “bilhetes” têm duas funções básicas: 

a) falar acerca da tarefa de revisão pelo aluno (ou, mais especificamente, 

sobre os problemas do texto); 

b) falar metadiscursivamente acerca da própria tarefa de correção pelo 

professor.  

Se resolver ou indicar o erro no corpo do texto ou indicar ou classificá-lo na 

margem não parecerem satisfatórios, o professor recorre a essa maneira alternativa de 

correção. O espaço físico onde ele vai operar por meio dessa forma específica de 

mediação é o “pós-texto”, que não é nem o corpo, nem a margem, mas aquele espaço 

em branco, na folha de papel, que sobra devido ao não preenchimento pela escrita do 

aluno.  

Além disso, essa descrição de correção textual-interativa de intervenção do 

professor no texto do aluno, também encaminha a reescrita. A seguir discuto como as 

intervenções do professor se relacionam com a reescrita.  
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2.7  A reescrita 

De acordo com Ruiz, (2010, p.59), a reescrita é o procedimento em que “o 

aluno refaz, reescreve, reelabora, reestrutura, retextualiza, enfim, revisa o próprio 

texto, em função de uma correção escrita feita pelo professor” ( p. 59). Na reescrita, 

podemos comparar um novo texto com a versão original notando o que foi melhorado 

e alterado.  

No processo de reescrita, o aluno pode revisar o texto original com base no 

feedback e nas correções feitas pelo professor e, assim, melhorar o texto em relação a 

aspectos específicos do gênero, de estrutura, de gramática, etc., calibrando a sua 

escrita ao propósito e interlocução projetados. Também, na prática de reescrita o 

aluno pode perceber suas dificuldades linguísticas e pode tentar buscar superá-las. 

Portanto, é bem importante que o professor dê orientações e faça comentários para a 

reescrita.  

Como afirma Serafini (1989, p.107), a correção da escrita demanda interações 

entre professores e alunos para que as anotações feitas sejam compreendidas e, assim, 

possam gerar uma busca por recursos expressivos e conteúdos que possam melhorar o 

texto. Nesse sentido, a reescrita tem um significado importante no processo de 

aprendizagem: além de ter uma nova oportunidade para melhorar o texto, o aluno 

pode perceber as dificuldades na escrita e buscar métodos a superar as dificuldades; 

para o professor, é uma forma de possibilitar a revisão do texto original, comparar o 

texto original e o reescrito e, assim, acompanhar de perto o desenvolvimento dos 

alunos na escrita. 

 

2.7.1  Tipos de reescrita 

Segundo Ruiz 2010, com base dos quatro tipos de correção, existem quatro 

tipos diferentes de reescrita.  
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      O primeiro é a reescrita pós-resoluções. Neste tipo de reescrita, é o professor 

que resolve os problemas do texto e mostra-se interessado muito mais em dar a 

solução para o aluno do que em levá-lo a pensar em uma possível solução. 
 

uma leitura de redações reescritas em decorrência de correções de tipo 
resolutivo revelou que não há praticamente nenhum problema que não 
seja revisado pelos alunos ao procederem a tarefa de refação. Ao 
reescrever seu texto, o aluno copia praticamente todas as alterações 
apresentadas pelo professor, já que parece não encontrar nenhuma 
dificuldade para apenas incorporá-las ao texto original. (Ruiz, 2010, p. 
60) 

 

O segundo é a reescrita pós-indicações, que pode revelar certas dificuldades 

do aluno em encontrar uma solução para um problema que tenha sido meramente 

indicado pelo professor.  
 

Diferentemente dos casos de revisão pós-correção resolutiva, nos quais 
são efetuadas praticamente todas as alterações solicitadas, quando o 
professor se limita a indicar o problema para o aluno (estratégia, aliás, 
raríssima no corpus, já que, como disse, praticamente não há indicativas 
puras), nem sempre a segunda versão do texto apresenta modificações. 
Parece-me que isso pode se dar por diversas razões:  
·ou o aluno simplesmente não quis executar a tarefa de revisão (e 
encontrar evidência dos motivos que o levavam a isso é impossível) ; 
·ou o aluno não soube revisar convenientemente seu texto, porque não 
encontrou uma solução para o problema; 
·ou, então, o aluno não revisou porque não compreendeu a correção do 
professor (pelo fato de esta lhe apresentar problemas de interpretação). 
(Ruiz, 2010, p.62) 

 
 

O terceiro tipo de reescrita é a reescrita pós-classificações.  
Uma leitura comparativa entre reescritas efetuadas em virtude de 
correções indicativas e reescritas realizadas a propósito de correções 
classificatórias mostrou que as razões pelas quais estas podem ou não se 
dar são exatamente as mesmas observadas em relação àquelas. Ou seja, 
diante de um símbolo metalinguística na margem de sua redação, o aluno 
pode ou não alterar seu texto, mas se não o fizer, por certo, será ou por 
dificuldade na execução da tarefa, ou por dificuldade na compreensão da 
própria correção realizada pelo professor. (Ruiz, 2010, p. 62) 
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Segundo Ruiz, tanto nos casos de correção indicativa como nos de 

classificatória, a revisão pode ou não se efetivar, seja em razão da dificuldade de o 

aluno encontrar uma solução para o problema focalizado, seja da sua dificuldade em 

entender o significado do próprio símbolo usado pelo professor. 

O quarto tipo é a reescrita pós-bilhetes textuais-interativos. Conforme vimos 

acima, Ruiz encontrou uma correção textual-interativa que se trata de comentários 

mais longos do que os que se fazem na margem, razão pela qual são geralmente 

escritos em sequência ao texto do aluno. Tais comentários realizam-se na forma de 

pequenos “bilhetes”. 
Após comparar os textos reescritos em função de correções textuais 
interativas e textos reescritos em respostas às demais espécies de 
correção, pude observar que há uma nítida diferença entre eles.  
Se diante de resolutivas o aluno apenas acata, e se, diante de indicativas e 
classificatórias ele pode hesitar, nos casos de correções-“ bilhetes”, os 
textos denotam uma incisiva resposta de sua parte.   
Assim, são raros no corpus os casos de reescrita pós-“ bilhetes” que não 
impliquem, por parte do aluno, um comportamento verbal em resposta – 
sobretudo em se tratando de primeira versão de texto. (Ruiz, 2010, p.70) 

Na pesquisa de Ruiz, dos textos analisados, todos os casos em que não houve, 

por parte do aluno, reescrita da redação após um “bilhete” do professor explicam-se 

por um destes três motivos: 

·ou o “ bilhete” foi produzido num texto já reescrito (e o aluno se vê  no direito de 

dar a redação por acabada); 

·ou o “ bilhete” foi produzido de uma forma menos impositiva (e o aluno entende 

que pode relegá-lo);  

·ou o “ bilhete” reclama de um aspecto cuja solução exigiria mais trabalho de sua 

parte (e o aluno não se mostra disposto a enfrentar o desafio). 

 

Neste trabalho, analiso as ações da professora de um grupo de alunos chineses 

aprendizes de português em relação à avaliação e ao feedback dado aos alunos sobre 

suas produções escritas e as mudanças feitas pelos alunos na reescrita dos textos. No 

próximo capítulo, apresento o contexto de pesquisa bem como a metodologia de 

geração de dados. 
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3. O CONTEXTO DA PESQUISA 

Neste capítulo, apresento o contexto de pesquisa, descrevendo também a 

metodologia de geração e análise dos dados. Primeiramente, apresento os objetivos e 

as perguntas de pesquisa, comentando o foco de cada uma delas. Em seguida, 

descrevo o curso Contos e Crônicas e também os participantes da pesquisa. Nas 

seções 3.4 e 3.5, são descritos os procedimentos de geração e de análise dos dados.  

 

3.1  Objetivos e perguntas de pesquisa 

Como foi apresentado no primeiro capítulo, o presente trabalho tem como 

objetivos discutir a prática de avaliação de textos em português produzidos por 

falantes de chinês em um curso de PLA, assim como analisar a reescrita dessas 

produções textuais pelos alunos.   

Baseada nos objetivos acima, lancei as seguintes perguntas para guiar este 

estudo: 

1. Como o professor faz a correção e a avaliação dos textos escritos pelos 

alunos?  

1.1 Que correções são indicadas nos textos? 

1.2 Há comentários e/ou sugestões para uma reescrita? 

1.3 Há indicações de critérios para dar nota? 

2. Como é feita a reescrita dos textos pelos alunos? 

2.1 Quais textos são reescritos? 

2.2 Quais são as mudanças observáveis no texto reescrito? 

3. Há outras ações desenvolvidas pelo aluno e pelo professor (em aula ou 

fora da sala de aula) em relação ao texto? 

 

A primeira pergunta busca compreender o modo como é realizada a avaliação 

dos textos pelo professor, buscando observar os recursos que são usados por ele para 
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efetuar essa avaliação. Para responder a pergunta, foram coletadas as produções 

textuais dos alunos participantes desta pesquisa após a avaliação e a correção do 

professor. A análise do feedback dado pelo professor consistiu em verificar o que foi 

corrigido em cada texto em fazer um levantamento dos diferentes tipos de erros 

apontados. A pergunta 2 busca investigar as ações do aluno em relação ao feedback 

dado pelo professor. Para isso, comparo o texto original e o reescrito, observando se 

houve mudança e, caso afirmativo, quais foram e se tem relação com o que foi 

solicitado pelo professor. Para obter mais dados sobre esse processo, além da análise 

das produções textuais originais e reescritas, foram feitas entrevistas com o professor 

e alguns alunos no intuito de obter a perspectiva dos participantes sobre a avaliação e 

a reescrita. 

Por fim, a pergunta 3 busca investigar outros fatores que podem estar 

relacionados à prática de escrita dos alunos. Para investigar essa questão, acompanhei 

os alunos nas aulas, observando as atividade deles e as tarefas durante e após a aula. 

Além das observações em classe, atentei também para as atividades de estudo dos 

alunos fora da aula, e conversei com eles e o professor, buscando saber se havia mais 

ações realizadas com vistas a melhorar a produção textual. 

A seguir, apresento o contexto de pesquisa, descrevendo o curso de Contos e 

Crônicas e também os participantes da pesquisa.  

 

3.2  O curso de Contos e Crônicas 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Programa de Português para Estrangeiros 

(PPE) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O PPE foi criado em 

1994 e tem como um de seus principais objetivos a formação de 

professores-pesquisadores através da reflexão de suas práticas docentes e de 

desenvolvimento de pesquisa sobre práticas de ensino e de avaliação. O Programa 

mantém o Seminário de Formação de Professores, com encontros semanais, desde o 

ano de sua criação. Diversos trabalhos de pesquisa têm sido realizados nesse grupo 
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em nível de graduação e pós-graduação, relacionados à produção de materiais 

didáticos, ao Celpe-Bras e, mais recentemente, a práticas de ensino e de avaliação a 

distância. (Carvalho e Schlatter, 2011, p. 12)  

O curso de Contos e Crônicas consiste fundamentalmente em tarefas baseadas 

na leitura e discussão de contos e crônicas de autores modernos e contemporâneos da 

literatura brasileira, e na tarefa de escrita relacionada à leitura e discussão. O curso 

tem como objetivo promover o uso da língua portuguesa através da discussão sobre os 

temas dos textos e de atividades de produção textual. De acordo com o programa 

acadêmico do PPE/UFRGS, o curso tem 60 horas, distribuídas em 15 semanas. 

Conforme mencionei anteriormente, para desenvolver a pesquisa, analisei as 

disciplinas oferecidas no PPE/UFRGS no primeiro semestre de 2011 que tivessem 

como um dos objetivos específicos trabalhar a escrita. Entre os cursos oferecidos, há 

disciplinas específicas de Leitura e Produção de Texto (LPT I, LPT II e LPT III), 

oferecidas para alunos de níveis básico e intermediário, mas no semestre em que 

estava gerando os dados, elas não estavam sendo frequentadas pelos alunos chineses.  

Entre as demais disciplinas oferecidas no semestre (a maioria delas trabalha a 

produção de texto mesmo que não como foco principal), optei por acompanhar 

Contos e Crônicas por três motivos: a) os alunos matriculados eram todos chineses; b) 

a professora autorizou-me a observar as aulas; c) o horário da disciplina me permitia 

estar presente em todos os encontros.  Os encontros aconteciam nas sextas-feiras, 

das 8:30 às 12:30. A seguir, apresento o programa do curso, contendo a súmula, os 

objetivos, a metodologia e as orientações gerais que os alunos receberam sobre 

avaliação. 
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Programa de Contos e Crônicas entregue aos alunos no semestre 2011-1 

SÚMULA: O curso consiste em leitura e discussão de contos e crônicas de 
autores modernos e contemporâneos da literatura brasileira. Através da 
análise dos textos, busca-se uma reflexão sobre aspectos da cultura brasileira, 
discussão sobre a forma como temas da realidade são representados e uma 
comparação dessa realidade com a cultura do aluno. Identificação e análise de 
aspectos relevantes do texto literário como caracterização dos personagens, 
posição do narrador, contexto criado na história, tipo de linguagem utilizada e 
observação dos elementos a partir dos quais se desenvolve a ação 
(personagem, acontecimento, espaço, entre outros). Aperfeiçoamento da 
língua portuguesa através da leitura e escrita. Análise do uso da língua no 
texto e do papel dos recursos linguísticos para a atribuição de sentidos e do 
tom do texto. Desenvolvimento da habilidade oral através da exposição de 
opiniões, interpretação e argumentação.  
OBJETIVOS:  
• Propiciar o contato e estudo de autores brasileiros modernos e 

contemporâneos; 
• Propor uma reflexão sobre o que caracteriza um texto como literário; 
• Contextualizar historicamente as obras trabalhadas; 
• Propiciar o contato com aspectos da cultura brasileira; 
• Propor uma reflexão sobre contrastes/diferenças culturais relacionando a 

situação apresentada no texto com a realidade da leitura; 
• Aprimorar a habilidade da leitura; 
• Expor o aluno à linguagem literária visando o desenvolvimento da 

capacidade de compreensão e interpretação variadas; 
• Promover o uso da língua portuguesa através da discussão sobre os temas 

dos textos e de atividades de produção textual; 
• Trabalhar o vocabulário e a linguagem do texto observando aspectos 

como ambiguidade, jogo de palavras, ironia, humor, metáfora, entre 
outros; 

• Promover espaço para subjetivo, para a imaginação e para o lúdico no 
momento da leitura e discussão. 

 
METODOLOGIA: O material do curso consiste em textos de escritores 
brasileiros com temas sugeridos pelos alunos e selecionados pelo professor. 
As atividades incluem leitura, discussão do texto focalizando os aspectos 
apresentados na súmula e produção textual.  
 
AVALIAÇÃO: O aluno será avaliado através da participação em sala de aula. 
A leitura e a produção oral serão avaliadas de forma integrada através de 
atividades como discussão, exposições orais, debates e produções textuais. 
Será considerado aprovado o aluno que obtiver frequência mínima de 75% e 
aproveitamento mínimo de 60% (conceito C) no curso. 
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Nessa subseção apresentei o curso de Contos e Crônicas bem como as razões 

que me levaram a escolher tal curso como contexto desta pesquisa. Também 

apresentei o programa do curso, entregue aos alunos no primeiro dia de aula, na qual 

encontram-se a súmula e objetivos do curso, bem como informações sobre 

metodologia e avaliação.  
 

3.3  Os participantes 

 
a) Perfil dos participantes 
 

      A Universidade de Comunicação da China (UCC) e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) possuem um protocolo de cooperação10, que 

visa à mobilidade de alunos e professores brasileiros entre as duas universidades. 

Desde o início das ações de cooperação desenvolvidas, cinco turmas da UCC já foram 

enviadas à UFRGS.  

 

Quadro 3: Alunos do Curso de Língua Portuguesa da UCC enviados à UFRGS11 

Turma Número de alunos Ano letivo 

Turma admitida em 2004 24 2005/2006 

Turma admitida em 2006 20 2007/2008 

Turma admitida em 2008 18 2010/2011 

Turma admitida em 2009 22 2011/2012 

Turma admitida em 2010 20 2012/2013 

 

Além do intercâmbio de alunos, duas professoras tutoras da UCC que 

acompanham e coordenam os grupos de estudantes chineses fizeram mestrado na 

UFRGS.  

                                                        
10 O Protocolo de Cooperação entre a UFRGS e a UCC foi assinado em janeiro de 2005 e renovado em agosto de 
2010. Tem como objetivo o intercâmbio de alunos entre as Universidades e a possibilidade de a professora tutora 
ingressar, como aluna especial, no Programa de Pós-Graduação em Letras, especialidade Linguística Aplicada. 
11 Dados obtidos na Secretária da Faculdade de Línguas Estrangeiras da UCC. 
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Quadro 4: Professores da UCC que já fizeram mestrado na UFRGS 

Nome Ano de 
entrada 

Ano de 
conclusão 

Título da pesquisa 

Qiaorong Yan 2005 2008 
De práticas sociais a gêneros do 

discurso: uma proposta para o ensino de 
português para falantes de outras línguas 

Li Ye 2007 2009 
A preparação de candidatos chineses 

para o exame Celpe-Bras: aprendendo o 
que significa ‘uso da linguagem’ 

 

Por conta desse intercâmbio entre as universidades, a UFRGS, também tem 

enviado alunos para a UCC desde 2009.  

 

Quadro 5: Alunos da UFRGS enviados à UCC12 

Ano Letivo Número de alunos 

2009 2 
2010 5 
2011 2 
2012 7 

 

No período entre agosto de 2010 e julho de 2011, uma turma de 18 alunos da 

UCC frequentou 20 horas semanais de português (língua, cultura e literatura brasileira, 

conversação, leitura e produção de texto, entre outros cursos) e 4 horas semanais de 

língua inglesa no Programa de Português para Estrangeiros/UFRGS. Por ser 

professora universitária de português da UCC, coube-me acompanhar a turma como 

tutora e, ao mesmo tempo, cursar o mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Letras.   

Como preparação para a tutoria, conheci a turma um semestre antes de vir para 

o Brasil. Durante este período, auxiliei os alunos com vistos e outras preparações para 

a viagem. Fizemos muitas reuniões e encontros com o intuito de que eu e os alunos da 

turma nos conhecêssemos bem e tivéssemos uma boa relação pessoal. A turma era 

composta por 10 alunas e 8 alunos e eles tinham entre 19-22 anos de idade. Antes de 

                                                        
12 Dados obtidos na Secretaria de Relações Internacionais da UFRGS. 
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vir para o Brasil, eles já tinham estudado português por 2 anos na UCC - China.  

 

Quadro 6: Disciplinas na UCC da Turma Participante 13 

 1º ano 2º ano 
Carga 

horária 
total 

1º 
semestre 
(16 
semanas) 

2º 
semestre 
(16 
semanas) 

1º 
semestre 
(16 
semanas) 

2º 
semestre 
(16 
semanas) 

Português Básico 12 h/ 
semana 

12 h/ 
semana 

  
384 horas 

Compreensão 
Audiovisual 

2 h/ 
semana 

2 h/ 
semana 

2 h/ 
semana 

2 h/ 
semana 128 horas 

Conversação  2 h/ 
semana 

2 h/ 
semana 

2 h/ 
semana 96 horas 

Leitura   2 h/ 
semana 

2 h/ 
semana 64 horas 

Português 
Intermediário 

  10 h/ 
semana 

10 h/ 
semana 320 horas 

 

Durante esses 2 anos, os alunos do grupo tiveram três professoras chinesas, 

uma professora portuguesa e um professor brasileiro, e frequentaram, como mostram 

os dados do quadro acima, 384 horas de português básico, 320 horas de português 

intermediário, 128 horas de compreensão audiovisual, 96 horas de conversação e 64 

horas de leitura. 

Ao chegarem no PPE, 15 alunos foram nivelados para o curso Intermediário I 

e as demais disciplinas oferecidas para este nível, e outros 3 alunos para o 

Intermediário II e demais disciplinas oferecidas para este nível, cursando seu primeiro 

semestre no Programa, de agosto a dezembro de 2010. No segundo semestre, de 

março a julho de 2011, os alunos do curso Intermediário I cursaram Intermediário II e 

os do Intermediário II passaram ao curso Avançado: 

 

                                                        
13 Dados obtidos no Projeto de Ensino do Curso de Português da UCC. 
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Quadro 7: Disciplinas cursadas pelos alunos em 2010-2 e 2011-114 

 Alunos nivelados para  
Intermediário I 

Alunos nivelados para  
Intermediário II 

2010-2 Intermediário I (90 horas)  
Literatura Brasileira (60 horas) 
Prática Teatral ou Contação de 
Histórias (60 horas) 
Leitura e Produção de Texto II (60 
horas) 
Orientação de Estágio (60 horas) 
 
Língua Inglesa (60 horas) 

Intermediário II (90 horas) 
Literatura Brasileira (60 horas) 
Prática Teatral ou Contação de 
Histórias (60 horas) 
Leitura e Produção de Texto III (60 
horas) 
Orientação de Estágio (60 horas) 
 
Língua Inglesa (60 horas) 

2011-1 Intermediário II (90 horas) 
Canção Brasileira (30 horas) 
Cinema Brasileiro (60 horas) 
Cultura Brasileira (60 horas) 
Contos e Crônicas ou Prática Teatral 
 (60 horas) 
 
 
Língua Inglesa (60 horas) 

Estudos Avançados de Texto (60 
horas) 
Canção Brasileira (30 horas) 
Cinema Brasileiro (60 horas) 
Cultura Brasileira (60 horas) 
Prática Teatral (60 horas) 
Projetos IV (30 horas) 
 
Língua Inglesa (60 horas) 

 
No curso Contos e Crônicas matricularam-se 9 alunos no total (7 alunas e 2 

alunos). Como mostra o quadro acima, além do curso observado, eles tinham aulas de 

Intermediário II, Canção Brasileira, Cinema Brasileiro, Cultura Brasileira e Inglês. No 

período desta pesquisa, os alunos tinham entre 20 e 22 anos de idade. Entre eles, 

Tela15, Sara e Carla moravam comigo num apartamento em Porto Alegre no período 

de agosto de 2010 até julho de 2011. Gil e Rocha moravam com outra colega da 

turma. Tiago vivia com outros dois colegas do grupo. Viana morava com uma colega 

da turma. Cris morava com uma senhora brasileira num apartamento, e Silva, com 

uma família brasileira. Cris e Silva, que moravam com brasileiros, tinham mais 

contato com o português na vida cotidiana. Os outros participantes moravam com 

colegas da turma e em geral falavam chinês entre eles.  

Em conversas informais com os participantes, pude aprender um pouco sobre 

                                                        
14 Dados obtidos nas declarações de aproveitamento dos alunos. 
15 Os nomes dos participantes são fictícios, para preservar suas identidades. 
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a rotina de cada um. Tela e Sara dividiam o mesmo quarto e não gostavam de sair, 

ficavam em casa na Internet, fazendo comida, conversando entre elas ou estudando. 

Carla preferia ficar sozinha, estudando ou lendo no quarto dela, e eventualmente saía 

com amigos brasileiros. Tiago também não saía muito. Além das aulas, ele gostava de 

fazer exercícios físicos com amigos chineses e de assistir a jogos de futebol. Gil, pelo 

contrário, era muito ativo, gostava de sair e tinha vários amigos brasileiros. Nas férias, 

viajava tanto no Brasil quanto em países vizinhos. Rocha e Viana tinham vários 

amigos em Porto Alegre e gostavam de sair com eles para conversar. Silva e Cris 

gostavam de viajar, e aproveitavam os feriados e férias viajando para o norte do Brasil 

e países vizinhos. Silva, além de ter vários amigos brasileiros, tinha amigos de outros 

países também, especialmente amigos japoneses (Silva tinha vivido no Japão e falava 

japonês), e frequentemente saía com eles. Cris, no seu tempo livre, às vezes visitava 

Sara e Tela; como gostava muito de futebol, quando possível, ia aos jogos de futebol.  

A professora do curso de Contos e Crônicas, Maria16, começou a dar aulas no 

Programa de Português para Estrangeiros da UFRGS em março de 2011. A turma 

participante desta pesquisa foi sua primeira turma no PPE. A seguir apresento a 

formação e a experiência anterior da professora. 
 Formação:  

- Licenciatura em Letras, com Habilitação em Português – Literatura 
Portuguesa (2006 – 2010) – UFRGS. 

- Especialização em Literatura Brasileira (2010 – 2011) – UFRGS. 
- Mestrado em Literatura Brasileira. Curso em andamento (iniciado em março 

de 2011) – UFRGS  
 
 Experiência anterior: 

- Trabalho Voluntário de julho a outubro de 2008 no “Curso Pré-Vestibular 
Popular” como professora da disciplina de Português. 

- Trabalho no Colégio Cenecista Nossa Senhora dos Anjos, em 2010. 
Professora das disciplinas de Português e de Literatura para os alunos em 
progressão. 

- Trabalho no Colégio Cenecista Nossa Senhora dos Anjos, iniciado em maio 
de 2010. Professora das disciplinas de Português e de Literatura para os 
alunos do Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos). 
 

                                                        
16 O nome da professora é fictício, para preservar sua identidade. 
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 Os alunos e a professora concordaram em participar da pesquisa e assinaram 

um documento autorizando o uso dos dados para o presente trabalho17. A seguir, 

apresento os procedimentos e de geração de dados da pesquisa. 
 

3.4  Geração dos dados  

Para gerar os dados de pesquisa, foram observadas as aulas do curso Contos e 

Crônicas no PPE/UFRGS. Registrei as observações sobre as atividades dos alunos e 

da professora em um Diário de Campo, bem como meus comentários sobre as ações 

dos alunos e da professora. Também coletei os textos produzidos pelos alunos e 

avaliados pela professora, para fazer, posteriormente, a análise da avaliação e do 

feedback da professora. Durante o curso, foram solicitadas 10 tarefas de produções de 

texto. Incluindo os textos reescritos, foram analisados um total de 94 textos.  

Além disso, depois de coletar três produções textuais, fiz uma entrevista com 

os nove alunos e com a professora para obter a perspectiva dos participantes sobre as 

tarefas de escrita e sobre a avaliação. As entrevistas foram gravadas em áudio e 

transcritas. Fiz também algumas conversas informais com a professora e com os 

alunos, transcritas no Diário de Campo, porém sem registro de áudio. 

Desse modo, para o trabalho de geração de dados, foram usados os seguintes 

procedimentos:  

1) observação-participante: registros em notas de campo de observações feitas 

em sala de aula, organizadas em um diário de campo.  

2) conversas informais com a professora e os alunos do curso Contos e 

Crônicas (registradas em diário de campo e não gravadas em áudio) e entrevistas 

semiestruturadas com a professora e alguns alunos (gravadas em áudio);  

3) coleta de material didático utilizado em sala de aula, bem como de textos 

produzidos pelos alunos e corrigidos pela professora no âmbito do curso.  

No quadro abaixo, apresento o número de horas de trabalho de campo. 
 

                                                        
17 Ver consentimento informado dos alunos (anexo A) e da professora (no anexo B). 



60 
 

Quadro 8: Atividades e número de horas aproximado de trabalho de campo 
(abril a julho de 2011). 

 
Fonte de dados Atividade Número de horas 

Observação participante Aulas 48h 
Entrevistas e conversas 
informais 

Professora 6h 
Alunos 7h 

Observação geral Atividades fora da sala de aula 5h  
TOTAL 66h 

 
A seguir, descrevo mais detalhadamente as atividades de trabalho de campo 

desenvolvidas durante a pesquisa.  

 
a) Observação das aulas 

 
Comecei a pesquisa no dia 1o de abril de 2011, na segunda aula do curso 

Contos e Crônicas. Selecionei também as produções textuais dos alunos da primeira 

aula, um comentário sobre um microconto, mas não observei a primeira aula. 

Frequentei 12 aulas de 4 horas cada, das 8h30 às 12h30, totalizando 48 horas de 

observação. Como já mencionei, a turma tinha só alunos chineses (7 alunas e 2 

alunos). Na aula, normalmente, os alunos sentavam em círculo e a professora ficava 

de pé em frente do grupo, ao lado da mesa.  

Durante as aulas, fiz anotações em um diário de campo focalizando os 

seguintes aspectos: 

• as tarefas desenvolvidas na aula;  

• atividades diversas que o professor realizava com os alunos; 

• interações entre os participantes (perguntas, respostas, explicação de 

tarefas, comentários, etc., sempre que julgava que eram aspectos 

relevantes para o foco do meu trabalho: produção escrita e avaliação da 

produção escrita); 

• atividades realizadas pelos alunos; 

• meus comentários/impressões sobre as atividades e ações em geral. 

A seguir apresento o relato da primeira aula que assisti e que considero 
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representativa das aulas observadas. 

 
Às 8h30, a aula começa. A professora pergunta aos alunos o que eles fizeram no 
fim de semana. Todos os alunos discutem na aula sobre as atividades do fim de 
semana e, ao mesmo tempo, riem. A professora fala sobre a minha presença e 
explica as avaliações de produção textual. Ela diz que os alunos que ganham A, 
possuem bons textos e não precisam reescrevê-los; os que ganham B, apesar de 
deixarem suas opiniões claras, ainda possuem alguns trechos confusos, portanto, 
os alunos podem reescrevê-los ou não; e os que ganham C, precisam reescrever 
seus textos pois há muitos erros. Caso o texto reescrito fique melhor que o 
anterior, o aluno ganhará uma nota maior. Em seguida, a professora entrega os 
textos de leitura para os alunos e fala sobre o autor (Luis Fernando Veríssimo). 
Ela explica as perguntas de Pré-Leitura e dá 5 minutos para os alunos se 
prepararem. As perguntas são: a) Qual é a história de terror mais assustadora ou 
famosa do seu país? b) Quais elementos não podem faltar em uma história de 
terror realmente assustadora? Os alunos se preparam em silêncio. Carla olha no 
dicionário e pouco depois Sara olha no dicionário também. Sara discute em voz 
baixa com Tela, que senta ao seu lado. Cris olha no dicionário e Silva lê o texto 
em silêncio. Carla consulta muitas vezes o dicionário. Sara discute em voz baixa 
com Cris, que senta também ao seu lado. Pouco depois Sara volta a discutir com 
Tela. Cinco minutos depois, a professora pergunta se eles já terminaram. 
Somente Sara e Tela respondem que já terminaram, e os outros respondem com 
gestos dizendo que não. A professora dá mais uns minutos para o restante dos 
alunos terminarem. Nesse momento, alguns alunos chegam, a professora reclama 
dizendo que não podem se atrasar para a aula e entrega materiais para eles. 
Alguns minutos depois, todos na classe começam a discutir sobre as perguntas. 
Gil e Tela contam sobre algo que aconteceu no banheiro, e os outros riem. A 
professora conta uma história sobre cemitério, e os alunos escutam com atenção. 
Às 8h50, eles discutem sobre a pergunta b e a professora fala sobre um filme. Gil 
responde as perguntas. A professora pede aos alunos que leiam o texto inteiro e 
diz que mesmo encontrando palavras desconhecidas, podem continuar a ler. A 
professora lê as perguntas e, durante a tarefa de leitura, as explica. Os alunos 
observam o texto. Às 9h00, os alunos começam a ler em silêncio. Às 9h05, Sara 
consulta o dicionário. A seguir, Tela, Cris, Viana e Silva também olham o 
dicionário. Depois todos na classe consultam o dicionário. Às 9h15, Tela faz um 
sinal para a professora dizendo que já terminou. A professora olha para os outros 
alunos, Viana boceja, e o restante da classe ainda não terminou. Alguns minutos 
depois, a professora começa a ler o texto em voz alta bem devagar. Os alunos 
acompanham com atenção. Sara consulta o dicionário mais uma vez e, em 
seguida, arruma o cabelo. A professora pergunta se eles entenderam e os alunos 
dizem que sim. A professora pede aos alunos que sentem em dupla e discutam 
sobre as perguntas. A dupla Gil e Tiago consulta o dicionário mais uma vez. 
Viana, Silva e Cris formam um trio: elas falam e riem. Uns minutos depois, a 
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professora chama os alunos para discutir o texto. Ela conta um filme de terror e 
pede que os alunos contem um filme chinês. Viana conta um filme chinês. 
Depois toda a turma discute sobre filmes chineses e sobre as faixas de idade dos 
filmes. Gil explica as faixas dos filmes da China. Depois disso, a professora pede 
aos alunos que discutam, em dupla, sobre as outras perguntas. Os alunos 
discutem e consultam o dicionário. Das 10h00 às 10h30, a professora faz um 
intervalo. Às 10h30, recomeça a aula. A professora pede que um aluno leia a 
pergunta e o outro responda. Após cada resposta, a professora faz um comentário. 
Depois, a professora explica a outra pergunta e pede que os alunos a analisem. 
Todos os alunos trabalham em silêncio. Sara arruma o cabelo. Depois, ela e Tela 
fazem anotações em outro caderno. Uns minutos depois, a professora pergunta se 
os alunos já terminaram e somente quatro alunos dizem que sim. Após mais 
alguns minutos, a professora pede para cada aluno responder a pergunta. A 
professora explica algumas questões culturais brasileiras e discute com os alunos. 
Ela conta uma história sobre morte, e os alunos escutam e riem. Logo em seguida, 
a professora explica os quadrinhos no material. Os alunos escutam e riem. Os 
alunos discutem sobre os quadrinhos. Tiago pergunta sobre uma frase no 
quadrinho e a professora explica. Depois os alunos discutem em português, 
livremente, sobre os quadrinhos e as perguntas.  

Grupo de Gil e Tiago: eles terminam antes dos outros colegas.  
Grupo de Silva, Viana e Rocha: riem muito quando conversam.  
Grupo de Sara e Cris: falam em voz baixa.  
Grupo de Tela e Carla: discutem em voz baixa e com muita atenção. 
Alguns minutos depois, a professora promove uma discussão com a 

participação de todos os alunos juntos. Cada grupo responde a uma pergunta. 
Durante a discussão, a professora explica a diferença entre as palavras galo, 
galinha e pintinho. Os alunos escutam e olham a professora. A professora conta 
uma história como exemplo e os alunos escutam com atenção. Depois, ela pede 
aos alunos que escrevam uma história na sala de aula. Os alunos escrevem em 
silêncio e entregam para a professora, que os corrige logo em seguida. A 
professora senta perto de cada aluno, lê o texto e, quando encontra um problema, 
pergunta e discute diretamente com ele. Cris escreve “APROVEITAR” no seu 
texto, a professora pergunta o que ela quer dizer com isto e Cris responde que 
queria dizer“ ENJOY”. A professora entende e diz que nessa situação 
“DIVERTIR” se encaixaria melhor. Quando todos os alunos terminam os textos e 
esses são corrigidos pela professora, termina a aula. Após a aula, eu converso 
com a professora sobre a correção dos textos feita por ela na hora. A professora 
diz que os erros principais corrigidos por ela na hora são as invenções da frase e 
problemas gramaticais. Porque questões de gramática e de expressões que não 
existem em português são mais fáceis de serem entendidas quando corrigidas na 
hora, discutindo com alunos.      

(Diário de Campo, aula 2, 01/04/2011.) 
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As aulas eram conduzidas por meio de unidades didáticas elaboradas pela 

professora. A estrutura principal de cada aula consistia em tarefas de pré-leitura, 

tarefas de leitura e tarefas de pós-leitura, conforme pode ser visto nas anotações a 

seguir relativas às ações da professora que fiz durante a terceira aula.  

 

Professora: explica o dialeto gaúcho – tema hoje. 
(......) 
Professora: explica a tarefa de discutir – antes de leitura (histórias de 
mal-entendidos das expressões brasileiras e chinesas) 
(......) 
Professora: explica tarefa II: trabalho em dupla para perguntar fora da aula as 
palavras na lista. 
(......) 
Professora: explica tarefa III: ler e responder as questões de Durante-leitura. 
(......) 
Professora: explica tarefa IV: discutir as perguntas Pós-leitura. 
(......) 
Professora: explica tarefa V: fazer um diálogo em duplo usando expressões 
gaúchas. 
(......) 

Diário de Campo, aula 3, 08/04/2011. 

 

Também pude observar que a professora solicitava atividades diversas dos 

os alunos, tais como entrevistar brasileiros fora da sala de aula para pedir 

explicações sobre expressões em português, conforme pode-se observar nas 

anotações abaixo (terceira aula). 

 
Professora: explica tarefa II: trabalho em dupla para perguntar fora da aula as 
palavras na lista18.  
Alunos: ouvem rindo. 
Professora: pede aos alunos que saiam para perguntar. 
Alunos: vão para Bar António, discutem com quem perguntaram. 
Viana e Rocha: rápido acharam pessoa para perguntar e discutem com uma 
moça. As duas sentando ao lado dela. 
Tela e Sara: procuram uma moça para perguntar, as duas ficam de pé perto 

                                                        
18 A lista continha as seguintes expressões: “Pois é! Pois não. Volta e meia. Faz horas. Lenga-lenga. Tchê. Mas 
que barbaridade! Bah, pior! Bem capaz! Nem vem que não tem! Putz! A fú! Bem na manha! Chimas.” 
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dela. 
Tiago e Cris: pergunta para uma moça. Cris fica de pé perguntando. Tiago 
senta ao lado comendo. 
Gil: trabalha sozinho perguntando para um moço, senta ao lado dele no sofá. 
Rocha e Viana: terminam a tarefa rápido 
Tela e Sara: terminam e voltam para aula. 
Tiago e Cris: terminam e voltam 
Gil: termina e volta. 
Os alunos na aula continuam discutindo sobre as palavras. 
Professora: pergunta como foi a experiência. 
Alunos dizem que às vezes as pessoas sabem, mas têm dificuldade para 
explicar.  
Toda turma: discute sobre cada palavra. 
(...) 

Diário de Campo, aula 3, 08/04/2011 . 

 

Outro aspecto observado foram interações em sala de aula a serviço do 

desenvolvimento das atividades e tarefas em classe. Como as tarefas eram interligadas 

no sentido de que o que era discutido estava relacionado com a leitura feita e com a 

proposta de produção de texto, julguei que essas interações poderiam trazer dados 

relevantes para a análise dos textos.  

 
Professora pede a Cris para responder a pergunta na tarefa IV: De acordo com 
as características dadas pelo narrador, como você descreveria a americana? 
Cris responde, mas professora não entendeu e pediu para repetir.  
Cris fala de novo e professora parece que entendeu.  
(......) 
Professora conta a sua experiência de aprender francês e os alunos ouvem e riem. 
(......) 

Diário de Campo, aula 3, 08/04/2011. 

 
Depois da discussão sobre atividades noturnas que os alunos gostam de fazer, a 
professora levanta uma pergunta: o que vocês acham dos brasileiros? Bonitos? 
Chatos? Os alunos discutem em voz baixinha.  
Professora explica as características de mulheres brasileiras e como elas 
seduziram os homens na festa.  
Alunos: ouvem e riem.  
(......) 

Diário de Campo, aula 5, 29/04/2011. 
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Em sala de aula, o esclarecimento de dúvidas figurou como uma ação 

frequente na comunicação entre a professora e os alunos, seja através de dúvidas 

levantadas pelos alunos com respostas da professora, seja através de perguntas 

levantadas pela professora com respostas dos alunos. As perguntas versavam tanto 

sobre as tarefas quanto sobre aspectos além delas.  

 

Professora pergunta se algumas expressões usadas no Brasil causam confusão de 
entendimento para os alunos.  
Rocha pergunta a diferença entre “gostei” e “gosto”.  
Professora explica que mesmo falando sobre presente, no Brasil, especialmente 
no Rio Grande do Sul, fala-se mais no tempo passado dos verbos “gostar” 
“adorar” e “amar” quando expressar um favorito. 

Diário de Campo, aula 3, 08/04/2011. 

  
Professora entrega uma foto para cada aluno e pede que eles descrevam o 
personagem na foto.  
Os alunos discutem em dupla. 
Professora: pergunta se foi fácil descrever.  
Alunos: não acham fácil. 
Professora: pergunta por que não é fácil. 
Alunos: pensam em silêncio. 
Professora: “Será que têm muitas coisas pra dizer?” Mostra fotos e explica o que 
tem na foto como um exemplo. 
Alunos: ouvem com atenção. 

Diário de Campo, aula 4, 15/04/2011. 

 

Para entender melhor as produções dos alunos, além da observação das 

atividades de realização das tarefas e das interações entre os participantes, fiz também 

anotações sobre as atividades e ações que eu observei na sala de aula.  

 
Professora pede os alunos para ler o texto em silêncio e responder as tarefas.  
Os alunos leem em silêncio.  
Tela faz um sinal para a professora que já terminou as tarefas.  
A professora responde com o sinal.  
(......) 
Sara olha no dicionário. 
(......) 
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A professora olha todos os alunos e começa a discutir as tarefas com os alunos. 
(......)  

Diário de Campo, aula 2, 01/04/2011. 

 

As páginas de meu diário de campo foram divididas em duas partes: nas 

páginas à esquerda eu tomava notas das atividades da aula, incluindo tarefas, 

atividades, interações entre alunos e professora e atividades dos alunos; nas páginas à 

direita, fazia comentários sobre minhas impressões a respeito do que observava.  

 

Gil e Tiago não discutem muito mas 
cada um escreve sozinho.                 
→ 
 
Tela e Sara terminam rápido.          
→ 

Eles já têm ideias claras? Ou não 
gostam de trabalhar em dupla? 
 
Gostam da tarefa e conseguiram 
descrever. 

     Diário de Campo, aula 4, 15/04/2011. 

 

Professora fala sobre outro filme 
relevante.  
Gil com cara contente e responde.  → 

 
 
Parece que Gil está com interesse de 
filme e está ativo na aula. 

Diário de Campo, aula 2, 01/04/2011. 

   

Alunos discutem em grupo. 
Grupo Sara e Viana: fala em voz mais 
alta. Sara com cara contente.               
→ 
 
Grupo Tela, Cris e Tiago: Fala mais 
baixo.                                                  
→ 
Tiago olha no dicionário.                   
→ 

 
 
Parece que Sara está gostando da 
tarefa. 
 
Parece que são alunos mais quietos. 
Parece que tem dificuldade nas 
expressões 

Diário de Campo, aula 7, 13/05/2011. 

 

No quadro a seguir, apresento uma descrição sucinta das atividades 

desenvolvidas em cada aula observada. 
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Quadro 9: Atividades desenvolvidas em cada aula observada 
Aula e data 
da 
observação 

Atividades desenvolvidas Textos 
produzidos (e 
coletados) 

Observações 

Aula 1  
25 de março 
de 2011 

Aula não observada Comentário sobre 
microcontos 

 

Aula 2  
1 de abril de 
2011 

• Explicação sobre a pesquisa a ser 
desenvolvida, assinatura do 
consentimento informado. 

• Explicação pela professora sobre a 
avaliação das produções textuais: A = 
textos bons, sem necessidade de 
reescrita; B = texto com opiniões claras, 
mas com alguns trechos confusos, 
reescrita opcional; C = texto com muitos 
erros, reescrita obrigatória. Nos casos em 
que o texto reescrito ficasse melhor que 
o anterior, o conceito também 
aumentaria. 

• Discussão sobre o conto “Título”, de 
Luís Fernando Veríssimo.  

• Como é um conto de terror, eles 
discutiram sobre histórias e filmes de 
terror do Brasil e da China.  

• Escrita de uma história de terror.  
• Avaliação conjunta dos textos.   

Escrita de uma 
história de terror - 
os textos escritos 
nesta aula não 
foram coletados.  

 
Depois da aula, 
conversei 
informalmente 
com a professora 
sobre a correção 
conjunta feita em 
aula (detalhes 
serão apresentados 
mais adiante). 

Aula 3 
8 de abril de 
2011 

• A professora deu alguns exemplos sobre 
expressões populares no Rio Grande do 
Sul. 

• Os alunos contaram as experiências no 
Brasil e na China quando encontravam 
dialetos bem diferentes.  

• A professora pediu aos alunos que 
saíssem da sala procurando brasileiros 
para ajudar a explicar as expressões 
listadas no quadro. 

• Os alunos foram para o bar e outros 
lugares perto da sala de aula, 
perguntando sobre as expressões para as 
pessoas.  

• Discussão sobre essas expressões.  

Não houve 
produção de 
textos escritos 
nesta aula.  
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• Discussão de um conto PÁ, PÁ, PÁ de 
Luís Fernando Veríssimo, sobre um 
estrangeiro que aprendeu português no 
Rio Grande do Sul. 

• Em pares, os alunos escrevem um 
diálogo entre dois gaúchos utilizando as 
expressões populares que aprenderam na 
aula.  

• Apresentação dos alunos de diálogos que 
fizeram na aula.  

Aula 4 
15 de abril de 
2011 

• Discussão sobre diferentes tipos de 
quartos e quartos adequados com 
diferentes pessoas.  

• Leitura do conto “No quarto da 
Valdirene”, de Fernando Sabino. 

• Discussão sobre questões de 
compreensão do texto.  

• A professora pede aos alunos que 
escrevam um texto imaginando que 
ainda não haviam chegado ao Brasil e 
escrevam um e-mail para o proprietário 
do apartamento no qual iriam morar em 
Porto Alegre, descrevendo como eram os 
quartos na China e como gostariam que 
fosse no Brasil. 

Escrita de e-mail 
para o 
proprietário do 
apartamento no 
qual iriam morar 
em Porto Alegre, 
descrevendo 
como eram os 
quartos na China 
e como gostariam 
que fosse seu 
quarto no Brasil. 

 

Aula 519 
29 de abril de 
2011 

• Ao responder a professora sobre 
atividades de diversão com amigos 
durante o dia e durante a noite, os alunos 
contaram histórias deles e discutiram 
sobre bares e características das 
mulheres e homens brasileiros.  

• Leitura do conto “Mulher de Matar”, de 
Fernando Sabino, sobre algumas 
personagens que passaram muito tempo 
em um bar. Exercícios de compreensão 
da leitura. 

•  A professora pede aos alunos que 
escrevem um conto com alguns 
personagens: um casal, uma mulher 
zangada e um homem com arma.   

Escrita de um 
conto com 
personagens 
específicos: um 
casal, uma mulher 
zangada e um 
homem com 
arma.   

 

Aula 6  
6 de maio de 
2011 

• Discussão sobre a relação entre os pais e 
os filhos no Brasil e na China, contando 
histórias deles.  

Escrita de um 
texto inspirado no 
conto “Menino”. 

 

                                                        
19 O dia 22 de abril foi feriado (Sexta-feira da Paixão de Cristo), e não houve aula. 
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• Trabalho em grupo para entrevistar 
brasileiros no campus sobre momentos 
felizes e tristes na infância e sobre 
opiniões dos pais. 

• Leitura do texto “Menino”, de Fernando 
Sabino, sobre uma mãe conversando 
com o filho. 

•  Discussão de algumas questões de 
compreensão.  

• A professora pede aos alunos que 
escrevam um texto inspirado no conto 
“Menino”. 

Aula 7 
13 de maio de 
2011 

• Os alunos estudam o conto “Presente de 
Natal”, de Luís Fernando Veríssimo.  

• Conversa, antes da leitura, sobre 
presentes, que tipo de presente gostaram 
e os que não gostaram, e sobre a 
experiência de receber presentes que não 
gostaram. 

• Leitura do texto “Presente de Natal”.  
• Discussão de exercícios de compreensão 

em grupo.  
• A professora pede que os alunos 

escrevam um texto contando uma 
história sobre um presente que 
ganharam, mas não gostaram.  
 

Escrita de um 
texto contando 
uma história sobre 
um presente que 
ganhou, mas não 
gostou. 

 

Aula 8 
20 de maio de 
2011 

• Discussão sobre TV e programas de TV 
no Brasil e na China antes de ler o texto. 

• Leitura do conto ZAP de Moacyr Scliar, 
sobre um menino que assistia TV, 
quando viu seu pai, que não via há muito 
tempo, num programa.   

• Discussão de questões de compreensão 
da leitura.  

• A professora pede que os alunos façam 
um comercial de televisão para um 
produto famoso na China.  

• Os alunos trabalham em grupo. 
• Apresentação dos comerciais na aula. 
•  A professora explica a produção textual 

que era imaginar que fosse o menino do 
conto e escrever uma carta para o 
programa explicando a sua história e 

Escrita de uma 
carta para o 
programa 
explicando a sua 
história e pedindo 
o contato do pai , 
como se fosse o 
menino do conto.   
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pedindo o contato do pai.  
Aula 9 
27 de maio de 
2011 

• Explicação pela professora sobre poema 
narrativo.  

• Discussão dos alunos sobre as 
características de poemas narrativos.  

• Leitura de um poema intitulado “Caso 
do Vestido”, de Carlos Drummond de 
Andrade. O poema parecia um diálogo 
entre uma filha e a mãe. A filha 
perguntava a história do vestido e a mãe 
contava essa história. 

• Durante a leitura do poema, a professora 
fez algumas perguntas de compreensão e 
pediu que os alunos contassem 
oralmente o que acontecera no poema.  

• A professora explica a tarefa de 
produção textual: escrever um texto 
contando a história do vestido em uma 
narrativa e escrever um poema contando 
a história do vestido pela voz do pai.  

Escrita de um 
texto contando a 
história do vestido 
em uma narrativa 
e escrita de um 
poema contando a 
história do vestido 
pela voz do pai.  
 

 

Aula 10 
3 de junho de 
2011 

• Discussão sobre violência. 
•  A professora pede aos alunos que 

saíssem da sala de aula, solicitando ajuda 
das pessoas para explicar algumas 
expressões. 

• Discussão das expressões. 
•  Leitura de alguns textos sobre 

violência, uma notícia, a crônica 
“Esquece”, de Marcelino Freire e a letra 
de canção “Alma”, de Marcelo Yuka. 

• Discussão sobre a compreensão 
características de cada gênero. 

• Discussão de duas charges com esse 
tema. 

• A professora explica a tarefa de escrita: 
escrever a respeito de um ato de 
violência que ocorreu na China 
escolhendo um dos seguintes gêneros: 
uma notícia, uma crônica ou uma poesia 
(letra de canção). 

Escrita a respeito 
de um ato de 
violência que 
ocorreu na China 
escolhendo um 
dos seguintes 
gêneros: uma 
notícia, uma 
crônica ou uma 
poesia (letra de 
canção). 

 

Aula 11  
10 de junho 
de 2011 

• Discussão sobre os tipos de despedida e 
o pior tipo.  

• Apresentação pela professora da música 
“Encontros e Despedidas” de M. 

Escrita de uma 
carta de 
despedida.  
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Nascimento E F. Brant. e a canção “Veja 
bem, meu Bem” de Marcelo Camelo. 

• Discussão sobre a compreensão das 
canções.  

• Leitura do texto “Despedida”, de Rubem 
Braga.  

• Discussão de exercícios de compreensão 
de leitura. 

•  Apresentação pela professora de um 
curta intitulado “O Sanduíche”. 

• A professora pede aos alunos que 
explique a história oralmente. 

•  A professora explica a tarefa de 
produção textual: escrever uma carta de 
despedida.  

Aula 12 
17 de junho 
de 2011 

• Conversa sobre o dia nos namorados no 
Brasil e na China. 20 

• Leitura do conto “O dia dos namorados”, 
de Marçal Aquino 

• Discussão em grupo sobre as questões de 
compreensão da leitura. 

•  A professora pede aos alunos que 
escrevam uma carta para um amor do 
passado.  

 

Escolha entre:  
a) Escrita de 

uma carta 
para o amor 
do passado, 
imaginando 
que fosse o 
narrador do 
conto; 

b) Escrita de 
uma carta 
para a mulher 
do passado do 
narrador, 
imaginando 
que fosse o 
velho Lilico 
do conto. 

 

Aula 13 
24 de junho 
de 201121 
 

A professora envia um texto via Internet 
para os alunos fazer exercícios de 
compreensão de leitura.  

Não houve tarefas 
de escrita.  

Por causa do 
feriado do dia 
anterior, a 
professora fez uma 
aula à distância.  

                                                        
20 O dia dos namorados no Brasil é celebrado no dia 12 de junho. E o dia dos namorados na China é celebrado no 
dia 14 de fevereiro.  
21 De acordo com calendário acadêmico da UFRGS, o dia 23 de junho é feriado de Corpus Christi.  
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Aula 14 
27 de junho 
de 2011 

• Visita ao Centro de Porto Alegre. 
• Explicação pela professora sobre a 

história de cada lugar. 
• Anotação dos alunos durante a visita. 
• Conversa sobre os lugares e sobre a 

cultura brasileira.  

Não houve tarefas 
de escrita. 

A professora 
combinou com os 
alunos de fazer 
uma aula especial 
no fim de 
semestre. Por isso, 
eles marcaram um 
horário para se 
encontrar no 
centro do Porto 
Alegre e visitar 
alguns lugares 
históricos. 

 
b) Os textos e as tarefas de escrita 
       

Conforme dito anteriormente, coletei as produções textuais que os alunos 

fizeram no curso Contos e Crônicas. Foram desenvolvidas 10 tarefas de produção 

textual. Incluindo os textos reescritos, o corpus analisado totaliza 94 textos, conforme 

apresentado na tabela a seguir.  

 

Tabela 1: Os textos analisados 

 Aula 
1 

Aula 4 Aula 5 
Aula 

6 
Aula 

7 
Aula 

8 
Aula 9 

Aula 
10 

Aula 
11 

Aula 
12 

 
T1 T2 T2R22 T3 T3R23 T4 T5 T6 

T7 
A 

T7 
B 

T8 T9 T10 

Tela ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Sara ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Carla ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔   ✔  ✔  
Tiago ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Rocha ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Viana ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Gil ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Silva ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔   ✔  
Cris ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

 
Entre os participantes, seis fizeram todas as 10 tarefas, correspondendo a 11 

                                                        
22 T2R: Reescrita da Tarefa 2 
23 T3R: Reescrita da Tarefa 3 
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produções textuais. Carla escreveu 7 textos; Silva fez 8 produções; Cris produziu 10 

textos. Tiago fez a reescrita da tarefa 2, e Sara e Carla fizeram reescrita da tarefa 3.  

O quadro a seguir apresenta as tarefas desenvolvidas, focalizando a leitura 

feita e o gênero discursivo proposto para a escrita. 
 

Quadro 10: Tarefas Desenvolvidas com Leituras e Gêneros Discursivos 
Tarefa 

 
Aula Enunciado da tarefa Temática Leitura 

Gênero 
Discursivo 

1 
1ª 
aula 

Comentários sobre o 
microconto criado pelo 
outro colega da turma 

Filosofia na 
literatura  

Microconto de 
Augusto 
Monterroso: 
“quando 
acordou, o 
dinossauro 
ainda estava 
lá.” E 
comentários 
de Marcelino 
Freire. 
 

Comentári
o Literário 

2 
4ª 
aula 

Escrita de e-mail ao 
proprietário do imóvel que 
seria alugado, solicitando o 
que gostaria de encontrar 
no local quando ele 
chegasse.   

Descrição de 
quartos  

“No Quarto da 
Valdirene”, 
Fernando 
Sabino 

E-mail 

3 
5ª 
aula 

Escrita de um conto que 
tivesse como personagens 
um casal, uma mulher 
zangada e um homem com 
uma arma 

Homens e 
mulheres 

“Mulher de 
Matar”, 
Fernando 
Sabino 

Conto 

4 
6ª 
aula 

Escrita de um texto conto 
semelhante ao conto 
“Menino” 

Infância, 
relações 
pessoais 

“Menino”, 
Fernando 
Sabino 

Conto 

5 
7ª 
aula 

Escrita de um texto 
contando uma experiência 
de receber um presente do 
qual não gostou muito. 

Presentes 

“Presente de 
Natal”, Luís 
Fernando 
Veríssimo 

Crônica 

6 
8ª 
aula 

Escrita de um e-mail para 
um programa, imaginando 
ser o menino do conto, 
explicando a sua história e 

TV, Programa 
de TV 

“Zap”, 
Moacyr Scliar 

E-mail 
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explicitando seu desejo de 
conhecer o próprio pai. 

7A 
9ª 
aula 

Em forma de poema, o pai 
conta sua versão da 
história para as filhas. 

Família, 
divórcio  

“Caso do 
Vestido”,  
Carlos 
Drummond de 
Andrade 

Poema 
narrativo 

7B 
9ª 
aula 

Em forma de um conto, a 
mãe conta a mesma 
história para suas filhas.  

Família, 
divórcio 

“Caso do 
Vestido”,  
Carlos 
Drummond de 
Andrade 

Conto 

8 
10ª 
aula 

Escrita a respeito de um 
ato de violência que 
ocorreu na China 
escolhendo um dos 
seguintes gêneros: uma 
notícia, uma crônica ou 
uma poesia.  

Violência, 
diferença entre 
gêneros  

“Esquece”, 
Marcelino 
Freire 

Notícia, 
crônica ou 
poesia 

9 
11ª 
aula 

Escrita de uma carta de 
despedida para a pessoa 
que ama, relembrando dos 
momentos juntos, falando 
dos sentimentos ao se 
despedir. 

Experiência de 
despedida, 
sentimento de 
despedida 

“Despedida”, 
Rubem Braga 

Carta de 
despedida 

10 
12ª 
aula 

Escolha entre:  
a) Escrita de uma carta 

para o amor do 
passado imaginando 
ser o narrador do conto 

b) Escrita de uma carta 
para a mulher do 
passado do narrador, 
imaginado ser o velho 
Lilico do conto. 

Dia dos 
namorados, 
amor, amor do 
passado 

“Dia dos 
namorados”, 
Marçal 
Aquino 

Carta 
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c) Entrevistas gravadas em áudio e conversas informais 
 
Depois de analisar as avaliações das produções das primeiras três tarefas, 

realizei breves entrevistas com a professora Maria e com cinco alunos da turma.  

As entrevistas com os alunos foram realizadas no intervalo da aula 7, dia 13 de 

maio de 2011, em outra sala vazia no prédio das aulas. Foram feitas individualmente e 

gravadas sem interrupções. E a entrevista com a professora foi realizada no mesmo 

dia, depois das aulas, na sala de aula. A entrevista também foi individual e teve como 

objetivo esclarecer dúvidas sobre as atividades desenvolvidas em aula e os 

procedimentos de correção e avaliação dos textos. Fiz apenas a pergunta inicial: 

"Você tem comentários sobre os textos dos alunos?" E depois solicitei que a 

professora fizesse comentários sobre a aula e sobre a correção dos textos dos alunos. 

Tinha somente esta pergunta previamente e não fiz perguntas novas no decorrer da 

conversa. As entrevistas com alguns alunos tiveram o objetivo de colher suas 

impressões sobre as aulas, as produções e as correções da professora. As entrevistas 

foram transcritas e estão no apêndice. 

Como disse acima, até o momento da entrevista, eles já haviam feito três 

tarefas, conforme indicado na tabela a seguir.  

 

Tabela2 : Tarefas coletadas antes das entrevistas 

Tarefa 
Conceito inicial/Conceito final (após a reescrita) 

Tela Sara Carla Tiago Rocha Viana Silva Cris Gil 

1 A A A B A B A A A 

2 A A A B/A A A A A A 

3 A B/A B/A A A A A A A 

 

Para as entrevistas, escolhi cinco alunos: Tiago, porque obteve B em dois dos 

textos e fez uma reescrita; Sara e Carla, que fizeram reescritas de um texto no qual 

obtiveram conceito B; Tela, que recebeu comentários positivos da professora sobre os 
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seus textos, e Cris, que obteve três conceitos A, mas não recebeu comentários.  

Da mesma forma que procedi com a professora, fiz com os alunos. Queria que 

eles falassem à vontade, por isso, decidi não fazer muitas perguntas, apenas solicitei 

seus comentários sobre as aulas. Quando eles acabaram de falar, eu questionei se 

tinham mais alguma coisa para falar, buscando incentivá-los a falar mais.  

Além disso, várias conversas informais (sem gravação) foram realizadas e 

foram registradas por mim no diário de campo. As conversas, normalmente, 

aconteciam na sala de aula ou na casa dos alunos. Me encontrei com os alunos em 

duplas ou em grupos pelo menos uma vez ao mês durante o semestre para 

conversarmos sobre o curso. Eu tomava notas durante as conversas apontando os 

principais aspectos. As conversas eram registradas por mim sob a forma de notas de 

campo redigidas no mesmo dia, na sala de aula ou em casa.  

Antes das conversas com os participantes, eu sempre analisava as tarefas que 

eles faziam e as anotações feitas pela professora. Isso me auxiliou a conhecer o nível 

de português dos alunos e o aprendizado deles sobre produção textual. Guardei a 

cópia das anotações e das tarefas que, além de servirem para a análise direta, também 

serviram como uma informação adicional para acompanhar o desempenho dos alunos 

no decorrer do curso. Durante as conversas, tanto com os alunos quanto com a 

professora, eu topicalizava as tarefas e a correção, bem como sobre o andamento do 

trabalho durante o semestre.  

A primeira conversa informal com a professora foi realizada depois da 

segunda aula, no primeiro dia da minha observação do curso, dia 1o de abril de 2011, 

na sala de aula. Nesta aula, a professora pediu aos alunos que terminassem o texto na 

aula e, quando eles concluíram, corrigiu e discutiu os textos com os alunos 

coletivamente. Enquanto observava a execução da tarefa, eu pensava: "Quais são os 

erros principais que a professora corrige na hora? Quais não? Por quê?", "Quais são as 

vantagens e desvantagens para os alunos de se corrigir coletivamente o texto 

produzido?" (trecho de Diário de campo, 01/04/2011). A partir dessas questões, falei 

com a professora depois da aula e levantei minhas perguntas. A professora explicou 
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que o foco da correção havia sido "invenções"24 de frases e aspectos gramaticais 

porque essas eram rápidas e fáceis de corrigir e explicar na hora.   

Na 9ª aula, dia 25 de maio, a professora pediu aos alunos que fizessem duas 

produções textuais: um poema narrativo contando a história no qual o pai era narrador, 

e um texto narrativo transcrito a partir de um poema no qual o narrador era a mãe. 

Como considerei a tarefa difícil, decidi conversar com os participantes. Anotei as 

conversas no Diário de Campo. 

Eu perguntei à professora depois da aula, na sala de aula, se ela achava que os 

alunos tinham entendido o poema e se achava que conseguiriam produzir o texto 

solicitado. A professora considerou que não havia dificuldade: “Dá para entender, 

claro. Na aula os alunos discutiram bem. Poema é uma parte da leitura, deve ser 

conhecido. Os alunos chineses são muito inteligentes, vai todo mundo fazer bem o 

trabalho” (Diário de campo, 25/05/2011). Por outro lado, algumas alunas expressaram 

que consideravam difícil a tarefa: 
Carla: "Gosto do poema, mas é bem difícil escrever um poema". 
Tela: "Gosto do poema, não é fácil escrever mas vou tentar".  
Sara: "Não é muito interessante o poema, não quero fazer o trabalho, 
acho chato. Mas preciso fazer por que é trabalho de casa."  

(Diário de campo, 25/05/2011) 
 

Depois da aula 12, dia 17 de junho, conversei com alguns alunos na sala de 

aula. Nesta aula, a tarefa de texto era escrever uma carta para um amor do passado. 

  

Cris: Não gosta da tarefa, por que não tinha amor do passado e não sabia como é 
que era. Como é que posso fazer? 

Silva: A tarefa é repetida por que na aula passada tinha a tarefa de escrever uma 
carta de despedida. Qual é a diferença entre as duas.  

Gil: Na aula discutimos muito, gosto desta disciplina. Sobre tarefa de escrita, sim, 
escrevo e ganhei boas notas. Mas com a correção da professora, sei que ainda preciso 
melhorar.  

Rocha: Com comentários da professora, sei que parte é boa e que parte é 
confundida, me ajuda bastante.  

(Diário de campo, 17/06/2011) 

                                                        
24 A professora usou o termo “invenções” para se referir a expressões que não existem em português, que os 
alunos “inventam”. 
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Depois da última aula, dia 27 de junho, a aula especial de visita no centro da 

cidade, conversei com a professora no café, que fez comentários sobre a turma: "São 

alunos muito bons, vou ter muita saudade deles. São inteligentes, mesmo alguns 

quietos às vezes, todo mundo escreve bem. Gostei da turma, ninguém tem dificuldade 

de compreender e de escrever, são alunos de nível alto" (Professora Maria, Diário de 

campo, 27/06/2011). 
 

3.5  Análise dos dados 

Para responder as perguntas levantadas no início da pesquisa, relacionadas às 

ações da professora, à reescrita e a outras ações relevantes à escrita, eu observei as 

aulas da disciplina de Contos e Crônicas, coletei os textos de avaliação pela 

professora e fiz entrevistas e conversas informais com a professora e com os alunos. 

Nesta seção, apresento meu método de análise dos dados. 

 

3.5.1  Observação das aulas  

Com base nas notas de diário de campo, analisei quais eram e como eram as 

atividades organizadas pela professora na aula, principalmente em relação á 

preparação da escrita. Tendo por referência a proposta expressa nos Referenciais 

Curriculares do Rio Grande do Sul, busquei observar quais tarefas eram propostas e 

como os alunos as desenvolviam. Procurei observar também as interações entre os 

participantes durante a aula, buscando focalizar o que os participantes diziam e faziam 

em relação à escrita dos textos.  

 

3.5.2  Textos coletados 

Dividi a análise dos textos coletados em quatro partes: análise das ações da 

professora, níveis de correção, indicação de nota e análise da reescrita.  
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Primeiro, analisei as ações de correção da professora com base nas estratégias 

apresentadas por Ruiz (2010). Para isso, observei os textos completos dos alunos (que 

apresento neste trabalho através dos textos completos ou trechos relevantes), de modo 

a examinar  as estratégias utilizadas pela professora, e fiz uma análise quantitativa 

dessas estratégias com vistas a visualizar os métodos mais usados.   

A seguir, para discutir o que foi corrigido pela professora, analisei as 

correções em três níveis: correção linguística, correção de informação e correção do 

sentido. Fiz uma análise quantitativa de cada categoria encontrada, relacionando as 

avaliações com a indicação da nota (neste caso, conceitos A e B).  

Para analisar as ações dos alunos a partir do feedback do professor, comparei a 

versão original e a versão reescrita, marcando o que havia sido alterado e buscando 

compreender como isso se relacionava com as sugestões feitas pela professora.  

 

3.5.3  Entrevistas e conversas informais 

Os dados das entrevistas e conversas informais foram triangulados com as 

análises dos textos coletados e as notas de diário de campo. As afirmações feitas 

durante as entrevistas serviram de guia durante a análise dos textos produzidos, já que 

expressavam a perspectiva dos alunos e da professora quanto à escrita e à avaliação. 

Especialmente durante a análise dos textos reescritos, atentei para o que os alunos 

falaram na entrevista. Também através da análise das entrevistas com a professora, 

obtive subsídios para compreender as indicação de nota e o critério para a solicitação 

da reescrita.  

 

Neste capítulo, apresentei o contexto de pesquisa, a metodologia de geração e 

análise dos dados. No capítulo a seguir, apresentarei a análise dos dados.  
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4.  PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO E DE REESCRITA DE TEXTOS 

Neste capítulo, apresentarei a minha análise dos dados, que trata da avaliação 

e do feedback da professora em relação aos textos produzidos pelos alunos e das 

alterações feitas por eles na reescrita do texto. Inicio apresentando as atividades 

realizadas no curso Contos e Crônicas, mostrando, em especial, as atividades 

preparatórias para a escrita e uma análise coletiva de textos elaborados em sala de 

aula. A seguir, examino as ações avaliativas da professora tendo como base as 

estratégias de correção definidas por Ruiz (2010). Apresento as correções feitas e os 

tipos de problemas que foram destacados nas produções dos alunos. Em seguida, 

focalizo na reescrita dos textos, comparando as versões originais e reescritas, 

buscando identificar aspectos que foram modificados com o intuito de melhorar o 

texto.  

 

4.1  Preparação para a produção escrita e análise coletiva de textos em aula 

Conforme discuti no capítulo 2, na prática pedagógica do ensino e da 

aprendizagem da escrita, os procedimentos recomendados são os seguintes (sintetizo 

aqui as etapas que apresentei anteriormente):  

a)  Produção inicial: diagnóstico sobre o que o aluno sabe sobre o gênero 

de discurso em foco.  

b) Escrita coletiva: preparação conjunta para produção textual.  

c)  Leitura de textos de referência: para uma compreensão mais 

aprofundada das características do gênero do discurso.  

d) Busca de conteúdos para a escrita: coleta de informações para a 

produção escrita. 

e)  Escrita individual composta pelas seguintes etapas: planejamento do 

texto; seleção dos propósitos do texto e dos interlocutores pretendidos; 

redação; reelaboração; reescrita (uma leitura conceitual do texto).  
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f)  Revisão final: preparação do texto para apresentar ao leitor; foco nos 

detalhes gramaticais e ortográficos. 

g) Publicação e resposta ao texto do aluno. 

 

Nas aulas foco desta pesquisa, pude observar que a professora preparou as 

tarefas de escrita com seus alunos através das seguintes etapas: 

a) explicação do objetivo geral da unidade e do propósito de escrita: 

Em todas as aulas, a professora apresentava o objetivo geral da unidade no 

começo na aula. O propósito da escrita estava sempre relacionado ao gênero literário 

em foco e/ou com o tema da aula. Por exemplo, na aula 6, a professora explicou que o 

objetivo geral dessa aula era:  

 
(...) refletir sobre alguns aspectos culturais em relação ao relacionamento 
familiar envolvendo crianças e como uma história pode ser contata a 
partir de uma única voz sem deixar de ser clara. 

Material do curso Contos e Crônicas, aula 6, 06/05/2011 
 

b) discussão dos conhecimentos relevantes: 

A professora sempre levantava algumas perguntas relevantes ao tema da 

unidade e organizava a discussão de grupo na aula durante a etapa de Pré-leitura. Por 

exemplo, na aula 6, a professora pediu os alunos que contassem sobre momentos 

felizes ou tristes na infância e sobre opiniões dos pais. A seguir, eles saíram da sala de 

aula para entrevistar os brasileiros no campus sobre as mesmas questões. E quando 

terminaram o trabalho em grupo, voltaram à sala de aula discutindo o resultado da 

entrevista. 
PRÉ-LEITURA: 
1) Usando as questões abaixo, entreviste um colega. Após, entreviste 
um brasileiro do lado de fora do prédio.  
a) Qual é a sua memória mais feliz de quando era criança? E a mais 
triste? 
b) Quem era mais rígido, quando você era criança, sua mãe ou seu pai? 
c) Quando sua mãe estava zangada com você, o que ela fazia? E seu 
pai? 
d) Você é ou acha que vai ser um pai (uma mãe) como os seus pais 



82 
 

foram? Por quê? 
2) Em grupos, compare suas respostas com as respostas de seus colegas 
e reflita sobre as diferenças culturais envolvendo seu país, os países de 
seus colegas e o Brasil. 
 

QUESTÕES BRASIL CHINA 
Memórias mais felizes   
Memórias mais tristes   
Mãe zangada faz o quê?   
Pai zangado faz o quê?   
É ou pretende ser como seus pais   

 Fonte: Material do curso Contos e Crônicas, aula 6, 06/05/2011 
 

c) Leitura e discussão: 

A leitura dos textos desempenhava um papel importante na aula. A partir dela, 

a professora levantava perguntas de compreensão do texto e do gênero-alvo, para um 

trabalho individual ou em grupos, durante as etapas de Durante Leitura e Pós-leitura. 

Por exemplo, na aula 6, a professora pediu os alunos para ler o texto “Menino”, de 

Fernando Sabino, sobre uma mãe conversando com o filho. E depois organizou a 

discussão de algumas questões de compreensão:  
 
DURANTE LEITURA: 
Reflita com os seus colegas, em grupo, as questões abaixo referentes 
ao conto “Menino”: 
a) De quem é a voz que aparece nessa história? Justifique sua 
resposta. 
b) O que as expressões marcadas no conto lhe dizem? Há alguma 
expressão entre essas que você também ouvia quando era pequeno(a)? 
Quais? Com que freqüência? 
 
PÓS-LEITURA: 
1) Em grupos, responda as seguintes questões: 
a) Como é a relação mãe e filho nessa história? Compare com a sua 
experiência. Como isso acontece no seu país? 
b) A partir dos contextos abaixo relacionados, elabore expressões 
semelhantes às marcadas no conto: 
- o menino para a mãe: 
- o pai para a mãe: 
- o patrão para o funcionário: 
- o professor para o aluno: 
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- o aluno para o professor: 
c) Como é a relação entre pessoas jovens e pessoas mais velhas em seu 
país? E no Brasil?  

 Fonte: Material do curso Contos e Crônicas, aula 6, 06/05/2011 

 

d) Escrita individual: 

Após a leitura, às vezes, a professora organizava atividades orais na aula, 

como por exemplo, uma apresentação. Mas mais frequentemente ela explicava uma 

tarefa escrita que se relacionava com a discussão e a leitura feitas. Havia duas 

maneiras para terminar o trabalho escrito. Normalmente, a professora pedia aos 

alunos que terminassem as produções em classe e as entregassem antes do final da 

aula. Às vezes, ela solicitava aos alunos que fizessem os textos em casa e entregassem 

na aula seguinte. Quando faziam na aula, os alunos não tinham como pesquisar 

conteúdos nos outros materiais ou pela internet. Eles escreviam com base na 

compreensão e na discussão do texto. Por exemplo, no fim da aula 6, a professora 

explicou a tarefa textual:  
 
Escolha um dos contextos apresentados na questão 1b da parte de 
Pós-leitura e escreva um conto semelhante ao conto “Menino” com o 
máximo de expressões no imperativo que você conseguir. Lembre-se 
que seu texto precisa fazer sentido e o relacionamento ilustrado pelo 
conto deve ficar bastante claro.  

 Fonte: Material do curso Contos e Crônicas, aula 6, 06/05/2011 

 

e) Reescrita: 

Como a professora mencionou em aula, os textos que eram avaliados C 

precisavam ser reescritos, e os que obtinham conceito B podiam ser reescritos ou não. 

Durante o trabalho de pesquisa, não foram observados textos com conceito C; só 5 

textos foram avaliados com B, e 3 deles foram reescritos. Como veremos mais adiante, 

o feedback da professora aos alunos não só contribuía para a alteração dos trechos das 

correções sugeridas mas também para a reestruturação de outras partes do texto de 

uma forma mais proficiente.  

Segundo minhas observações nas aulas, durante 4 horas a cada semana, a 
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professora sempre organizava quase 3 horas de preparação para a escrita, incluindo 

discussões e leituras. Mesmo que não tivessem outros meios de buscar informações na 

aula, como ler outros materiais ou pesquisar na internet, os alunos já obtinham muitas 

informações durante a preparação na aula.  

Na aula do dia 1º de abril, a primeira aula por mim observada (ver relato no 

capítulo 3 deste trabalho), a professora fez as correções dos textos produzidos em aula. 

Nesta aula, depois das discussões da leitura, a professora pediu aos alunos que 

fizessem um texto e entregassem antes do final da aula. A professora leu cada texto 

em frente de seu aluno-autor e, quando encontrou erros ou trechos confusos no texto, 

discutiu com cada um dos alunos. Quando acabou a aula, conversei informalmente 

com a professora, perguntando qual era o foco de sua correção quando corrigia o texto 

em sala de aula, na presença dos alunos. Ela afirmou que os erros gramaticais e os 

trechos confusos eram mais fácil de esclarecer com os alunos na hora. Como podemos 

ver no relato apresentado no capítulo 3, a aluna Cris escreveu “aproveitar”, e a 

professora perguntou o que queria dizer aquela parte, ao que a aluna respondeu 

“enjoy”. A professora, então, explicou que em português seria “divertir-se”. Vemos 

que o problema de entendimento foi resolvido através da interação e que, assim, uma 

sugestão alternativa pode ser oferecida pela professora.  

Como veremos mais adiante, quando a professora não fez a correção 

diretamente na aula, as sugestões às vezes não foram compreendidas. Conforme 

depoimento de Sara na entrevista, ela não entendeu porque, em certos textos, a 

professora comentou “não entendi” e “não concordo”, e não compreendeu por que o 

texto obteve conceito “B”. Nesse sentido, um maior número de momentos de análise 

coletiva das tarefas em aula poderia ter sido uma boa solução para que os alunos 

pudessem compreender as correções da professora, e também para que a professora 

entendesse as eventuais confusões de sentido e pudesse dar sugestões mais focadas. 

Talvez por ter um foco maior na compreensão do texto literário e no entendimento do 

gênero na tarefa escrita, conforme discuto mais adiante, a professora fez somente uma 

vez a correção coletiva na aula durante todo o semestre.  

É importante observar que algumas das etapas de escrita previstas pelos 
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Referenciais Curriculares não foram feitas no curso de Contos e Crônicas. A meu ver, 

a preparação para a escrita foi sempre bem desenvolvida, como já apresentei, com 

uma explicação clara de objetivo geral da unidade, leitura e discussão do tema. Mas 

nas etapas de escrita, não houve discussões sistemáticas sobre as avaliações da 

professora nem avaliações coletivas em sala de aula. Além disso, no final do processo 

de escrita, não houve uma publicação dos textos. Segundo os Referenciais 

Curriculares (RS, 2009, p. 67), a publicação e a reposta do texto do aluno “são 

indispensáveis e estão, muitas vezes, ligados aos projetos principais que estabelecem 

as finalidades de uma unidade didática, dando-lhe coesão e sentido.” No contexto 

observado, por exemplo, poderia haver uma publicação dos textos em um livro ou 

uma revista para os colegas e professores no PPE e de outros programas de português 

para falantes de outras línguas. Essa interlocução de fato justificaria a reescrita e a 

revisão de todos os textos (inclusive os que obtiveram conceito A).   

 

4.2  Como são feitas as correções 

Como foi apresentado no Capítulo 2, no que diz respeito à correção de 

produções escritas, Ruiz (2010) define quatro tipos de intervenção: a correção 

indicativa, a resolutiva, a classificatória e a textual-interativa. 

O primeiro tipo de correção é a correção indicativa, que consiste em marcar 

junto à margem ou no corpo do texto as palavras, as frases e os períodos inteiros que 

apresentam erros. Como vimos, nas correções desse tipo, o professor em geral se 

limita à indicação do erro e altera muito pouco; há somente correções ocasionais, 

geralmente limitadas a erros localizados, como os ortográficos e lexicais. A análise 

dos dados gerados neste estudo revela a presença desse tipo de correção em um terço 

dos textos analisados. Por exemplo, no texto 1 a seguir (versão 1 da tarefa 3 de Sara), 

a professora sublinha a palavra “óbviamente” para indicar o problema (segunda 

página, quase ao final do texto). 

O segundo tipo de correção é a correção resolutiva, que consiste em corrigir 
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os erros reescrevendo palavras, frases ou períodos inteiros. A análise dos dados 

mostrou que, a correção resolutiva foi o tipo de correção mais frequente. A maioria 

dos textos produzidos pelos alunos foi corrigida com a sugestão de outra forma 

alternativa à escolhida pelo aluno, escrita no corpo ou na margem do texto pela 

professora. Podemos ver várias correções resolutivas feitas pela professora no texto 1 

a seguir, como por exemplo, ao sublinhar a palavra “por” na segunda linha e escrever 

“há” acima da palavra original. Neste caso, a ação da professora indica o problema e 

apresenta uma possível solução. 
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Texto 1: versão 1, Tarefa 3, Sara 
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O terceiro tipo de correção apresentada por Ruiz (2010) é a correção 

classificatória que, como vimos, consiste na identificação de erros através de uma 

classificação. Neste caso, o professor circunda algumas palavras (como o caso da 

correção indicativa) e escreve na margem os símbolos para indicar a classificação do 

problema25, como podemos ver no exemplo a seguir dos dados de Ruiz (2010).  

 

 
Fonte: RUIZ, 2010, p.68  

 

A análise dos dados desta pesquisa mostrou que a professora participante usou 

mais frequentemente a correção resolutiva e não fez uso do método classificatório. 

                                                        
25 No capítulo 2 deste trabalho, apresentei uma tabela de símbolos (conforme Ruiz, 2010) que os professores 
utilizaram na correção de textos analisados pela autora. 
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Nos textos analisados, não houve ocorrências de símbolos, exceto o uso de um ponto 

de interrogação (“?”) para indicar trechos confusos, como podemos ver no texto 1 

acima, quando a professora coloca um trecho entre parênteses “(Eu promiti 

absolutamente vale a pena)”e escreve dois pontos de interrogação (“??”). Baseado na 

classificação de Ruiz, o ponto de interrogação (“?”) é considerado um símbolo e, 

como tal, corresponde a uma classificação. Penso que poderia ser entendido também 

como uma correção indicativa, da qual vamos tratar em seguida.  

 O quarto tipo de correção encontrado na pesquisa de Ruiz (2010) é a 

correção textual-interativa. Trata-se de comentários mais longos do que os que são 

feitos na margem, e realizados no final do texto. Esses comentários são chamados por 

Ruiz de bilhetes. Nos dados desta pesquisa, foram contabilizadas ocorrências de 

bilhetes escritos pela professora em 31 dos textos analisados. Como veremos mais 

adiante, os comentários cumprem três funções principais: elogiar a produção do aluno, 

direcionar a revisão do texto e orientar para a reescrita. No texto 1 apresentado acima, 

por exemplo, Sara recebeu um bilhete pós-textual dizendo que “os trechos assinalados 

por mim têm problemas que prejudicam o entendimento do texto”. Podemos ver que 

este comentário, se comparado a indicações no corpo ou margem do texto, é mais 

claro e completo.  

Com base nas estratégias de correção apresentadas por Ruiz (2010), analiso a 

seguir as estratégias que a professora participante utilizou nos textos dos alunos. 

 

4.2.1  Correção indicativa 

As correções indicativas são feitas no corpo ou na margem do texto. 

a) Estratégia indicativa no corpo do texto: 

• a professora circunda (ou sublinha) a parte da frase em que ocorre o 

problema 

No trecho do texto a seguir, da aluna Viana, podemos ver que a professora 

sublinhou a palavra “cardeira” para indicar que existe problema neste vocábulo. Ao 
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mesmo tempo, a professora não corrigiu, mas só indicou o erro com uma marca 

simples. 

 

Excerto 1: versão 1, tarefa 2, Viana 

 
 

• a professora circunda (ou sublinha) a sequência de letras onde se localiza 

o problema 

Podemos ver que no trecho do texto de Rocha, abaixo, a professora circunda 

uma parte (dois C) da palavra “coleccionar” para indicar o problema. A professora 

não classifica o erro nem corrige, mas, com a marca que faz, pressupõe que a aluna vá 

entender o problema que indica. 

 

Excerto 2: versão 1, tarefa 5, Rocha 

 

 

• a professora marca um X no local de ocorrência do problema 

Abaixo, no texto de Sofia, vemos que a professora fez um “X” depois de 

“cadeira” para indicar o uso inadequado da pontuação. 
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Excerto 3: versão 1, tarefa 2, Sofia 

 

 
 

• a professora traça sinais acompanhados de expressões breves próximo à 

ocorrência do problema 

No texto de Silva (ver trecho a seguir), a professora escreveu dois pontos de 

interrogação para indicar um trecho pouco claro. Podemos ver que a professora aqui 

não escreve expressões linguísticas para indicar qual é o tipo de erro, mas só marca 

“??”,  advertindo que nesta frase existem trechos confusos. 

 

Excerto 4: versão 1, tarefa 3, Silva 

 

  

 Além do sinal “?” indicando trechos confusos, também encontrei o uso da seta 
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para indicar o problema. Por exemplo, na reescrita de Sara, a professora sublinha a 

letra “o” da palavra “cauteloso” e traça uma seta da palavra em direção ao substantivo 

“voz”. 

 

Excerto 5: versão 2, tarefa 3, Sara 

 

O uso da seta, neste caso, indica que o adjetivo “cauteloso” deve ser feminino 

para concordar com o substantivo feminino “voz”. Mas a professora não escreve 

nenhuma explicação linguística ou classifica o problema.  

Além dos sinais já descritos (?, X, seta), encontrei também a ocorrência dos 

mesmos sinais acompanhados de outras expressões. No trecho abaixo, por exemplo, a 

professora coloca parênteses em uma parte da frase e traça uma seta para fora da linha 

de origem. No outro extremo da seta, escreve “não entendi” para indicar que esta 

parte não está clara. 

 

Excerto 6: versão 1, tarefa 9, Carla 

 

No exemplo a seguir, vemos que a professora sublinha uma frase e traça uma 

seta para fora da linha da frase sublinhada. Na ponta da seta, escreve a pergunta: “ela 

ouviu alguém batendo na porta ou havia alguém batendo na porta?”. A pergunta 

indica um trecho confuso do texto. Não se trata apenas de um sinal de interrogação ou 

uma frase como “não entendi”, mas de uma pergunta definida para indicar o problema 
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e também a solução. 

Excerto 7: versão 1, tarefa 3, Carla 

 
 

Já no texto abaixo, a professora traça uma seta ligando a palavra “chinesa” à 

palavra "macarrão", escrevendo entre parênteses e debaixo de “macarrão”, o termo 

“(subst. masculino)”; além disso, debaixo da palavra “chinesa”, uma seta apontando 

para “o adj. tem que concordar!”. Podemos ver que a professora lança mão de setas e 

palavras para tratar da concordância nominal nessa parte da frase. 

 

Excerto 8: versão 1, tarefa 5, Silva 

 
 

b) Estratégias indicativas na margem do texto 

• a professora traça um X ou um asterisco na direção da linha onde ocorre 

um problema 

De acordo com Ruiz (2010), existe um tipo de correção indicativa na margem 

do texto com um “X” ou um asterisco na direção da linha onde ocorre um problema. 

Nos textos desta pesquisa não houve esse tipo de ocorrência. 
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Fonte: Ruiz, 2010, p.39 

 

• A professora traça chaves, colchetes ou setas na direção ou perto do 

trecho onde ocorre o problema.  

Como podemos ver no exemplo a seguir, a professora desenha uma seta para 

indicar o segmento a que se refere o comentário “não entendi muito bem”.  

 

Excerto 9: versão 1, tarefa 2, Tiago 

 
 

A análise dos textos indica que a professora faz uso de estratégias de correção 

indicativa no corpo ou na margem do texto. A partir do exame dos dados, e como 
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mostra a tabela a seguir, podemos afirmar que a correção indicativa foi utilizada 

frequentemente pela professora. Entre todos os textos produzidos pelos alunos 

participantes (um total de 94 produções analisadas), em 39 textos foram encontradas 

66 correções indicativas. 

 

Tabela 3: Ocorrências da Correção Indicativa 

 
T

1 

T

2 

T2

R 

T

3 

T3

R 

T

4 

T

5 

T

6 

T

7 

T7I

I 

T

8 

T

9 

T1

0 

Tela   X 1 X  1   1    

Sara   X 6 4  3       

Carla   X 3 2   X X  X 3 X 

Cris   X  X   1 2 1 2 1 X 

Tiago 1 1 2  X 1   2 1 1   

Viana   X 1 X   1 2 2 1 1 1 

Rocha   X  X  2 2 1 1    

Silva   X 1 X     X X  X 

Gil   X 1 X 1 1 1 4 4    
Ocorrência
s por texto 1 1 2 13 6 2 7 5 11 10 4 5 1 

Número total de correções indicativas 68 

Observação: X indica que não havia textos desses alunos no corpus 

 

Nesta subseção foram apresentadas as ocorrências de correção indicativa 

realizadas pela professora nas produções textuais dos alunos. A seguir, apresento as 

ocorrências de correção resolutiva. 

 

4.2.2  Correção Resolutiva 

As estratégias resolutivas consistem em sinalizar correções no corpo do texto, 

na margem e no “pós-texto” (espaço depois do final do texto). 
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a) Estratégias resolutivas no corpo do texto: 

• Estratégia de adição: ocorre quando a professora acrescenta formas no 

espaço interlinear superior à linha em que ocorre o problema 

 Podemos ver que, no trecho do texto abaixo, a professora acrescenta “me” 

entre as palavras “de” e “comunicar”, no espaço interlinear superior da linha. A 

correção é para indicar uma adição na frase. 

 

Excerto 10: versão 1, tarefa 2, Rocha 

 

  

Além da adição no espaço interlinear no texto dos alunos, encontrei também 

adições no espaço interpalavras, como no caso do texto de Sara a seguir. Podemos ver 

que a professora fez adição da palavra “que” na quarta linha, entre as palavras “tudo” 

e “eu”. Também acrescentou a expressão “nos momentos em que” entre as palavras 

“até” e “nós” (cinco linhas abaixo da primeira adição). 
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Excerto 11: versão 1, tarefa 9, Sara 

 
 

• Estratégia de substituição: a professora reescreve a forma substitutiva no 

espaço interlinear superior à linha em que ocorre o problema 

No trecho do texto a seguir, a professora reescreve três palavras (lembrava, 

bebia, dançava) em cima de cada palavra problemática (lembrou, bebendo, dançando) 

para substituir os termos inadequados. 

 

Excerto 12: versão 1, tarefa 3, Rocha 

 

 

• Estratégia de deslocamento: a professora reescreve, em outro lugar do 

texto, a forma problemática, além de indicar o item a ser deslocado 

Em minha pesquisa, não encontrei esta estratégia de deslocamento. Mas 

encontrei outra estratégia de deslocamento: a professora traça uma seta indicando a 
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ordem certa da palavra ou expressão no texto, como no trecho abaixo. Podemos ver 

que foi traçada uma seta indicando a mudança da palavra “vossas” para o lugar depois 

da palavra “saudades”. Ela não escreve nenhuma expressão nova, mas indica, com a 

marca simples da seta, não só a ocorrência de um problema, como também a solução 

desse problema, ou seja, trata-se de uma correção resolutiva. 

 

Excerto 13: versão 1, tarefa 7II, Rocha 

 

 

Além da indicação de seta, encontrei também o uso de um arco para juntar 

duas palavras. No trecho do texto de Tela, abaixo, a professora fez uma arco de 

ligação entre as palavras “por” e “que” (quarta linha) indicando que a aluna deveria 

juntá-las. Mesmo que não tenha escrito explicações linguísticas, a indicação da 

professora aponta a solução do problema. 

 

Excerto 14: versão 1, tarefa 6, Tela 

 
 

• Estratégia de supressão: a professora risca a forma problemática 

No trecho do texto abaixo, a professora risca uma palavra (me), indicando de 

modo direto sua supressão. 
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Excerto 15: versão 1, tarefa 3, Sara 

 
 

Além das estratégias citadas, encontrei também um tipo de correção 

frequentemente usado pela professora: sublinhar, circular ou usar parênteses para 

isolar trechos do texto, desenhando uma linha ou seta que aponta para a sugestão ou 

forma alternativa para resolver o problema. Tal como no exemplo abaixo, a 

professora usa parênteses para destacar uma expressão ("com suspeição") e desenha 

uma linha que liga o termo à sugestão de uso de um elemento alternativo ("fica 

melhor: suspeitando").   

 

Excerto 16: versão 1, tarefa 3, Sara 

 

 

b) Estratégias resolutivas na margem do texto:  

• a professora reescreve a forma alternativa na direção da linha em que 

ocorre o problema 

No exemplo abaixo, podemos ver que a professora circulou duas palavras 

("uma polícia") e desenhou uma linha conectada a outra forma alternativa do termo 

destacado escrita na margem da folha do texto. 
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Excerto 17: versão 1, tarefa 3, Rocha 

 

 

• a professora reescreve a forma alternativa em outro espaço com uma seta 

No exemplo abaixo, a professora sublinhou uma frase e desenhou uma seta, 

sugerindo uma forma alternativa na margem no final do texto.  

 

Excerto 18: versão 1, tarefa 3, Rocha 

 

 

A análise dos dados apontou que a correção resolutiva é a mais utilizada pela 

professora. A maioria dos textos foi corrigida com base em estratégias de correção 

resolutiva no corpo ou na margem do texto. 
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Tabela 4: Ocorrências das Correções Resolutivas 

 
T

1 

T

2 

T2

R 

T

3 

T3

R 

T

4 

T

5 

T

6 

T

7 

T7I

I 

T

8 

T

9 

T1

0 

Tela 9 5 X 8 X 6 2 6 6 2  6 5 

Sara 2 8 X 13 5 8 5 4 11 10 1 6 6 

Carla 4 9 X 6 5 9 2 X X  X 4 X 

Cris 5 6 X 15 X 11 5 14 6 14 3 8 X 

Tiago 1 13 6 7 X 9 4 8 7 1 3 10 14 

Viana 5 7 X 13 X 14 3 6 11 6 1 5 8 

Rocha 4 6 X 6 X 5 2 8 8 4 6 7 5 

Silva 1 1 X 5 X 2 4  4 X X 2 X 

Gil 4 3 X 11 X 3 9 1 11 3 6 10 7 
Ocorrência
s por texto 36 58 6 84 10 67 36 47 54 40 20 58 45 

Número total de correções resolutivas 571 

Observação: X indica que não havia textos desses alunos no corpus 

 

Com base nos dados acima, podemos ver que quase todos os textos foram 

corrigidos com estratégias de correção resolutiva, sendo que apenas três tarefas 

(representadas pelos espaços em branco) não apresentaram esse tipo de estratégia. A 

análise dos dados mostra que esse tipo de correção é a mais usada na prática da 

avaliação de textos escritos pela professora participante nesta pesquisa. 
 

4.2.3  Correção textual-interativa 

A correção textual-interativa corresponde a comentários mais longos no 

pós-texto, como os “bilhetes” no final do texto. Na análise dos dados, encontrei 

"bilhetes" expressando elogios, solicitando revisão (mencionando problemas do texto) 

e dando orientações para a reescrita. 
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• Comentários expressando elogios  

Como manifestação de satisfação com a produção textual do aluno, a 

professora frequentemente escrevia elogios no pós-texto, com expressões como 

“Muito Bom, Excelente” ou frases mais longas. O exemplo abaixo apresenta um 

desses elogios breves e diretos, escrito próximo ao conceito da versão 1, tarefa 4, de 

Gil. 

 

Comentário 1: versão 1, tarefa 4, Gil 

 

 

No texto de Tela a seguir, a professora escreve: “Você está escrevendo 

maravilhosamente bem! Que coisa boa ler um texto tão bem escrito! Beijos Maria”. 

As palavras da professora representam um elogio à produção textual da aluna. Além 

disso, no final do bilhete ela escreve “beijos” e assina o nome, como em uma carta 

entre amigos. Podemos ver pelas palavras utilizadas pela professora que ela está 

bastante satisfeita com o texto da aluna. 
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Texto 2: versão 1, tarefa 10, Tela  
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•  A professora fala acerca da revisão ou de algum problema do texto 

Nesse tipo de correção textual-interativa, a professora faz uma revisão no final 

do texto, e, mais especificamente, enumera os problemas. No exemplo a seguir, a 
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professora traça asteriscos no pós-texto e escreve “cuidar os nexos” e “cuidar os 

tempos verbais”. No corpo do texto, a professora aponta vários problemas com 

relação aos tempos verbais (por exemplo, “eu sofreu” e “a nossa mãe me senti”) e 

com problemas relativos a nexos (por exemplo, “mesmo” e “enquanto”), ao mesmo 

tempo em que faz várias correções linguísticas referentes aos problemas apontados. O 

comentário final indica dois tipos de problemas no texto, além de apontar a 

recomendação da professora para a aluna prestar mais atenção aos nexos e tempos 

verbais. 
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Texto 3: versão 1, tarefa 7, Viana 
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Já no texto de Gil a seguir, a professora escreve no pós-texto e aponta um 

problema que não tem relação com erros linguísticos, mas com a letra ilegível, que 

causa problemas de compreensão: “a tua letra tem que melhorar. Em alguns trechos 

eu não consegui entender o que estava escrito...”.  
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Texto 4: versão 1, Tarefa 7, Gil 
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No texto de Rocha a seguir, a professora levanta uma pergunta sobre o texto, 

demonstrando que há trechos confusos no texto produzido:“um problema: no 6º 

parágrafo, você diz que a mãe se suicidou. Porque o pai pergunta pela mãe na última 

estrofe?”.  
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Texto 5: versão 1, tarefa 7 II, Rocha 
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•  A professora orienta a reescrita 

O terceiro tipo de correção textual-interativa observado na análise dos dados 

foram os bilhetes referentes a orientações para a reescrita. Nesse caso, a revisão do 

texto e a explicação dos problemas feitos pela professora servem como uma 
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orientação para a reescrita. Às vezes, a professora menciona claramente os itens que 

os alunos precisam melhorar na escrita. No exemplo abaixo (versão 1, tarefa 3, de 

Carla), a professora escreve:“Há algumas lacunas em seu texto que precisam ser 

preenchidas. Nos momentos que assinalei no próprio texto há confusão e precisam 

ser reescritos de forma mais clara”. A professora indica os problemas no texto e diz 

que precisam ser reescritos de forma mais clara, ou seja, o comentário não só indica 

os trechos confusos, mas também orienta a reescrita. O caso deste texto de Carla será 

discutido mais detalhadamente na seção 4.2.  

 

Comentário 2: versão 1, tarefa 3, Carla 

 

 

No conjunto geral de suas produções, todos os alunos receberam "bilhetes" em 

algum momento. Por outro lado, nem todos os textos receberam correção 

textual-interativa no final do texto. A tabela a seguir, apresenta os três tipos de 

ocorrências de correções textual-interativa nas produções de cada aluno.  
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Tabela 5: Ocorrências de Correções Textuais-interativas 

 T1 T2 T2R T3 T3R T4 T5 T6 T7 T7II T8 T9 T10 

Tela E  X E X E   E  E  E 

Sara E  X P      P      E 

Carla E  X P/O     X X E X  X 

Cris E  X  X      E  X 

Tiago P    P    E  X         

Viana P     X  X    P     

Rocha E  X  X  E E E P  E  

Silva E  X  X     X X   

Gil E  X E X E   P  E   

Número total de correções textuais-interativas 31 

Observação: E = elogio; P = indicação de problema; O = orientação da reescrita; X = 

não havia textos para análise. 

 

Podemos ver na tabela acima, nos 94 textos analisados, há 31 correções 

textuais-interativas. Nove delas são indicações de problemas e orientações de reescrita 

(os textos com fundo cinza marcados na tabela correspondem aos avaliados com 

conceito B). A professora utiliza a correção textual-interativa principalmente para 

fazer elogios (22 ocorrências). A análise mostra que o elogio só é usado para os textos 

avaliados com A. Tratarei mais adiante da diferença entre textos com elogios e sem 

elogios. Além das palavras de elogio, às vezes, a professora indica uma orientação 

para a reescrita (além das correções indicativas e resolutivas apontadas no próprio 

texto).  

Com base na classificação elaborada por Ruiz (2010), foram apresentadas 

nesta seção as ocorrências de cada um dos tipos de correção feitas pela professora nas 

produções escritas dos alunos do curso Contos e Crônicas. Entre os três tipos de 

correção feitos pela professora, a correção resolutiva é o tipo mais utilizado na sua 

prática de avaliação dos textos. De acordo com a análise dos dados, a grande 
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concentração de correções resolutivas se dá no corpo do texto, sendo pouco 

frequentes as resoluções na margem, além de não haverem ocorrências no “pós-texto”. 

Esse tipo de correção, de fato, pode ser entendido como um misto de indicação e 

solução, porque ao utilizar essa estratégia, a professora aponta o local de ocorrência 

de erros e ao mesmo tempo sugere uma solução para o problema. 

Na correção indicativa, usada com menos frequência do que a correção 

resolutiva, a professora limita-se à indicação do erro, mas não faz/sugere alterações. 

Com o uso da correção indicativa, a professora somente aponta os locais da 

ocorrência do erro e oferece maior oportunidade para que o aluno pense na 

autocorreção.  

Por fim, como vimos, a correção textual-indicativa corresponde a comentários 

mais longos no pós-texto. Vimos que a professora utiliza os “bilhetes” para elogiar o 

texto e algumas vezes também para sintetizar os problemas que encontrou no texto ou 

orientar para a reescrita.  

Apresentei nessa subseção as estratégias de correção textual-indicativa 

utilizadas pela professora nos textos analisados. A seguir, focalizo nos aspectos 

corrigidos por ela, com o objetivo de entender quais dimensões estão envolvidas nas 

correções efetuadas nos textos dos alunos.  

 

4.2.4  O que é corrigido? 

Como vimos, a professora usa as estratégias indicativa, resolutiva e 

textual-interativa para corrigir os textos produzidos pelos alunos. Com base na análise 

das correções, sistematizo nesta subseção as correções feitas e as analiso em três 

níveis: correção linguística, correção de informação e correção de sentido. 

 

a) Correção linguística 

Considero aqui como correção linguística as correções gramaticais, lexicais, 

ortográficas e de pontuação. A correção gramatical consiste em marcas feitas pela 
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professora no texto para indicar a ocorrência de um problema gramatical, trazendo, às 

vezes, a resolução ou a explicação. As marcas da professora são normalmente 

expressas com sublinhado, circulação de palavras/termos e uso de parênteses. 

No exemplo abaixo, vemos que a professora sublinha duas palavras “ É” e 

“cuidade” e sugere no espaço interlinear as duas palavras alternativas “ Sou” e 

“ cuido”. As duas correções aqui são substituições de tempos verbais. 

 

Excerto 19: versão 1, tarefa 3, Cris 

 

 

No trecho do texto de Sara, a seguir, a professora sublinha uma parte da frase 

(“você saber”) e sugere “que você saiba”. A correção reflete o uso inadequado do 

subjuntivo. 

 

Excerto 20: versão 1, tarefa 9, Sara 

 
 

Os dois exemplos acima são correções resolutivas por que a professora não só 

indica a ocorrência do erro, como também aponta a solução. Também encontrei 

correções gramaticais de indicação, como mostro a seguir. No texto de Viana (ver 

trecho abaixo) a professora sublinha a letra “o” da palavra "juntos" e traça uma seta 

apontando para a palavra “camisetas”, para indicar que o adjetivo “juntos” deve 

concordar com o substantivo “camisetas”. A professora não classificou o problema 

nem corrigiu, mas fazendo uso apenas das marcas indicou o erro para que o próprio 
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aluno corrigisse. 

 

Excerto 21: versão 1, tarefa 5, Viana 

 

 

Já a correção lexical reflete uma sugestão da professora de uma outra palavra 

substituindo a palavra original. No trecho abaixo, do texto de Rocha, a professora põe 

a palavra "fácil" entre parênteses e traça uma seta, no extremo da qual escreve a 

palavra “simples” para indicar uma inadequação no uso da palavra escolhida pelo 

aluno. Esta correção apresenta uma estratégia de resolução, porque a professora não 

só marca o lugar do erro mas também dá uma sugestão de substituição. Nos textos 

analisados neste trabalho, todas as correções lexicais encontradas foram de resolução. 

Poderíamos inferir que apenas a indicação do problema lexical é considerada pela 

professora como insuficiente para que o aluno possa corrigi-lo adequadamente. 

 

Excerto 22: versão 1, tarefa 1, Rocha 

 
 

O terceiro tipo de correção linguística encontrado nos textos foi a correção de 

ortografia, caracterizada por uma marca da professora nas palavras com problemas 

ortográficos. Podemos ver no trecho a seguir que a professora circula uma parte (dois 

C) da palavra “coleccionar” para indicar o problema. Trata-se de uma correção 

indicativa. 
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Excerto 23: versão 1, tarefa 5, Rocha 

 

 

Às vezes, a professora escreve a palavra, como no exemplo abaixo, no qual a 

professora sublinha a palavra “inesquesívil” e traça uma linha no extremo da qual 

escreve a forma alternativa “inesquecível”. Neste caso, a professora não só marca o 

erro mas também aponta a solução. 

 

Excerto 24: versão 1, tarefa 2, Sara 

 
 

O quarto tipo de correção linguística presente nos textos foi a correção de 

pontuação. No trecho abaixo, por exemplo, vemos que a professora traça um “X” 

depois da palavra “cadeira” (quarta linha) para indicar o uso incorreto da pontuação. 
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Excerto 25: versão 1, tarefa 2, Sofia 

 
 

A correção linguística (nos seus quatro tipos apresentados aqui), de modo 

geral, ocorreu em itens pontuais do texto e foi o tipo mais usado. Em quase todos os 

textos corrigidos, foram apontados problemas linguísticos. A tabela a seguir mostra o 

número de ocorrências de correção linguística encontradas nas produções textuais 

analisadas. Pode-se observar que, no conjunto geral das produções, a maioria dos 

textos foi corrigida no nível linguístico. 

 

Tabela 6: Ocorrências de correções linguísticas 

 T1 T2 T2R T3 T3R T4 T5 T6 T7 T7II T8 T9 T10 

Tela 9 7 X 10 X 6 3 7 5 2  7 6 

Sara 2 8 X 16 9 10 6 4 12 13 12 10 10 

Carla 5 9 X 6 6 10  X X  X 5 X 

Cris 7 7 X 14 X 10 9 18 7 12 5 10 X 

Tiago 1 13 5 8 X 11 4 11 5 2 7 9 14 

Viana 5 8 X 13 X 14 7 10 13 8 1 5 9 

Rocha 3 5 X 11 X 4 3 8 7 5 4 11 3 
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Silva 1 3 X 5 X 1 5  X X X 5 X 

Gil 4 4 X  X 7 9 2 12 6 11 16 9 

Número total de correções linguísticas 661 

Observação: X indica que não havia textos desses alunos no corpus 

 

b) Correção de informação 

Além das correções linguísticas, foram encontradas também ocorrências de 

correção de informação. Nesse tipo de correção, a professora sublinha ou circula (ou 

coloca entre parênteses) a parte com problema de informação e escreve uma frase 

indicando a dúvida sobre a veracidade ou procedência do que é informado.  

Por exemplo, no trecho abaixo, a professora marca uma seta e escreve a 

pergunta: “isso está no conto?” para indicar um problema de informação que não 

estava no conto original - texto base da tarefa de produção textual. Podemos inferir, 

através da pergunta, que a professora duvida que a informação “depois ele saiu com a 

sua namorada” esteja no texto base. A correção indicativa aqui reflete um problema 

de informação. 

 

Excerto 26: versão 1, tarefa 1, Gil 

 
 

Quando comparada à correção linguística, a correção de informação é um tipo 

de correção em outro nível, que acontece quando há dificuldade de compreensão do 

texto ou da tarefa. De acordo com a análise dos dados, a correção de informação não 
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aconteceu frequentemente. Segundo afirmou a professora Maria em uma de nossas 

entrevistas (entrevista 27/06/2011), os alunos já eram de nível bem avançado e 

raramente encontraram dificuldade de compreensão. 
 
São inteligentes, mesmo alguns quietos às vezes, todo mundo escreve 
bem. Gostei da turma, ninguém tem dificuldade de compreender e de 
escrever, são alunos de nível alto.  

                     (Professora Maria, Diário de Campo, 27/06/2011) 

 

c) Correção de sentido 

Considerei correção de sentido a correção indicativa de trechos confusos. A 

professora utiliza esse tipo de correção quando encontra um trecho cujo sentido não 

está claro e que prejudica a compreensão. No exemplo abaixo, a professora faz três 

correções de sentido. Ela coloca duas frases entre parênteses:“Não! Muito bom!" e 

“pega a moda!”, desenhando sobre cada frase um ponto de interrogação. As duas 

marcas refletem problemas de sentido no texto. A professora não comenta nem 

corrige as duas frases. 

Em outra frase, a professora coloca parênteses “Receber e ver as fotos”, ao 

mesmo tempo em que traça uma seta, e escreve uma pergunta: “recebi e vi as fotos?”. 

Esta frase poderia ser entendida como uma forma alterativa, na qual a professora 

corrige um problema gramatical. Mas percebemos que, ao corrigir, a professora não 

tem certeza da correção, ela duvida se compreende bem o sentido que o aluno quer 

dar àquele trecho. Por isso, podemos dizer que o problema gramatical da frase causa 

dúvida. E a correção resolutiva de gramática pela professora, nesta frase, serve 

também como um tipo de correção indicativa do sentido para apontar um trecho cujo 

significado não está claro. 



123 
 

 

Excerto 27: versão 1, tarefa 5, Sara 

 

 

Além de marcas como pontos de interrogação, a professora também escreve 

frases afirmando que há confusão de sentido no texto. No caso da produção de Sara, 

abaixo, a professora usa parênteses para isolar uma frase do texto e traça uma seta que 

aponta para a frase “não entendi”, indicando um trecho confuso no texto. 

 

Excerto 28: versão 1, tarefa 6, Sara 

 

 

Em outros casos, a professora também fez perguntas sobre a parte 

mal-compreendida do texto. No exemplo abaixo, a professora traça uma seta 

apontando para a frase: “Aqui falta alguma coisa: logo após o quê?”(terceira linha). 

Podemos ver que, nesta parte, a professora não só indica a ocorrência do trecho 

confuso, mas também levanta uma pergunta específica para apontar exatamente o que 

causa a má-compreensão do texto. 
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Excerto 29: versão 1, tarefa 3, Carla 

 
 

O problema do sentido está ligado à coesão e à coerência. Segundo Koch 

(1989), palavras como preposições, conjunções e pronomes possuem a função de criar 

um sistema de relações, referências e retomadas no interior de um texto, garantindo 

unidade entre as diversas partes que o compõe. Essa relação, esse entrelaçamento de 

elementos no texto recebe o nome de Coesão Textual. Quando os elementos de 

coesão e coerência, cuja função é evidenciar as várias relações de sentido entre os 

enunciados, não são usados corretamente, pode haver problemas de sentido.  

No trecho abaixo, a aluna escreve “ela já tava bêbada, talvez não seja o seu 

erro”. A professora sublinha a palavra “seu” e escreve um comentário: “erro de 

quem?”. Podemos ver que nesta frase há uma confusão no sentido de que “o seu erro” 

pode indicar “o erro dela” ou "o erro do interlocutor". O pronome “seu” causa um 

problema do sentido. 

 

Excerto 30: versão 1, tarefa 3, Sara  

 

 

A coerência, segundo Koch (1990), está diretamente ligada à possibilidade de 

estabelecer um sentido para o texto, é o que faz com que o texto tenha sentido para os 

usuários. Portanto, para haver coerência é preciso que haja possibilidade de 

estabelecer no texto alguma forma de unidade ou relação entre seus elementos. Essa 

continuidade diz respeito ao modo como os componentes do mundo textual são 
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mutuamente acessíveis e relevantes. A continuidade estabelece uma coesão conceitual 

cognitiva entre os elementos do texto, o que não ocorre somente no plano lógico, mas 

também depende de fatores socioculturais diversos e de fatores interpessoais. 

Nos trechos abaixo (respectivamente da primeira versão e da segunda versão), 

a professora marca “deixa ela devolver o meu vestido” na versão 1 escrita por Sara, e 

comenta ("como assim?") indicando problema do sentido. Na segunda versão, 

podemos ver que esta parte foi transcrita como “pagar o preço do vestido para mim”. 

Por isso, sabemos que, na primeira versão, a aluna quis dizer “pagar” usando o verbo 

“devolver”. Analisando a razão de utilização deste verbo inadequado, lembrei-me que 

em alguns dialetos do sul da China, as pessoas usam o verbo “huan”, no discurso oral, 

para indicar “compensar”. Além disso, o verbo “devolver” em chinês também é 

“huan”. Sara parece ter selecionado “devolver” entre os dois sentidos possíveis. Este 

problema lexical reflete um fator sociocultural e causa problema do sentido em 

português. 

 

 Excerto 31: versão 1, tarefa 3, Sara 

  
        

  Excerto 32: versão 2, tarefa 3, Sara 

 
         

 A coerência relaciona-se com a coesão, pois a coesão abrange aspectos como 

a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem o 

texto. A coesão ajuda a estabelecer a coerência na interpretação dos textos, porque 

surge como uma manifestação superficial da coerência no processo de produção 

desses mesmos textos. Neste sentido, em alguns casos, o problema linguístico pode 

causar dificuldade de entendimento.  
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No trecho do texto de Sara, abaixo, a professora circula a palavra “manta” e 

traça dois pontos de interrogação, indicando um problema de entendimento. Se 

levarmos em conta o contexto dessa escrita, podemos perceber que a aluna talvez 

queira dizer “você precisa se manter aprendendo” ou “mantenha-se aprendendo” 

(continue aprendendo), mas ela encontrou dificuldades na conjugação do verbo 

“manter”. Vemos, através do exemplo, que este erro de gramática causa um problema 

de sentido na frase.   

 

Excerto 33: versão 1, tarefa 4, Sara  

 

 

A tabela a seguir mostra o número de ocorrências de correções de sentido 

encontradas nas produções textuais analisadas. Podemos ver que a correção de sentido 

não é muito frequente. Nos 94 textos analisados, foram encontradas 42 correções de 

sentido em 29 textos. 

 

 

Tabela 7: Ocorrências de correções de sentido 

 T1 T2 T2R T3 T3R T4 T5 T6 T7 T7II T8 T9 T10 

Tela   X  X     1    

Sara   X 4  1 2 1 2  1   

Carla   X 3 1   X X  X 2 X 

Cris   X  X   1 1 1 2 1 X 

Tiago  1   X    2 2 1   

Viana   X  X      1 1  
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Rocha   X  X    1  1 1 1 

Silva   X 1 X  1  X X X  X 

Gil   X  X   1 2   1  

Número total de correções de sentido 42 

Observação: X indica que não havia textos desses alunos no corpus 

 

Com base na análise das correções, vemos que a correção linguística é a mais 

utilizada e que as correções de informação e de sentido são menos frequentes. Como a 

professora observou na entrevista, os alunos são de nível avançado, e essa pode ser a 

razão para poucas inadequações mais globais em seus textos. O que ainda necessita de 

ajustes, de acordo com as correções feitas, são aspectos linguísticos localizados que 

poderão conferir ao texto maior acurácia gramatical e lexical.  

 

4.2.5  Há relação entre a correção e a nota do texto? 

Como Ruiz (2010) aponta, as quatro estratégias de correção têm funções 

diferentes. Como vimos, nos textos analisados nesta pesquisa, a grande maioria das 

correções são resolutivas, feitas no corpo do texto, sendo pouco frequentes na 

margem, e não encontradas no pós-texto. Através da análise, pode-se inferir que a 

professora se utiliza mais da estratégia resolutiva no corpo do texto como forma de 

mostrar soluções aos alunos além de fato de que escrever no local da ocorrência do 

erro torna mais fácil e direto para o aluno achar e perceber as inadequações que 

necessita corrigir. As correções na margem são usadas somente quando o espaço 

interlinear é muito pequeno, de modo que a professora não consegue escrever toda a 

solução de correção. A necessidade da utilização da correção resolutiva no pós-texto 

parece ser uma opção quando o aluno tem muitos problemas no texto que a professora 

não tem como corrigir junto das ocorrências, ou quando ela precisa explicar a 

correção de forma mais detalhada num espaço maior.  

Nesta pesquisa, no entanto, como já foi dito, a professora elogiou a 
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proficiência dos alunos, dizendo que não cometiam muitos erros, de modo que não foi 

necessário que fizesse correções resolutivas no pós-texto. A correção resolutiva em 

geral não só indica os locais da ocorrência dos erros, mas fornece uma solução para o 

problema, o que a constitui como uma estratégia fácil para os alunos perceberem e 

melhorarem na reescrita. Por outro lado, é um tipo de estratégia na qual a professora 

faz toda a correção, não deixando a oportunidade para que os alunos pensem e façam 

a autocorreção.  

Segundo Ruiz (2010), a correção indicativa é a mais amplamente empregada 

pelos professores, mas nesta pesquisa, ela não foi utilizado de modo tão frequente 

quanto a estratégia de resolução. Ruiz afirma que, com este tipo de correção, às vezes 

os alunos têm dificuldade de entender o que foi sinalizado pela professora. Nesse 

sentido, durante a entrevista com Sara, ela comenta que, em alguns casos, ela não 

fazia ideia por que a professora havia escrito em seu texto “não entendi” ou “não 

concordo”. Para evitar problemas de entendimento de suas correções, a professora 

parece optar por menos estratégias de indicação e mais de resolução.  

A correção textual-interativa, por sua vez, serve como um comentário do texto. 

Como vimos, a grande concentração desse tipo de correção foi de elogios para os 

alunos, sendo pouco frequentes as revisões dos problemas e menos ainda a orientação 

da reescrita. Aparentemente, a professora estava satisfeita com as redações produzidas 

pelos alunos, pois ela as comentava sempre com palavras bem positivas. Quando um 

texto apresentava problemas que a professora julgava que deviam ser explicados de 

uma maneira mais clara, ela aproveitava o bilhete para resumir o que havia observado 

no texto (especialmente revisando os problemas encontrados) e orientar a reescrita 

com sugestões.  

Como observado na análise dos dados, a professora não usou a correção 

classificatória. Podemos ver que ela realiza as seguintes ações: indica os problemas 

(com correção indicativa), resolve os problemas (com correção resolutiva) e revisa os 

problemas (com correção textual-interativa), mas não nomeia os problemas (com 

correção classificatória). A meu ver, a professora não considera necessário que os 

alunos saibam os nomes de cada erro, ou seja, ela não acha relevante que os alunos 
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aprendam a metalinguagem relativa às inadequações. A análise aponta que, com as 

outras ações realizadas, a professora tem como objetivo que os alunos escrevam 

corretamente e fluentemente, mas não com o foco na metalinguística. Com base em 

minha própria prática de ensinar português, penso que o método da professora é direto 

e prático. O uso de metalinguagem pode confundir o aluno, e a classificação dos erros 

tem pouca relação com a prática da escrita. Ou seja, a classificação pode trazer mais  

problemas de entendimento do que possibilidades para a autocorreção.  

Quanto aos conceitos atribuídos aos textos, dos 91 textos originais, cinco 

produções foram avaliadas com conceito B, das quais três foram reescritas e 

obtiveram a avaliação final A. A seguir, apresento uma tabela que mostra os conceitos 

atribuídos aos textos. 

 

Tabela 8: Conceitos dos textos analisados 

 Aula 
1 

Aula 4 Aula 5 Aula 
6 

Aula 
7 

Aula 
8 

Aula 9 Aula 
10 

Aula 
11 

Aula 
12 

 T1 T
2 

T2
R 

T3 T3
R 

T4 T5 T6 T7 
I 

T7 II T8 T9 T10 

Tela A A  A  A A A A A A A A 
Sara A A  B A A A A A A A A A 
Carla A A  B A A A   A  A  
Tiago B B A A  A A A A A A A A 
Rocha A A  A  A A A A A A A A 
Viana B A  A  A A A A A A A A 
Gil A A  A  A A A A A A A A 
Silva A A  A  A A A A   A  
Cris A A  A  A A A A A A A  

 

Como veremos a seguir, os textos que obtiveram o conceito “B” são as que 

possuem mais problemas de sentido (apresentam trechos confusos). Pude observar 

que o número de erros linguísticos não influenciou diretamente o conceito final do 

texto. Por exemplo, o texto produzido por Tela (tarefa 3) sofreu dez correções 

linguísticas, obteve conceito A e recebeu um bilhete de elogio (“Texto excelente!”). 

Já o texto produzido por Carla para a mesma tarefa sofreu seis correções linguísticas 

(menos do que o texto de Tela), mas por conter trechos confusos, recebeu o conceito 
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B. Portanto, pode-se interpretar a avaliação da professora como menos satisfatória, e é 

sugerido à aluna que reescreva seu texto.  

Como a professora afirmou na entrevista, seu principal critério de avaliação 

definia-se pela expressão adequada e clara do texto, e não pelo número de erros 

linguísticos. Desse modo, recebiam B os textos com muitos trechos confusos, que ela 

não podia entender.  
 
Quando eu não dou A? Quando alguns trechos ficam muito confusos, e 
eu não consigo compreender o que quer dizer. Eu nunca dou B por causa 
dos erros gramaticais, raramente faço isso, Só faria se fosse em excesso, 
muita coisa errada. Mas não é o caso de nenhum dos alunos. 

(Professora Maria, entrevista, 13/05/2011) 

 

Entre os textos com conceito A, notei que alguns também recebiam elogios. 

Por exemplo, na versão 1 da tarefa 10 de Tela (ver página 104, texto 2), a aluna 

recebe um longo elogio “Você está escrevendo maravilhosamente bem! Que coisa 

boa ler um texto tão bem escrito! Beijos Maria”. O enunciado da tarefa 10 pede que o 

aluno escolha entre a escrita de uma carta para um amor do passado (imaginando que 

você seja o narrador do conto apresentado na aula) ou a escrita de uma carta para a 

mulher do passado no conto (imaginando que você seja o Velho Lilico no conto). Tela 

escreve uma carta para o amor do passado, imaginando que seja o narrador do conto 

lido em aula. Podemos ver que no total, a professora fez poucas correções (nas três 

páginas, há apenas seis correções) e as correções são todas linguísticas, nenhuma de 

informação ou de sentido. Além disso, no conto, o narrador é um escritor que vivia 

com pouco dinheiro. Na produção de Tela, podemos ver que ela conseguiu escrever 

como se fosse um escritor, por que têm vários trechos com expressões poéticas e 

românticas, tais como:  
“Agora é quase meia noite e decidi escrever para ti, expressando o meu 
afeto no fundo do meu coração”. 
“O nosso primeiro encontro já era um erro. Amor entre uma senhorita 
nobre e um escritor pobre e desconhecido, esse milagre só se realiza na 
telenovela.” 
“Deixe eu sofrer na tristeza da perda de amor, é o que eu mereço.” 
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Esses e outros trechos da carta revelam que Tela, além de conseguir entender o 

gênero da tarefa e escrever fluentemente, usou um estilo que foi além das expetativas 

da professora, o que parece ter motivado o elogio à aluna no pós-texto.  

Comparando com a tarefa de Tela, vemos a seguir o texto da mesma tarefa de 

Tiago, que obteve A sem elogios. Vemos que foram feitas 14 correções linguísticas e 

que não há nenhum trecho confuso. Ele também compreender o gênero da tarefa e 

produzir o texto satisfatoriamente. O texto está bem organizado e escrito corretamente.  

No entanto, ele não lançou mão de expressões poéticas, mas escreveu de maneira 

mais direta, como nos trechos abaixo:  

 
“Hoje é dia dos namorados, tô com solidão gigante e tendo um monte 
de saudade de ti.”  
“Não queria viver resto na minha vida sem sua companhia.” 
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Texto 6: versão 1, tarefa 10, Tiago 

 
 

Na próxima seção discutirei aspectos da reescrita, observando as alterações 

feitas pelos alunos para melhorar os seus textos. 
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4.3  Reescrita 

Dos textos analisados nesta pesquisa, apenas cinco foram avaliados com 

conceito B, nenhum com conceito C. De acordo com as combinações feitas com a 

turma no início do semestre, aos alunos que obtiveram B em seus textos é dada a 

opção de reescrevê-los. Três dos cinco textos citados foram reescritos e obtiveram 

conceito A na segunda versão. Nesta seção, discutirei os três textos originais e os 

reescritos, comparando-os e analisando especialmente as partes de pós-correção. 

 

4.3.1  O caso de Tiago 

O aluno Tiago obteve dois conceitos B nas produções textuais nas primeiras 

duas tarefas, e ele reescreveu o texto da tarefa 2. A seguir, apresento a versão 1 e a 

versão 2, com suas respectivas correções.  

 

a) Versão original 

Como podemos observar na versão original, a professora realiza correções 

indicativas, resolutivas e textual-interativas, apresentadas a seguir. 
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Texto 7: versão 1, tarefa 2, Tiago  
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•  Correção indicativa:  

A professora faz uma única correção indicativa no texto. Nas linha 12 e 13, a 

professora coloca a seguinte frase entre parênteses: “Sempre acho que é melhor que a 

substituir pela minha prima-obra”. A seguir, traça uma seta, escrevendo em seu 
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extremo o comentário: “Não entendi muito bem”. Esta correção indica um trecho 

confuso no texto. A professora não faz alterações, mas com a marca de parênteses e o 

comentário, o aluno pode perceber o local da ocorrência da confusão.  

 

•  Correção resolutiva:  

Além da estratégia de correção indicativa, a professora faz 13 correções 

resolutivas, listadas a seguir:  

v risca a palavra “de” da linha 1 e sugere a forma alternativa “para” no 

espaço interlinear do texto; 

v coloca a palavra “trazer” entre parênteses na linha 9 e sugere a forma 

alternativa “levar” no espaço interlinear; 

v sugere, no começo da linha 11, “e” em letra maiúscula; 

v risca a pontuação depois da palavra “deles” na linha 11; 

v risca o acento da letra “a” na linha 11; 

v risca a preposição “a” na linha 12; 

v escreve a letra “A” em cima de “o” na palavra “ensolaroda” na linha 

18; 

v coloca entre parênteses a expressão “com elas” na linha 1 da segunda 

página e sugere “delas” no espaço interlinear; 

v adiciona “s” da palavra “tanto” no linha 2 da segunda página (o risco 

da palavra “bastante” foi realizada pelo próprio aluno); 

v circula a palavra “vai” na linha 4 da segunda página e sugere “vou” no 

espaço interlinear; 

v risca a letra “a” no artigo “uma” na linha 4 da segunda página; 

v adiciona “o” antes da palavra “bastante” na linha 7 da segunda página;  

v no final do texto, a professora coloca entre parênteses uma parte da 

frase “Gostaria (te de fazer mesmo)” e traça uma seta, escrevendo no 

seu extremo “acho melhor: que você fizesse isso para mim”.  

 

A análise das correções aponta que, conforme a lista de ações acima, em sua 
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versão original, todas foram resolutivas e relativas a problemas linguísticos. A 

professora marca os locais da ocorrência dos erros e sugere a resolução ao mesmo 

tempo. 

 

•  Correção textual-interativa:  

No final do texto, a professora escreve um bilhete pós-textual: “Eu não entendi 

duas partes do teu texto: a que você fala da obra prima (qual? Do que está falando) e 

da que você diz que não precisa de guarda-roupa, mas ao mesmo tempo diz que tem 

muitos pares de tênis". Este comentário fez sentido como uma revisão do texto 

explicando os trechos confusos, além de servir como uma orientação da reescrita, 

mesmo que não indique de modo direto o que precisa melhorar. Lendo as palavras da 

professora, o aluno pode compreender o problema principal da versão original, ou 

seja, as partes confusas do texto. Ao ler o texto completo, podemos observar os dois 

problemas de sentido comentados no bilhete pós-textual da professora, embora só um 

deles tenha sido marcado na margem do texto como uma correção indicativa. As 

outras inadequações gramaticais foram todas corrigidas pela professora com a 

estratégia resolutiva.  

 

b) Versão reescrita 

Após receber as recomendações da professora, Tiago procedeu à reescrita do 

texto (ver cópia da reescrita a seguir). Na correção pela professora da versão reescrita, 

destacam-se novamente as correções indicativas, resolutivas e textuais-interativas, 

como vemos a seguir.  
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Texto 8: versão 2, tarefa 2, Tiago 
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•  Correção indicativa: 

A professora faz duas correções indicativas no texto reescrito: 

v circula a primeira letra “s” na palavra “espulsar” (expulsar) na linha 16 

do texto para indicar um erro ortográfico;  

v sublinha a expressão “Em fim” no parágrafo final do texto para indicar o 

uso incorreto da conjunção (ou da ortografia).  

Vemos que as duas correções indicativas são problemas linguísticos. A 

professora só marcou o local da ocorrência do problema e não fez alterações.  

 

•  Correção resolutiva 

Foram feitas seis correções resolutivas no texto. A professora: 

v risca “que” na linha 3 do texto;  

v risca a palavra “normalmente” no segundo parágrafo do texto para tirar 

o advérbio;  

v sublinha a palavra “aimação” na linha 4 do segundo parágrafo e sugere 

“animação” no espaço interlinear para corrigir o erro ortográfico; 

v sublinha “de” na linha 6 do segundo parágrafo e sugere “em” no 

espaço interlinear; 

v sublinha “puder” na linha 11 do segundo parágrafo e sugere “pudesse” 

no espaço interlinear; e 

v risca “de” da linha 2 do terceiro parágrafo para corrigir um erro de 

preposição.  

Vemos que, segundo a lista de ações acima, todas as correções resolutivas 

foram de caráter linguístico. A professora marcou os locais de ocorrência dos erros e 

sugeriu alternativas para resolver o problema.  

 

•  Correção textual-interativa: 

Como podemos ver, a professora escreve, ao lado do conceito “A”, a frase “A 

reescrita ficou ótima”: o bilhete é um elogio para o aluno e uma manifestação de 

satisfação da professora pelo texto como um todo.  
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c) O que melhorou na reescrita?  

Ao analisar a segunda versão de Tiago, podemos observar que a maioria dos 

erros apontados pela professora com correções resolutivas linguísticas foram 

corrigidos, e alguns foram escritos de outra forma ou suprimidos. Por exemplo, na 

versão original, Tiago escreveu: “no meu quarto aqui na minha casa, normalmente, 

tem cama individual, mesa, cadeira, televisão e computador (vou trazer comigo)”. A 

professora sublinhou a palavra “trazer” e a substituiu por “levar”. Na reescrita do 

texto, Tiago escreveu: “na minha casa, coloquei uma cama individual, uma mesa com 

cadeira, uma televisão e um computador no meu quarto", suprimindo a parte em 

parênteses. As correções resolutivas parecem ser compreendidas por Tiago, pois ele 

corrige os itens satisfatoriamente, às vezes acatando a sugestão e às vezes 

reescrevendo de uma forma nova. Podemos dizer que a reescrita solucionou os 

problemas linguísticos apontados.  

Na primeira versão, tem dois problemas do sentido que, segundo a explicação 

da professora, foram a principal razão para o conceito B. Em primeiro lugar, a 

professora não entendeu de qual “obra prima” o aluno estava falando; o outro aspecto 

destacado foi o fato de o aluno ter mencionado em seu texto que não precisava de 

guarda-roupa e que tinha muitos pares de tênis. Como podemos ver, na segunda 

versão o aluno tirou essas duas partes: ele decidiu não falar sobre a obra prima ou 

sobre os tênis. Com a marca indicativa e o bilhete interativo no final do texto, 

pressupõe-se que o aluno entenda os locais de ocorrência dos trechos confusos, mas 

ele não tentou reescrevê-las. Excluir as partes confusas de modo a resolver o 

problema de sentido é uma solução possível, mas, ao mesmo tempo, isso significa que 

ele abre mão de detalhes e de efeitos de sentido que poderia construir. Dessa 

perspectiva, nas partes confusas, a reescrita não melhorou.  

Outro aspecto observado na reescrita foi que, além de corrigir os erros, o aluno 

escreveu algumas frases de outra forma. Por exemplo, Tiago escreveu na primeira 

versão: “Vou te agradecer se puder fazer alguns ajustes para deixar o quarto mais 

parecido com o meu aqui na China”. E mudou na reescrita para: “Seria tri se tu fizer 
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alguns ajustes para deixar o quarto meu na sua casa mais parecido com o atual”. As 

duas frases expressam o mesmo sentido de que o aluno quer que o dono faça ajustes 

antes de sua chegada ao Brasil. Mas vemos que, na primeira versão, o aluno escreve 

com um tom de formalidade que modifica na segunda versão, com o uso da expressão 

“tri”, a inserção do pronome pessoal “tu” com o verbo na terceira pessoa, ambos 

características do uso da língua local e que, portanto, podem conferir um tom de 

maior proximidade com o interlocutor. Além disso, ele alterou “deixar o quarto mais 

parecido com o meu aqui na China” para “deixar o quarto meu na sua casa mais 

parecido com o atual”.  

A análise das duas produções revela progresso tanto em relação a aspectos 

pontuais (gramática, léxico, pontuação, etc.) como em nível mais global (alteração de 

trechos confusos). Como o próprio aluno afirmou na entrevista, ele aprendeu bastante 

nesse processo de produção textual e de reescrita dos textos.  
 
Acho que ainda posso melhorar e já fiz...já reescrevi. Acho que já 
melhorei e a professora corrigiu muito. Acho que esses é muito... esses 
correção (essas correções) são muito uteis para mim e para me ajudar 
melhorar minha redação. 

( Tiago, entrevista, 13/05/2011) 

 

4.3.2  O caso de Sara 

 Sara obteve um conceito B na tarefa 3 e optou por fazer a reescrita. A seguir, 

apresentarei a versão original e a reescrita do texto, comparando-as e analisando o que 

foi corrigido e melhorado através da reescrita.  

  

a) Versão original 

Como podemos ver na versão original da aluna a seguir, a professora utilizou 

estratégias de correção indicativa, resolutiva e textual-interativa.  
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Texto 9: versão 1, tarefa 3, Sara 
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•  Correção indicativa: 

Na versão original, a professora faz seis correções indicativas:  

v põe entre parênteses a frase “Eu promiti absolutamente vale a pena!” e 

traça uma seta, apontando dois pontos de interrogação (“??”) para 

indicar um trecho confuso; 

v sublinha a frase “deixe ela devolver o meu vestido” e traça uma 

pequena linha em arco até o comentário “como assim?”, para indicar 

um trecho confuso; 

v sublinha o pronome possessivo “seu” (linha 15 da segunda página) e 

levanta o comentário “erro de quem?” para indicar o uso problemático 

do pronome “seu”; 

v sublinha a palavra “óbviamente” para indicar o erro ortográfico;  

v circula a palavra “assustendado” e marca com “??” para indicar 

problema de entendimento; 

v circula o acento da palavra “rápidamente” no fim do texto para indicar 

um erro ortográfico. 

Podemos ver que as primeiras três correções indicativas na versão original 

(tarefa 3) do texto de Sara são para indicar problemas de sentido que causam confusão 

do entendimento. E outros são para indicar erros ortográficos simples. A professora 

não resolveu os problemas, apenas destacou-os para que a aluna pudesse resolvê-los.  

 

•  Correção resolutiva: 

  A professora fez 13 correções resolutivas na primeira versão, conforme 

podemos verificar no texto:  

v sublinha a preposição “por” na linha 2 e reescreve alternativamente 

“há” no espaço interlinear; 

v sublinha a palavra “Enquanto” na linha 2 e escreve “E quando”, para 

indicar o uso inadequado da conjunção; 
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v risca o pronome “me” na linha 11, indicando que é necessário 

suprimi-lo;  

v sublinha “vesto” e escreve “visto” na linha 11; 

v escreve a letra “e” na palavra “promiti” na linha 13 para substituir a 

letra “i”;  

v risca “seja” na linha 15; 

v risca “quando” na linha 19 e escreve em letra maiúscula “A” no 

começo da linha 20; 

v põe entre parênteses a expressão “com suspeição” e indica “fica 

melhor: suspeitando”; 

v põe entre parênteses a expressão “continuar ficar” na linha 2 da 

segunda página, e escreve “que continuasse” na margem; 

v circula a palavra “corpo” na linha 6 da segunda página e escreve 

“copo” para corrigir erro ortográfico;  

v adiciona “a” antes de “voz” na linha 7 (talvez querendo indicar que o 

adjetivo “alto” precisa concordar com o substantivo); 

v sublinha a palavra “pergundando” na linha 19 e a substitui por 

“perguntando”;  

v circula “tão” e sugere “está”, na linha 20. 

Podemos ver que todas as correções resolutivas se referem a erros linguísticos. 

A professora não só indica os locais da ocorrência dos problemas mas também 

oferece sugestões para a reescrita. 

 

•  Correção textual-interativa: 

No pós-texto da produção, a professora escreve um comentário para a aluna: 

“os trechos assinalados por mim têm problemas que prejudicam o entendimento do 

texto”. Este bilhete é uma explicação das marcas feitas pela professora no texto, 

apontando que há trechos confusos. Podemos perceber, assim, que o problema de 

entendimento é a base para dar conceito B. Além disso, se a aluna considerar 

reescrever o texto, o comentário pode servir como uma orientação, porque, segundo 
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as palavras da professora, os trechos com problema precisam melhorar.  

 

b) Versão reescrita 

Na versão reescrita, Sara obteve o conceito A, o que reflete uma melhoria no 

texto. Apresento, a seguir, a segunda versão do texto de Sara e as correção apontadas 

pela professora na reescrita. 

  

Texto 10: versão 2, tarefa 3, Sara 
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•  Correção indicativa: 

A professora faz quatro correções indicativas no texto reescrito: 

v sublinha a palavra “barulhando” no fim da primeira página para indicar 

um problema ortográfico ou lexical; 

v sublinha a letra “a” da palavra “atrás” no fim da primeira página para 

indicar um problema ortográfico; 
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v usa um arco entre “vez” (voz) e “alto” e escreve “subst. feminino” 

apontando “voz” para indicar a concordância do adjetivo com o 

substantivo; 

v sublinha a letra “o” na palavra “cauteloso” e usa um arco para indicar a 

concordância do substantivo e do adjetivo. 

 Vemos que todas as correções indicativas da reescrita são para erros 

linguísticos. A professora limita-se à indicação, provavelmente considerando que são 

questões de fácil resolução pela aluna.  

 

•  Correção resolutiva: 

  A professora faz cinco correções resolutivas na reescrita de Sara:  

v risca “a” na linha 3; 

v sublinha “ficou” na linha 16 e sugere “tenha ficado” no espaço 

interlinear; 

v sublinha “chamou” no fim da primeira página e sugere “tinha chamado” 

no espaço interlinear; 

v adiciona “por” depois de “passaram” na linha 6 da segunda página; 

v adiciona “a” antes de “vez” e altera “vez” por “voz” na linha 11 da 

segunda página; 

v sublinha o artigo definido “o” e altera por indefinido “um” na linha 16 da 

segunda página; 

 Da mesma forma que as correções indicativas, também as correções 

resolutivas são linguísticas. Nesta versão, a professora não faz correções 

textuais-interativas no pós-texto.  

 

c) O que melhorou na reescrita?  

Nesta seção, analiso as melhoras que o texto alcançou por meio da reescrita, 

focalizando nas correções linguísticas, de sentido, bem como outras correções 

realizadas pela aluna.  
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• Correções linguísticas 

 Na segunda versão de Sara, percebi que algumas sugestões da professora na 

primeira versão foram adotadas, outras não. Por exemplo, na primeira versão, a 

professora adicionou o artigo “a” antes do substantivo “voz”, porém, na reescrita, a 

aluna não lidou com essa indicação. Na verdade, talvez a indicação tenha ficado 

confusa, pois o foco está no adjetivo “alto”, que deveria concordar em gênero com 

“voz”. Considero que esta é uma correção de resolução linguística de fácil percepção 

por parte dos alunos, mas pouco saliente. Como Sara não adotou a correção, talvez 

não entendido a anotação da professora ou não tenha prestado atenção.  

Em outro caso, a professora riscou o verbo “seja” na frase “Mesmo a mulher 

seja descontente, eles entraram no bar”. A marca pela professora parece indicar que, 

nesse caso, não seria necessário usar um verbo (embora a frase continue inadequada). 

De qualquer forma, na versão reescrita, a aluna modificou essa frase para “Mesmo 

que a mulher ficou descontente, eles entraram no bar”. A professora, então, sublinhou 

o verbo “ficou” e sugeriu “tenha ficado” no espaço interlinear.  

 

• Correções do sentido 

Quanto às correções do sentido, observei que a aluna reescreveu os três 

trechos confusos marcados pela professora na versão original. Na versão original (ver 

página 143, texto 9), a professora marcou “Eu promiti absolutamente vale a pena”. 

Essa frase foi reescrita pela aluna na segunda versão como “Acredito que tu vai ser a 

mulher mais bonita nesse bar”. Em outra parte do texto, também na primeira versão, a 

professora fez uma pergunta a respeito da frase “deixe ela devolver o meu vestido”. 

Sara reescreveu esse trecho como “deixe ela pagar o preço do vestido para mim”. A 

terceira correção de sentido assinalada pela professora na primeira versão  

corresponde à marcação da palavra “assustendado” na frase “o casal foi assustendado 

e responderam com voz cauteloso (cautelosa)...”. Sara, na segunda versão de seu texto, 

reescreveu a frase como: “o casal olhou o a outro e responderam com voz cauteloso”. 

Vemos que a aluna conseguiu expressar-se de uma forma mais clara, mas que 

ainda há questões a serem aperfeiçoadas. A aluna lidou com os trechos confusos e 
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conseguiu resolver os problemas. Na entrevista, Sara afirmou que não fazia ideia de 

por que a professora não havia entendido os trechos assinalados. Mas, através das 

mudanças efetuadas no texto reescrito, observamos que ela percebeu bem os 

problemas e os resolveu de forma satisfatória.  
 
(...) eu não sei a ideia dela, ela escreveu que ela não concorda ou ela 
não entendeu, mas eu não sei qual é um ponto que ela não entendeu ou 
porque ela não concordou (...) 
(...) E ela disse que eu precisava de rescrever, e eu reescrevi, mas acho 
que não aprendi muito da razão de rescrever, na minha reescrita, eu não 
melhorei o texto. 

( Sara, entrevista, 13/05/2011) 

 

• Outras autocorreções 

Ao analisarmos a primeira versão novamente, é possível observar que alguns 

erros não foram corrigidos e, portanto, não havia feedback desses erros para que a 

aluna pudesse tratar deles. No entanto, a professora apontou esses erros na reescrita. 

Por exemplo, tanto na versão original quanto na reescrita, a aluna escreveu a frase 

“Vou comprar o novo para ti, ok?”. Na primeira versão, a professora não corrigiu a 

frase, porém, na reescrita, a professora sublinhou “o” e reescreveu “um”. 

Discutiremos essa questão mais adiante. 

A análise global do trabalho de Sara revela que ela alcança uma melhoria bem 

focada nos trechos confusos do seu texto. Já com relação às correções linguísticas, ela 

não parece ter prestado muita atenção, inclusive não adotando algumas correções 

sugeridas pela professora. Também não fez a autocorreção dos erros não marcados 

pela professora na primeira vez. Porém, pela correção textual-indicativa, percebemos 

que os trechos confusos representam os problemas principais do texto. Nesse sentido, 

podemos concluir que a aluna melhorou seu texto porque ela resolveu os problemas 

principais.  
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4.3.3  O caso de Carla 

O caso da aluna Carla é diferente dos anteriores. Ela obteve conceito B na 

primeira versão do texto da tarefa 3 e fez uma reescrita. No entanto, na reescrita, ela 

desenvolveu uma produção completamente diferente da primeira.  

 

• Versão original: 

Abaixo está a versão original de Carla para a tarefa 3. Ao corrigir o texto, a 

professora utilizou estratégias de correção indicativa, resolutiva e textual-interativa, 

como apresento a seguir.  
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Texto 11: versão 1, tarefa 3, Carla 
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• Correção indicativa 

 A professora efetua três correções de tipo indicativo no texto de Carla: 

v traça uma seta depois de “logo após” na linha 11 e escreve “aqui falta 

alguma coisa: logo após o quê?”, para indicar um problema do sentido; 
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v sublinha a frase “houve alguém batesse na porta” e traça uma seta 

escrevendo “Ela ouviu alguém batendo na porta ou havia alguém batendo 

na porta?”, para indicar um problema do sentido; 

v sublinha a frase “enrolando com ela” na linha 10 e traça uma seta 

escrevendo “enrolado com ela ou enrolando-a?”, para indicar um trecho 

confuso. 

 

• Correção resolutiva: 

A professora efetua seis correções de tipo resolutivo no texto de Carla: 

v escreve “mas” em cima da palavra “que” da linha 2 para substituí-la; 

v escreve a letra “e” em letra maiúscula na linha 5; 

v adiciona “se” na linha 9; 

v sublinha “me perdendo” na linha 1 da segunda página e sugere “perdido” 

no espaço interlinear; 

v na linha 4 da segunda página, escreve “o” em cima da palavra “se” para 

substituí-la; 

v adiciona o verbo “há” na linha 8. 

 

• Correção textual-interativa: 

No pós-texto, a professora escreve o seguinte bilhete: “Há algumas lacunas 

em seu texto que precisam ser preenchidas. Nos momentos que assinalei (no próprio 

texto) há confusão e precisam ser reescritos de forma mais clara.” Com base no 

comentário, podemos inferir que a professora solicita a reescrita do texto e recomenda 

que as partes problemáticas sejam melhoradas.  

  

b) Versão reescrita  

Abaixo está a versão reescrita da produção textual da tarefa 3 de Carl. 

Conforme apresento a seguir, a professora faz algumas correções indicativas e 

resolutivas nessa segunda versão.  
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Texto 12: versão 2, tarefa 3, Carla 
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• Correção indicativa 

A professora faz apenas duas correções indicativas na reescrita de Carla: 

v circula o acento da palavra “absúrda” para indicar um erro ortográfico; 

v circula a palavra “temendo” no fim do texto para indicar um problema do 

sentido. 

 

• Correção resolutiva 

 A professora efetua cinco correções resolutivas no texto de Carla: 

v sublinha o pronome “seu” na linha 9 e altera por “sua” no espaço 

interlinear; 

v sublinha o verbo “chegou” na linha 16 e sugere “chegava” no espaço 

interlinear; 

v sublinha o verbo “se perdeu” na linha 21 e sugere “tinha se perdido” no 

espaço interlinear; 

v sublinha “esse” na linha 22 e sugere “desse” no espaço interlinear; 

v reescreve a letra “e” em letra maiúscula na linha 13 da segunda página.  

 

Na versão reescrita de Carla, a professora não faz nenhuma correção 

textual-interativa no pós-texto.  

 

c) O que melhorou na reescrita?  

Podemos ver que seis das correções na reescrita da Carla são linguísticas (o 

acento da palavra “absúrda”, o pronome “seu”, o verbo “chegou”, o verbo “se perdeu”, 

“esse”, a letra “e” em letra maiúscula), e uma é de sentido (“temendo” no fim do 

texto). A extensão do texto reescrito é maior do que o original: podemos ver que a 

aluna prestou muito atenção nos aspectos formais na reescrita e empenhou-se para 

melhorar a produção.  

Como foram textos contando histórias diferentes, não é possível perceber 

claramente como as correções feitas poderiam se relacionar com a reescrita, mas 
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escrever outro texto completamente diferente pode ser uma maneira de reescrever e 

de melhorar.  

 

Neste capítulo apresentei a análise dos dados. No capítulo a seguir retomo as 

perguntas de pesquisa e discuto como os dados apresentados podem contribuir para o 

debate sobre correção e avaliação de textos escritos, salientando algumas implicações 

para o ensino de produção textual em português para falantes de outras línguas. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi discutir a prática de avaliação de textos em 

português produzidos por alunos chineses e analisar a reescrita dos mesmos após o 

feedback da professora. Para isso, decidi acompanhar a disciplina Contos e Crônicas 

no PPE/UFRGS, que era composto por um grupo de nove alunos chineses, e coletei 

os textos avaliados pela professora durante o semestre. Com base em minhas 

observações, obtidas ao longo de 12 aulas de 4 horas (num total de 48 horas de 

observação), fiz anotações em um diário de campo focalizando as atividades 

desenvolvidas em aula e as interações entre a professora e os alunos. As anotações 

feitas foram utilizadas para discutir a preparação da escrita e a discussão coletiva 

sobre correção.  

Foram coletados 94 textos, incluindo a versão original e a versão reescrita. 

Analisei as ações de correção da professora em todos os textos, e, com base na 

classificação elaborada por Ruiz (2010), fiz uma análise quantitativa para discutir a 

frequência de cada tipo de correção e a indicação da nota. Examinei mais 

especificamente os textos reescritos, comparando-os com as versões originais para 

discutir mudanças na reescrita a partir do feedback dado aos alunos.  

Ao longo da pesquisa, busquei responder as seguintes perguntas: 

1. Como o professor faz a correção e a avaliação dos textos escritos pelos 

alunos?  

1.1 Que correções são indicadas nos textos? 

1.2 Há comentários e/ou sugestões para uma reescrita? 

1.3 Há indicações de critérios para dar nota? 

2. Como é feita a reescrita dos textos pelos alunos? 

2.1 Quais textos são reescritos? 

2.2 Quais são as mudanças observáveis no texto reescrito? 
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3. Há outras ações desenvolvidas pelo aluno e pelo professor (em aula ou fora 

da sala de aula) em relação ao texto? 

Através da análise dos dados, vimos que a avaliação da professora considerou, 

em primeiro lugar, o cumprimento da tarefa, que envolvia escrever o texto que estava 

sendo solicitado levando em conta a interlocução proposta. As avaliações foram de 

caráter holístico, com foco principalmente no cumprimento da tarefa e nos sentidos do 

texto, apontando alguns aspectos linguísticos e discursivos, de modo mais específico, 

como apresentado a seguir.  

A professora fez três tipos de correção: a correção indicativa (que aponta os 

problemas), a correção resolutiva (que aponta e dá resolução aos problemas) e a 

correção textual-interativa, isto é, um comentário mais longo no final do texto. Entre 

os três tipos de correção, a correção resolutiva foi a mais usada na prática no curso 

Contos e Crônicas, como mostrou a análise. Através da análise da reescrita e das 

entrevistas com alunos, vimos que este tipo de correção parece ser mais claro para os 

alunos. No entanto, a estratégia de resolução dos problemas do texto dá pouca 

oportunidade de autocorreção para os alunos. Por outro lado, embora a correção 

indicativa talvez pudesse permitir aos alunos maior reflexão e busca pela autocorreção, 

a análise dos textos reescritos e das entrevistas revelou que às vezes os alunos não 

entenderam as correções indicativas da professora ou, às vezes, eles não conseguiam 

resolver os problemas indicados.  

A correção textual-interativa, em forma de bilhete no final do texto, além de 

servir como elogio para os alunos, também foi utilizada como uma retomada de 

inadequações do texto e orientação para a reescrita, dando indicações para a reescrita 

quando o texto tinha problemas. No entanto, no total de textos avaliados, encontrei 

poucos bilhetes indicando problemas ou sugerindo a reescrita, já que havia sido 

estipulado pela professora que os textos com A não precisavam ser reescritos, e a 

maioria dos textos obteve conceito A.  

Fiz também uma análise de níveis das correções incluindo correção linguística, 

correção de informação e correção do sentido. A correção linguística, que consiste na 

correção de gramática, de léxico, de ortografia e de pontuação, foi usada mais 
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frequentemente. A correção de informação foi usada muito pouco, pois, segundo a 

professora, os alunos eram de nível avançado e raramente encontravam dificuldade de 

compreensão. Quanto às correções de sentido, a professora utilizou mais a estratégia 

indicativa, apontando somente o lugar de ocorrência do problema.  

Quanto à indicação de conceitos, a professora explicou na aula e na entrevista 

que os textos que não receberam conceito A foram os que tinham problemas do 

sentido, com muitos trechos confusos. Ou seja, as notas B não foram atribuídas por 

causa de problemas linguísticos. Como apresentei na análise, alguns textos com A 

também receberam um elogio no final de texto. De acordo com a análise, esses textos, 

além de ter poucos problemas e produzir o gênero solicitado na tarefa escrevendo 

fluentemente, usaram um estilo que foi além das expectativas da professora, 

encaixando-se na categoria de textos que não exigia reescrita. 

Para discutir aspectos do ponto de vista pedagógico, tomei como referência 

para a análise, as práticas pedagógicas para ensinar e aprender a escrever propostas 

pelos Referenciais Curriculares do Rio Grande do Sul (RS, 2009). Um aspecto que se 

destacou na análise foi o fato de as tarefas do curso Contos e Crônicas não adotarem o 

procedimento de publicação e resposta ao texto do aluno, o que trouxe implicações, 

tanto no âmbito das correções feitas pela professora, quanto nas revisões/correções 

feitas pelos aprendizes. Segundo os Referenciais (RS, 2009), "como resultado da 

escrita, é fundamental a publicação e a resposta ao texto pelos interlocutores 

projetados. É essa etapa que justifica o cuidado na escrita, a reescrita e a revisão do 

texto" (p. 67). Esse procedimento não apenas contribui para dar sentido à finalidade 

de uma unidade didática, mas também dá uma outra dimensão à produção textual do 

aluno, considerando que haverá a leitura significativa do que foi escrito.  

Outro ponto importante a ser destacado é com relação à avaliação pela 

professora. Como foi explicitado no capítulo 4, os textos avaliados como C deveriam 

ser reescritos; os textos B podiam ser reescritos para melhorar o conceito; e os que 

ganhavam A não precisavam ser reescritos. Esse parâmetro, no entanto, parece não 

estar em consonância com o entendimento da avaliação como um espaço para refletir 

sobre os objetivos de ensino que guiaram as atividades até ali, como um momento de 
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aprendizagem que contribui para tomadas de decisão sobre as práticas de ensino em 

vigor e futuras. Dessa perspectiva, entende-se que, mesmo que os alunos em questão 

sejam de nível avançado e escrevam bem, todos ainda podem aprender e melhorar 

seus textos. Nesse sentido, a publicação de fato dos textos produzidos talvez tornasse 

isso mais evidente e as expectativas de avaliação mais exigentes. No caso do curso 

Contos e Crônicas, não havendo objetivo de publicação das produções e demanda real 

da reescrita, o foco recaía mais sobre a obtenção da "nota A" do que sobre o 

desenvolvimento da aprendizagem.  

A análise também mostrou certo grau de dificuldade de entendimento dos 

parâmetros e critérios de avaliação por parte de alguns alunos, não ficando claras as 

razões para tirar A e B, e, em alguns casos, dificuldades de entender e/ou concordar 

com as correções solicitadas pela professora no texto. Nas entrevistas realizadas, esses 

alunos demonstraram não entender o critério de dar nota, mesmo que a professora o 

tenha explicado no inicio do semestre. Como Carla afirmou na entrevista, ela não 

sabia o que era um texto bom ou mau (Diário de campo, entrevista com Carla, 

13/05/2012). Tal dificuldade levanta a questão da eficácia ou não da correção, bem 

como de modos de viabilizar uma correção que ajude de fato na aprendizagem dos 

alunos.  

Com relação ao curso analisado, parece relevante refletir sobre a necessidade 

de uma maior discussão com os alunos dos parâmetros relacionados a aspectos mais 

globais dos gêneros do discurso, que perpassam todo o curso. Schlatter e Garcez 

(2012) afirmam que, para que se possa viabilizar a avaliação, é preciso levar em conta 

os parâmetros de avaliação, nos quais se incluem os critérios de avaliação (o que 

avaliar, o que são dados relevantes) e os descritores de desempenho (o que se entende 

como satisfatório ou insuficiente). No caso da avaliação da escrita a partir de uma 

perspectiva holística como a adotada no curso Contos e Crônicas, seria desejável que 

os parâmetros apresentassem uma descrição do que significa cumprir a tarefa, 

considerando os critérios de interlocução, propósito, recursos expressivos trabalhados 

em aula e utilização da informação para dar consistência ao texto (p. 166). Somente 
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explicitando esses conhecimentos é que se pode dar um feedback ao aluno sobre o 

que ele alcançou e o que ele pode vir a alcançar.  

Outro ponto fundamental na avaliação é que os alunos estejam cientes dos 

objetivos de ensino e dos critérios e parâmetros de avaliação, para que possam 

compreender e participar das decisões relativas às práticas avaliativas. Assim, “a 

avaliação é vista como um ‘contrato’ entre as partes: todos devem poder participar da 

definição e estar informados sobre aquilo que se deseja avaliar, o método e os 

critérios que serão utilizados” (RS, 2009, p.166).  

Entendo que se a professora explicasse melhor no início e ao longo do 

semestre quais seriam esses aspectos globais dos gêneros focalizados, talvez isso 

ajudasse os alunos a ter uma ideia mais clara sobre quais parâmetros e critérios de 

avaliação seriam adotados nas correções de suas produções. Ter clareza desses 

parâmetros poderia proporcionar a eles um papel mais participativo no processo de 

avaliação e na condução de seu próprio processo de aprendizagem. Práticas de 

discussão e avaliação coletiva das tarefas em sala de aula poderiam ser oportunidades 

de explicitar aos alunos esses critérios. Durante o semestre da pesquisa, houve 

somente uma oportunidade de avaliação coletiva de uma produção textual. Foi 

observado que os problemas do sentido foram melhor resolvidos nesse procedimento, 

em função da discussão e explicitação de aspectos pela professora. Como o foco 

principal da disciplina era literatura, parece que a leitura e a compreensão dos contos 

e crônicas tornaram-se mais relevantes do que a produção de textos com um propósito 

e interlocução claros, visando à uma publicação de fato.  

Truscott (1996) defende que a correção é um procedimento ineficaz e que tem 

pouco ou nenhum efeito sobre a capacidade dos alunos de melhorar a escrita. Ele 

aponta que, no processo de correção, é necessário que o professor reconheça os erros, 

identifique-os e que possa explicá-los para os alunos. Além disso, os alunos 

precisariam entender a explicação e lembrá-la na próxima escrita. O autor 

complementa, ressaltando que a correção gramatical também pode ter efeitos nocivos, 

desmotivando o aluno a escrever. Através da presente análise, não parece que a 

correção tenha causado prejuízos. Por outro lado, embora os próprios alunos tenham 
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manifestado ganhos de aprendizagem a partir do feedback do professor e da prática da 

reescrita, talvez uma discussão maior sobre os critérios e parâmetros utilizados, mais 

avaliações coletivas com discussão, a publicação dos textos para interlocutores 

claramente definidos pudessem justificar a necessidade de reescrita e de 

aperfeiçoamento dos textos.  

Nesse sentido, outro aspecto observado é que algumas tarefas não têm um 

interlocutor claro. Por exemplo, a tarefa da aula 9, que solicita escrever um texto 

contando a história do vestido em uma narrativa ou escrever um outro poema 

contando a história do vestido pela voz do pai, embora sejam bem interessantes em 

termos de retextualização e de escrever sobre o mesmo fato a partir de outra 

perspectiva, poderia ganhar em autenticidade se indicasse um interlocutor claro.  

Ainda outro ponto importante sobre a correção é a definição de critérios para o 

que será corrigido. No caso do curso Contos e Crônicas, a análise aponta que o foco 

da professora estava mais direcionado ao sentido global e das partes do texto. Essa 

priorização transparece no fato de que alguns erros, de ordem linguística, não foram 

corrigidos na versão 1 de determinado texto, mas foram corrigidos na versão 2 

(reescrita), sendo que nem todos os erros foram corrigidos na versão 2. É importante 

dizer que colocar o foco no sentido do texto é essencial quando agimos como 

interlocutores interessados em ler, compreender e responder ao que está sendo dito.  

Esse é o princípio fundamental da função social da escrita. No entanto, cabe lembrar 

novamente que, se fosse prevista a divulgação dos textos para um público mais amplo 

do que o professor, talvez mais etapas fossem necessárias para análises mais 

detalhadas e para novas reescritas e revisão final. Meurer (1997) discute a importância 

do trabalho com o texto autêntico para que esse possa produzir algum efeito dentro do 

contexto da prática social de quem o produz e de quem o lê. Nesse sentido, parece 

relevante a preocupação de dar aos alunos oportunidade de trabalhar com tarefas que 

tenham relação com a realidade que os cerca e que seus textos sejam efetivamente 

lidos por mais pessoas além do professor. 

Para observar as mudanças na escrita dos textos de primeira versão e reescrita, 

além das correções e feedback da professora, analisei a reescrita dos textos de três 
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alunos. Como vimos, Tiago corrigiu os erros apontados com correção resolutiva 

linguística na primeira versão. Porém, decidiu excluir as partes confusas do texto 

apontadas no bilhete interativo. Esta é uma solução possível, mas, ao mesmo tempo, 

significa que o aluno abre mão de detalhes e de efeitos de sentido que poderia 

construir. Dessa perspectiva, nas partes confusas, a reescrita não melhorou. Outro 

aspecto observado na reescrita foi que, além de corrigir os erros, o aluno escreveu 

algumas frases de outra forma para praticar as expressões aprendidas recentemente.  

Já a reescrita de Sara melhorou tanto nas correções linguísticas quanto nas de 

sentido. Os trechos marcados com ponto de interrogação que indicam confusão são 

transcritos de uma forma mais clara e adequada. No entanto, houve correções 

indicativas linguísticas não compreendidas por Sara, que as reescreveu ainda de modo 

inadequado na versão 2.  

A terceira reescrita analisada, de Carla, foi diferente da dos outros colegas. Ela 

escreveu um texto completamente diferente na reescrita, ou seja, abandonou a versão 

original. Como foram textos contando histórias diferentes, não foi possível perceber 

claramente como as correções feitas poderiam se relacionar com a reescrita. Mas com 

menos correções linguísticas e de sentido, podemos dizer que escrever outro texto 

completamente diferente pode ser uma maneira de reescrever e de melhorar.  

Quanto à pergunta 3, sobre outras atividades relevantes à produção escrita, 

com as observações das aulas, percebi que fazem parte do processo de escrita no 

curso observado outros procedimentos que incluem explicação do objetivo geral da 

unidade e do propósito de escrita, discussão dos conhecimentos relevantes, leitura do 

texto base e sua discussão, escrita individual e reescrita. Observei que, para cada aula 

de quatro horas, a professora organizava cerca de três horas de atividades de 

preparação para a escrita. Normalmente, ela pedia aos alunos para terminarem os 

textos na aula, corrigia os textos posteriormente e os devolvia na aula seguinte, sem 

explicações orais ou discussões conjuntas das correções apontadas. A análise dos 

dados apontou que nem todas as correções foram compreendidas ou seguidas pelos 

alunos, que não esclareciam com a professora tais marcações.  

Neste trabalho não pretendi fazer um estudo sobre aprendizagem de escrita. O 
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foco estava nas ações de correção e feedback praticadas pela professora e nas 

mudanças ocorridas na reescrita. Não obstante, seria interessante analisar se, ao longo 

de todo o semestre, houve ganhos de expressão e de produção dos diferentes gêneros 

focalizados. Para isso, poderiam ser analisados todos os textos produzidos por um 

mesmo aluno ao longo do semestre, comparado os textos iniciais com os demais para 

analisar se o aluno melhorou na escrita.  

Com este trabalho espero ter contribuído para a discussão de diferentes 

maneiras de dar feedback ao aluno sobre seus textos, entendendo que para que possa 

haver aprendizagem é fundamental que haja oportunidades de prática de escrita tendo 

em vista uma interlocução e um propósito definidos, discussões coletivas sobre 

formas de melhorar o texto, oportunidades diversas de leitura e reescrita tendo em 

vista a publicação.   
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APÊNDICE 

Transcrição das entrevistas com alunos e com a professora (13/05/2011) 
 

As transcrições apresentadas aqui estão listadas segundo a ordem da 
realização das entrevistas. 
 
Entrevista 1: com a Tela  
Pergunta: Bom dia. 
Tela: Bom dia. 
Pergunta: Como você já sabia, tô fazendo uma pesquisa sobre a avaliação de  

produção textual, e aqui, estão os teus textos. Tem algum comentário? 
Tela: Sim. Ah, essas três tarefas eu tirei três A, e tô muito feliz. 

Acho que a professora deixou muito... muito espaço para alunos, para criar 
textos de diferentes tipos. O primeiro é um comentário crítico, o segundo 
um e-mail, e o terceiro é tipo uma crônica. 
E eu acho uma maneira muito criativo (criativa) de treinar os alunos a 
escreverem mais, e é muito diferente dos outros professores ou outras 
tarefas que exigem uma carta para um jornal, ou Zero Hora, tipo... uma 
coisa muito chata. Mas, ah, acho que eu sou uma pessoa muito emocional. 
Se eu gostar dessa tarefa, eu vou escrever com muita paixão, e, talvez, saia 
um resultado muito bom. Mas, se eu não gostar, eu não vou escrever muito 
e não vou escrever muito bem também. E... sobre os resultados, acho que a 
professora, ela é muito, muito tolerante. Eu não sei... A segunda tarefa, eu 
não, não achava muito boa, mas ela também deixou A comigo. E o que eu 
gosta (gosto) mais é a terceira tarefa, que é uma historinha. E eu criei uma 
história muito absurda, e acho que é engraçada, e eu me diverti quando a 
criei. E acho muito melhor criar diferentes modos de escrever em diferentes 
estilos, além dos (das) cartas ou e-mails. 

Pergunta: Obrigada! 
Tela: De nada! 
 
Entrevista 2: com a Sara  
Pergunta: Bom dia. 
Sara: Bom dia. 
Pergunta: Como você já sabia, tô fazendo uma pesquisa sobre a avaliação de  

produção textual, e aqui, estão os teus textos. Tem algum comentário? 
Sara: Sim, eu tirei dois A e um B dos meus trabalhos e eu tenho algum pensamento.  

Primeiramente, eu não gosto de um comentário da minha professora, 
porque eu não sei a ideia dela, ela escreveu que ela não concorda ou ela não 
entendeu, mas eu não sei qual é um ponto que ela não entendeu ou porque 
ela não concordou. Mesmo que ela me dou uma A ,ela não concordou com 
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minha opinião sobre uma poema que meu colega fez. Por isso, eu estou um 
pouco confuso, e sobre o meu trabalho que tirou um B, eu achava o que eu 
fiz não é muito bom mas também (acho que) não vale apenas um B. E ela 
disse que eu precisava de rescrever e eu reescrevi mas acho que não aprendi 
muito da razão de rescrever, na minha reescrita, eu não melhorei o texto. 
Acho que falta alguma detalhas que ela tem de me dar para melhorar o texto 
realmente. 

Pergunta: mais alguma coisa? 
Sara: Er...na verdade , eu não gosto de todos os trabalhos quotidianos (não gosto das 

tarefas nas disciplinas no PPE), porque eles só são trabalhos não faz bom a 
minha produção textual. E os temas repetem dia-a-dia (repetem todos os 
dias), tão repetidos! Sempre são tal como escrever uma carta para Zero 
Hora, mais ou menos como assim, e eu não gosto disso, todas as vezes que 
eu fiz este tipo de trabalho quase iguais. 

Pergunta: Obrigada! 
Sara: De nada! 
 
Entrevista 3: com a Carla  
Pergunta: Bom dia. 
Carla: Bom dia. 
Pergunta: Como você já sabia, tô fazendo uma pesquisa sobre a avaliação de  

produção textual, e aqui, estão os teus textos. Tem algum comentário? 
Carla: Tenho. Eu tive dois A e um B. Na minha opinião, cada produção não  

são(está) tão perfeitas(perfeita). Quando eu escrevo, quando eu tinha de 
escrever, eu tinha muita dificuldade de arranjar, construir a estrutura. E, eu 
não tenho uma ideia de que a redação, como a redação é bom ou ruim(se a 
redação está boa ou ruim). Eu tento, tento escrever mais, mas a professora 
disse que o volume não é tão importante. Mas.., sobre as correções, eu acho 
muito, (que) são muito úteis, por que, dessa forma, eu apreendo o que é a 
expressão mais adequada dos falantes nativos. E, sobre o último, a última 
tarefa, eu tive B. O tema é sobre um(uma) história mais terrível ou 
assustador(assustadora). Eu tive muita confusão nesse texto. Eu tentava 
escrever uma história de acordo com os requisitos. Mas, só, eu tenho que 
escrever os(as) partes entre as personagens (descrever as relações entre 
tantas personagens). Então, desse(dessa) forma, eu acho (que), eu causei 
muita confusão. Tá bom, então, só pouco isso. 

Pergunta: Tá bom, obrigada. 
Carla: Obrigada. 
 
Entrevista 4: com a Cris  
Pergunta: Bom dia. 
Cris: Bom dia. 
Pergunta: Como você já sabia, tô fazendo uma pesquisa sobre a avaliação de  

produção textual, e aqui estão os teus textos. Tem algum comentário? 
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Cris: Até agora, eu já escrevi três textos e ganhei três "A", daí eu estou satisfeita.  
E dentro três textos, eu gostei mais de terceiro, é o conto crônico. E eu 
sempre faço bem em "crinicar" (criticar) alguma situação de sociedade. E 
sempre, acho que meu conto dos textos está bom, mas quando escrevo, 
ainda tenho problema sobre gramáticas, tipo como expressar minha opinião 
exatamente, e eu sempre esquecei das palavras que eu quero usar, daí acho 
que ainda tenho de continuar me esforçar. 

Pergunta: Mais alguma coisa? 
Cris: Eu quero tentar escrever mais diferentes tipos de textos. Até agora, a gente  

sempre escreve, tipo cartas, e-mails ou opiniões para Zero Hora, acho que é 
melhor a gente tentar mais diferentes tipos de textos. 

Pergunta: Obrigada! 
Cris: De nada! 
 
 
Entrevista 5: com o Tiago 
Pergunta: Bom dia. 
Tiago: Bom dia. 
Pergunta: Como você já sabia, tô fazendo uma pesquisa sobre a avaliação de  

produção textual, e aqui, estão os teus textos. Tem algum comentário? 
Tiago: Sim，eu já escrevi três textos e recebi dois B e um A. Acho que ainda posso 

melhorar e já fiz...já reescrevi. Acho que já melhorei e a professora corrigiu 
muito. Acho que esses é muito...esses correção (essas correções) são muito 
uteis para mim e para me ajudar melhorar minha redação. E a gente fez 
textos de diferentes tipos. Acho que esse...isso ajuda muito, especialmente 
para os estudantes estrangeiros saber (saberem) mais sobre português. 

Pergunta: Mais alguma coisa? 
Tiago: Sim, a gente também colaborar(colaborou) na turma e no texto, acho que isso 

ajudamos conhecer mais o seu colega da diferente cultura. 
Pergunta: Obrigada! 
Tiago: De nada! 
 
Entrevista 6: com professora Maria 
Pergunta: Bom dia. Como você já sabia, estou fazendo uma pesquisa sobre a 

avaliação de produção textual e estou observando as suas aulas, e aqui, 
estão os textos dos alunos da tua turma. Tem algum comentário?  

Maria: Tá. Primeiro, acho bem importante para definir os meus comentários. Aqui a 
gente tá na disciplina de Contos e Crônicas. Essa disciplina tem algumas 
particularidades que diferenciam bastante ela das outras disciplinas. O que 
acontece aqui? A gente lê textos literários normalmente. Então o que 
acontece é que o texto literário tem muito mais elipses, espaços que 
precisam ser preenchidos pelo leitor,  muito mais a presença da ironia. 
Então, problemas específicos do texto literário. Então quando eu leio o 
texto dos alunos, em alguns momentos eu procuro tentar entender se aquilo 
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que tá faltando, que eu acho que tá faltando, faz parte do estilo, talvez. 
Porque eu não posso cobrar do meu aluno na correção algo que ele leu no 
texto literário. Eu não posso cobrar que esteja errado quando ele escreve, 
mas que quando ele lê está certo. Então estes alunos que estão aqui, que tu 
selecionou, eu tentei diferenciá-los um pouquinho. Começando pela Sara e 
pela Tela, as duas têm muita facilidade para falar as coisas que elas pensam 
e também têm facilidade de escrever. Então os meus comentários para elas 
nos textos é mais ou menos assim: “Continue, está muito bom”. Assim 
como os outros alunos, como a Rocha, o Gil e a Silva, que também acho 
estão bem tanto oralmente quanto escrevendo. Na verdade,  todos os 
alunos são muito bons, mas alguns são um pouquinho melhor do que outros, 
né? Aqui no caso da Cris, a Cris tem uma dificuldade muito grande de 
comunicar oralmente. Isso na minha opinião não dificulta a escrita dela. Ela 
escreve bem. E o Tiago, a mesma coisa o Tiago, quando eu comento o texto, 
ele consegue entender e arrumar os problemas dele. Assim como a Carla e a 
Viana, acho (que) elas estão na mesma coisa com Tiago. Esses quatros aqui, 
a Cris, o Tiago, A Carla e a Viana, elas não se expressam tão bem 
oralmente, mas isso na minha interpretação não prejudica muito o texto 
deles. Normalmente o que acontece? Quando eu não dou A? Quando alguns 
trechos ficam muito confusos, e eu não consigo compreender o que quer 
dizer. Eu nunca dou B por causa dos erros gramaticais, raramente faço isso, 
Só faria se fosse em excesso, muita coisa errada. Mas não é o caso de 
nenhum dos alunos. Então, aqui, como é que eu to corrigindo? Quando eles 
têm trechos que dificultam o entendimento, que usam expressões que não 
têm sentido, quando falam uma coisa num parágrafo e outra no outro 
parágrafo, mas não tem uma ligação, não dá para entender muito bem. 
Então, meus comentários são normalmente quando tem problema de 
compreensão. Então eu dou B e o aluno tem a oportunidade de reescrever. 
Era isso.  

Pergunta: Mais alguma coisa?  
Maria: Não, é só isso.  
Pergunta: Tá bom, obrigada! 
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ANEXO 

ANEXO A  CONSENTIMENTO PARA ALUNOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE LETRAS 

Prédio Administrativo do Instituto de Letras – Sala 226 – Campus do Vale 
Avenida Bento Gonçalves, 9500 

Porto Alegre, RS, CEP 91501-000 Telefone: 3308 6690 
  

CONSENTIMENTO DE USO DE DADOS GERADOS PARA PESQUISA 
SOBRE AVALIAÇÃO E REESCRITA DE PRODUÇÕES TEXTUAIS 

 
Porto Alegre, 1 de abril de 2011.  

Prezado(a) aluno(a),  
 
Sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras e estou realizando uma 

pesquisa, orientada pela Profa. Margarete Schlatter, sobre avaliação e reescrita de 
textos produzidos por falantes de chinês em português. 

Para esse trabalho, necessito a) observar algumas aulas; b) analisar suas 
produções textuais ; c) analisar seu trabalho de reescrita, através das diferentes 
versões produzidas; d) entrevistas e conversas informais. 

Gostaria de poder contar com sua autorização para a utilização dos dados no 
meu estudo. Os dados gerados nas aulas, nas entrevistas e conversas, como também 
os textos produzidos, serão usados somente para fins de pesquisa científica pela 
autora da pesquisa. O projeto de pesquisa está devidamente registrado na UFRGS e 
será divulgado apenas em publicações ou apresentações acadêmicas. O nome dos 
participantes da pesquisa não será revelado.  

Agradeço sua atenção e estou à sua disposição em caso de dúvidas ou 
necessidade de esclarecimentos no telefone 51 85424793.  

 
Atenciosamente,  
Jingran Gao 
 

LI A CARTA ACIMA E DOU MEU CONSENTIMENTO PARA USO DOS 
DADOS GERADOS PARA FINS DE PESQUISA CIENTÍFICA. 
  
NOME DO/A ALUNO/A: __________________________________________  
 
DATA: _________________________________________________________ 
 
ASSINATURA: __________________________________________________ 
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ANEXO B  CONSENTIMENTO PARA PROFESSORA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO DE LETRAS 

Prédio Administrativo do Instituto de Letras – Sala 226 – Campus do Vale 
Avenida Bento Gonçalves, 9500 

Porto Alegre, RS, CEP 91501-000 Telefone: 3308 6690 
  

CONSENTIMENTO DE USO DE DADOS GERADOS PARA PESQUISA 
SOBRE AVALIAÇÃO E REESCRITA DE PRODUÇÕES TEXTUAIS 

 
Porto Alegre, 1 de abril de 2011.  

 
Prezada professora,  

 
Sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras e estou realizando uma 

pesquisa, orientada pela Profa. Margarete Schlatter, sobre avaliação e reescrita de 
textos produzidos por falantes de chinês em português. 

Para esse trabalho, necessito a) observar algumas aulas; b) analisar as 
produções textuais dos alunos ; c) analisar os trabalho de reescrita, através das 
diferentes versões produzidas; d) entrevistas e conversas informais. 

Gostaria de poder contar com sua autorização para a utilização dos dados no 
meu estudo. Os dados gerados nas aulas, nas entrevistas e conversas, como também 
os textos produzidos, serão usados somente para fins de pesquisa científica pela 
autora da pesquisa. O projeto de pesquisa está devidamente registrado na UFRGS e 
será divulgado apenas em publicações ou apresentações acadêmicas. O nome dos 
participantes da pesquisa não será revelado.  

Agradeço sua atenção e estou à sua disposição em caso de dúvidas ou 
necessidade de esclarecimentos no telefone 51 85424793.  

 
Atenciosamente,  
Jingran Gao 

 
 
LI A CARTA ACIMA E DOU MEU CONSENTIMENTO PARA USO DOS 
DADOS GERADOS PARA FINS DE PESQUISA CIENTÍFICA. 
  
NOME DO/A ALUNO/A: __________________________________________  
 
DATA: _________________________________________________________ 
 
ASSINATURA: __________________________________________________ 
 


