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RESUMO 

MARRA, A. A correção por pares através de ferramentas digitais como mediações 

formativas no ensino-aprendizagem do francês como língua estrangeira. 2018. 

298f. Dissertação (Mestrado em Letras, Língua e Literatura Francesa) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

Esta dissertação teve por objetivo estudar o desenvolvimento da produção escrita em 

francês baseada em gêneros textuais de alunos universitários brasileiros e a influência 

de correções feitas por alunos canadenses anglófonos através de ferramentas digitais 

nesse processo. Os dados foram coletados em um projeto de telecolaboração 

envolvendo a Universidade de São Paulo e a University of Victoria, no Canadá, ao 

longo de um semestre. O projeto propôs interações entre os alunos brasileiros e 

canadenses através de três ferramentas digitais: Facebook, GoogleDocs e Skype. Como 

parte das atividades de uma disciplina de francês como língua estrangeira, os alunos 

brasileiros escreveram textos pertencentes aos gêneros fait divers, récit de voyage e 

récit littéraire court, que foram corrigidos de maneira assíncrona, com o GoogleDocs, e 

síncrona, pelo Skype, pelos alunos canadenses. A pesquisa baseou-se no quadro teórico-

metodológico do interacionismo sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999/2012, 

SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, MACHADO, 2009), que se apoia, de forma geral, nos 

estudos propostos por Vigotski (1997, 1998; 2004; 2007; 2008). Servimo-nos, também, 

dos conceitos propostos pelo ISD e voltados para a didática das línguas, tais como: 

capacidades de linguagem (DOLZ; PASQUIER; BRONCKART, 1993) e modelo 

didático (DE PIETRO; SCHNEUWLY, 2003), além de outros propostos por Vigotski, 

como instrumento e zona de desenvolvimento próximo (VIGOTSKI, 2004, 2007, 2008) 

a fim de compreender as dificuldades e o desenvolvimento da produção escrita dos 

alunos brasileiros. Foram utilizados, paralelamente, estudos sobre correção propostos 

por Tapia (2016), ao lado de outras pesquisas sobre correção de erros e uso de 

tecnologia para o ensino de línguas, para compreender as correções linguageiras feitas 

pelos alunos canadenses e investigar seu papel no desenvolvimento das capacidades de 

linguagem dos alunos brasileiros. Os resultados das análises indicam que, de forma 

geral, os alunos brasileiros desenvolveram as capacidades de linguagem ao longo do 

projeto e que as correções linguageiras propostas pelos alunos canadenses agiram como 

um instrumento para tal desenvolvimento. Identificamos certa diferença entre a forma e 

o conteúdo das correções em relação às ferramentas digitais GoogleDocs e Skype e 

também constatamos que o léxico, a concordância nominal e a regência verbal 

apresentaram maior número de correções. Além disso, observamos que a influência das 

correções no desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos brasileiros 

ocorreu, sobretudo, no que diz respeito a duas das operações linguageiras mais 

corrigidas: a coesão nominal e a coesão verbal. 

Palavras-chave: Gêneros textuais; correção; feedback; ferramentas digitais. 

 



 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

MARRA, A. Peer correction through digital tools as formative mediations in the 

teaching and learning of French as a second language. 2018. 298 f. Dissertação 

(Mestrado em Letras, Língua e Literatura Francesa) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

This thesis aimed to study the development of writing in French as a Second Language 

based on textual genres of Brazilian university students’ and the influence of feedback 

given by anglophone Canadian students through digital tools. The data were collected in 

a telecollaboration project including the University of São Paulo and the University of 

Victoria, Canada, during a semester. The project proposed interactions between 

Brazilian and Canadian students through three digital tools: Facebook, GoogleDocs and 

Skype. As part of the activities of a French as a foreign language course, Brazilian 

students wrote three text genres: fait divers, récit de voyage and récit littéraire court, 

which were corrected by the Canadian students asynchronously, with GoogleDocs, and 

synchronously, by Skype. The research was based on the theoretical-methodological 

framework of sociodiscursive interactionism (SDI) (BRONCKART, 1999/2012, 

SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, MACHADO, 2009), which is based on the studies 

proposed by Vigotski (1997, 1998; 2004; 2007). In order to understand the difficulties 

and the development of writing in French of Brazilian students, we also relied on the 

concepts proposed by SDI which focus on language didactics, such as language 

capacities (DOLZ, PASQUIER, BRONCKART, 1993) and didactic model (DE 

PIETRO, SCHNEUWLY, 2003), as well as on concepts proposed by Vigotski, such as 

instrument and zone of proximal development (VIGOTSKI, 2004, 2007, 2008). In 

addition, we used the studies about correction proposed by Tapia (2016), as well as 

other researches about correction and the use of technology for language teaching, to 

understand the feedback given by the Canadian students and to investigate its role in the 

development of language capacities of the Brazilian students. In our analysis we could 

observe that, in general, the Brazilian students developed the language capacities 

throughout the project and that the feedback proposed by the Canadian students acted as 

an instrument for such development. We identified a certain difference between the 

form and the content of the corrections in relation to the digital tools GoogleDocs and 

Skype. We also verified that the lexicon, the nominal and the verbal cohesion were 

more often corrected. Moreover, we observed that the influence of corrections on the 

development of the language capacities of the Brazilian students occurred, especially, in 

relation to two of the most corrected linguistic operations: nominal cohesion and verbal 

cohesion. 

 

Keywords: Textual genres; correction; feedback; digital tools. 

 



 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

MARRA, A. La correction par les pairs à travers les outils numériques comme des 

médiations formatives dans l’enseignement-apprentissage du français comme 

langue étrangère. 2018. 298 f. Dissertação (Mestrado em Letras, Língua e Literatura 

Francesa) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Ce mémoire a eu pour but d’étudier le développement de la production écrite en français 

basée sur les genres textuels d’étudiants universitaires brésiliens et l'influence de 

corrections faites par les étudiants canadiens anglophones à travers des outils 

numériques dans ce processus. Les données ont été recueillies dans le cadre d'un projet 

de télécollaboration entre l'Université de São Paulo et l'Université de Victoria, au 

Canada, au cours d'un semestre. Le projet a proposé des interactions entre les étudiants 

brésiliens et canadiens à travers trois outils numériques : Facebook, GoogleDocs et 

Skype. Dans le cadre des activités d'un cours de français comme langue étrangère, les 

étudiants brésiliens ont écrit des textes appartenant aux genres fait divers, récit de 

voyage et récit littéraire court qui ont été corrigés de manière asynchrone avec 

GoogleDocs, et synchrone, par Skype, par les étudiants canadiens. L'étude a été basée 

sur le cadre théorique et méthodologique de l’interactionnisme socio-discursif (ISD) 

(BRONCKART, 1999/2012, SCHNEUWLY ; DOLZ, 2004, MACHADO, 2009), qui 

est a comme base les études proposées par Vygotski (1997). Nous nous sommes aussi 

appuyés sur des concepts proposés par l’ISD à propos de la didactique des langues, 

comme ceux de capacités langagières (DOLZ ; PASQUIER ; BRONCKART, 1993) et 

modèle didactique (DE PIETRO; SCHNEUWLY, 2003), ainsi que sur des concepts 

proposés par Vygotski comme instrument et zone proximale de développement 

(VYGOTSKI, 2004, 2007, 2008) afin de comprendre les difficultés et le développement 

de la production écrite des étudiants brésiliens. Nous nous sommes servis également des 

études sur la correction proposées par Tapia (2016) et d’autres recherches sur la 

correction des erreurs et l’utilisation de la technologie dans l’enseignement des langues 

afin de comprendre les corrections langagières faites par les étudiants canadiens et leur 

rôle dans le développement des capacités langagières des étudiants brésiliens. Les 

résultats des analyses montrent que, de façon générale, les étudiants brésiliens ont 

développé leurs capacités langagières tout au long du projet et que les corrections 

linguistiques proposées par les étudiants canadiens ont servi d'instrument pour un tel 

développement. Nous avons identifié une certaine différence entre la forme et le 

contenu des corrections par rapport aux outils numériques GoogleDocs et Skype et nous 

avons également vérifié que le lexique, la cohésion nominale et verbale ont été corrigés 

davantage. En outre, nous avons observé que l'influence des corrections sur le 

développement des capacités langagières des étudiants brésiliens a eu lieu, en 

particulier, par rapport à deux des opérations langagières les plus corrigées : la cohésion 

nominale et la cohésion verbale. 

Mots-clés : Genres textuels ; correction ; feedback ; outils numériques. 
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1. Introdução 
 

Este trabalho tem por objetivo estudar o desenvolvimento da produção escrita 

em francês baseada em gêneros textuais de alunos universitários brasileiros e a 

influência de correções feitas por alunos canadenses anglófonos através de ferramentas 

digitais nesse processo. 

O projeto se insere no quadro de pesquisas desenvolvidas pelo grupo ALTER-

AGE do CNPq (Análise de Linguagem, Trabalho e suas relações – Aprendizagem, 

Gêneros Textuais e Ensino do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico), do qual faz parte e que investiga vários processos de mediação formativa 

(BRONCKART, 2006), quer seja no desenvolvimento da produção textual, quer seja na 

aprendizagem do trabalho do professor ou, ainda, no desenvolvimento do pesquisador. 

Nosso interesse em estudar a produção escrita baseada em gêneros textuais e a 

correção de textos surgiu em 2013. Nesse ano, iniciamos uma pesquisa de iniciação 

científica sobre o desenvolvimento da escrita de gêneros textuais e a influência de 

correções feitas pelo professor na reescrita dos textos. Nosso objetivo foi analisar de que 

modo as correções linguageiras eram feitas e qual era a influência dessas correções no 

desenvolvimento da produção escrita de textos produzidos pelos alunos ao longo de um 

semestre. Em seguida, em 2015, realizamos uma segunda iniciação cientifica que visou 

a analisar o desenvolvimento da capacidade de autocorreção de graduandos do curso de 

Letras com habilitação em francês por meio da orientação da escrita pelos diferentes 

tipos de correções dadas às suas produções textuais ao longo de um semestre. 

Para realizar tanto as pesquisas de iniciação científica quanto esta, baseamo-nos, 

em primeira instância, no quadro teórico compartilhado pelo grupo de pesquisa 

ALTER-AGE: o interacionismo sociodiscursivo1 (BRONCKART, 1999/2012). Essa 

corrente se interessa particularmente pela linguagem e suas relações com o 

desenvolvimento humano, e se propõe como uma das vertentes contemporâneas dos 

trabalhos realizados por Vigotski (2004, 2007, 2008) no quadro do interacionismo 

social. 

Justamente, embora compartilhemos do mesmo quadro teórico, constatamos que 

não há pesquisas realizadas pelo grupo ALTER-AGE que tenham investigado a 

correção linguageira no desenvolvimento da produção textual. Ao mesmo tempo, 

                                                           
1ISD a partir daqui. 
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observamos que os estudos sobre a utilização de ferramentas digitais a partir da 

perspectiva de gêneros textuais estão em fase inicial no grupo ALTER-AGE, tendo sido 

estudada em apenas duas pesquisas, por enquanto, além da nossa. Portanto, nosso 

estudo propõe-se a contribuir para essa lacuna existente no campo dos estudos dos 

gêneros textuais desenvolvidos pelo grupo ALTER-AGE. 

Por outro lado, há inúmeros estudos a respeito da correção, sobretudo no início 

da década de 1980, tais como Lees (1979), Freedman (1979), Lamberg (1980), Butler 

(1980), Bartholomae (1980), Willians (1981), Sommers (1982) e Haswell (1983), entre 

outros. Seus estudos se apresentam como um conjunto de propostas didáticas sobre a 

correção baseadas em pesquisas sobre a escrita e partem de uma “desconfiança 

generalizada”, como indica Tapia (2016) sobre o efeito positivo das correções realizadas 

pelos docentes. 

Nessa linha, há pesquisadores que criticam a prática de correção gramatical e 

que interpretam tal feedback escrito não somente como improfícuo, mas também como 

nocivo para os alunos, como é o caso de Truscott (1996), que defende que essa prática 

deveria ser abandonada. Por outro lado, Ferris (1999) alega que a correção escrita não 

deveria ser abandonada enquanto prática, porque pode contribuir para o 

desenvolvimento da escrita em língua estrangeira. Para Truscott (1996), a correção 

gramatical é geralmente aceita entre professores sem nenhum pensamento crítico prévio 

a respeito da eficácia dessa abordagem e que não deveria ser uma prática recorrente em 

cursos que tenham como objetivo o desenvolvimento da escrita. Para Ferris (1999), a 

visão dos alunos sobre a correção não é negativa, ele reconhece, ao contrário, sua 

importância. Além disso, ele acrescenta que a falta de feedback pode conduzir os alunos 

a não levar a sério a necessidade de melhorar suas capacidades de escrita. 

Xu Shao (2015) faz um levantamento sobre o tema e encontra em Kulhavy 

(1977) o que seria a primeira definição de feedback como “any of the numerous 

procedures that are used to tell a learner if an instructional response is right or wrong”2 

(p. 211). 

Os autores Hattie, Biggs e Purdue (1996), por sua vez, acrescentam que a 

correção só é eficaz quando provê ao aluno informações específicas que poderão ajudá-

lo a melhor compreender maneiras de melhorar sua performance. 

                                                           
2“Qualquer um dos inúmeros procedimentos que são usados para dizer a um aprendiz que uma resposta 

educacional está certa ou errada” (tradução nossa). 
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No início dos estudos sobre feedback, os behavioristas viam-no mais como um 

processo de estímulo e resposta, no qual o objetivo era reforçar uma pessoa a repetir 

uma resposta correta, segundo Kozma e Bangert-Drowns (1987). Esse princípio, de 

acordo com Xu Shao (2015), serviu de base para a instrução programada, metodologia 

educacional baseada nos estudos de Skinner (1972) que consiste em apresentar um 

conteúdo através de pequenas seções, testar o estudante após cada seção, apresentar 

feedback imediato para as respostas dos estudantes e repetir. 

Seguindo a perspectiva cognitivista, que se desenvolveu contrapondo-se à 

abordagem behaviorista, o feedback é visto como um processo que auxilia os aprendizes 

dando-lhes informação suficiente para que possam se autocontrolar e autorregular sua 

própria aprendizagem (BANGERT-DROWNS et al, 1991). 

Em uma perspectiva interacionista, mais alinhada com nosso quadro teórico, 

poderíamos tomar a definição de Tapia (2016), que, se apoiando em Volochinov, 

analisa a correção a partir da inserção de vozes e a caracteriza como um texto dialógico 

que toma forma através de um enunciado, de uma marca verbal e de uma marca gráfica 

realizado por um docente sobre o enunciado de cada um dos alunos (TAPIA, 2016). 

Essa autora (TAPIA, 2016) realiza também um levantamento sobre o tema, mas em 

contextos hispanofônicos e destaca os estudos de Flower e Hayes (1990), Beaugrande 

(1990), Cassany (1987/1997, 1993) e Camps e Ribas (1993, 1998). 

Como destaca Tapia (2016), Cassany (1987/1997) aborda conceitos distintos em 

relação à correção, incluindo critérios linguísticos e intratextuais, como a estratégia 

didática que o docente pode utilizar para ajudar o aluno a gerar o processo de escrita, a 

partir de autores dos Estados Unidos. Cassany (apud TAPIA, 2016) propõe ainda uma 

dicotomia entre a “correção ruim”, que seria a atividade de correção do docente quando 

se centra somente no plano da correção gramatical e de critérios linguísticos, e a 

“correção boa”, ou seja, atividade didática que permite que o aluno possa aprender 

durante o processo de escrita. Ao fazer o que Cassany (1987/1997 apud TAPIA, 2016) 

chama de correção ruim, um professor pode gerar a produção de um texto 

gramaticalmente impecável, mas pobre de significado, com ideias pouco desenvolvidas 

e incoerências (CASSANY, 1987/1997 apud TAPIA, 2016). Essa dicotomia entre 

correção boa e ruim é afinada pelo autor em 1993, quando apresenta uma oposição entre 

“correção tradicional”, que tem como objetivo a erradicação dos erros de gramática, e 

“correção processual”, cujo objetivo seria modificar os hábitos de escrita dos alunos. 
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Camps e Ribas (1993), por outro lado, conforme citado por Tapia (2016), 

criticam a correção enquanto prática docente. Para essas autoras, a escola tem 

tradicionalmente corrigido textos segundo critérios normativos, considerados como 

mais superficiais, deixando de cuidar de outros aspectos da textualização, como “a 

globalidade do texto” e seus objetivos. Elas afirmam que tal prática não resulta em um 

efeito positivo na escrita dos alunos e propõem estratégias para que seus alunos revisem 

seus textos em aula com a ajuda de diretrizes e orientações (CAMPS; RIBAS, 1998 

apud TAPIA, 2016). 

Em sua tese de doutorado, Tapia (2016) chega à conclusão de que as correções 

realizadas pelos professores com mais frequência são as relacionadas a grafemas e 

acentos; em segundo lugar, a autora aponta aquelas relacionadas à sintaxe e, por último, 

as que representam a menor quantidade de correções são as que abordam o sentido dos 

textos. 

Desse modo, Tapia (2016) identifica que poucos professores tratam o sentido 

como um objeto de correção, o que vai na contramão do que poderíamos esperar do 

trabalho do professor se considerarmos os textos como “toda unidade de produção de 

linguagem que veicula uma mensagem linguisticamente organizada e que tende a 

produzir um efeito de coerência sobre o destinatário” (BRONCKART, 1999/2012, p. 

71). 

Tendo apresentado os estudos realizados no exterior que se debruçam sobre o 

tema da correção sob diversos pontos de vista, expomos, a seguir, as pesquisas 

realizadas em nosso país a respeito desse tema. 

No Brasil, encontramos, de fato, algumas pesquisas que dizem respeito à 

correção de alunos de Ensino Médio e Fundamental em língua materna e ao processo de 

reescrita (SERAFINI, 1989; RUIZ, 2010) e que propõem uma classificação dos tipos de 

correção mais realizados pelos professores. Esses estudos são retomados por autores 

como Gonçalvez e Bazarim (2013), Buin (2006) e Leite e Pereira (2013). 

Para Ruiz (2010), que estudou a linguística textual aplicada ao ensino de 

português como língua materna, o trabalho de correção deve ser feito apoiando-se nas 

categorias de análise da Linguística Textual e nas contribuições da Análise do Discurso, 

pois o trabalho com tais áreas do conhecimento traria menos insegurança no que diz 

respeito à correção dos textos em relação aos problemas que a gramática tradicional não 

oferece resposta (RUIZ, 2010, p. 193). 
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Entretanto, há poucos estudos que se dedicam ao desenvolvimento da escrita 

baseada em gêneros textuais e sua relação com a correção a partir da perspectiva que 

adotamos, ou que estudam a correção realizada através de ferramentas digitais, 

sobretudo em contexto universitário. O estudo de Luques (2016) aborda essa outra área, 

enquanto o de Leite e Pereira (2013) aborda a correção da produção escrita baseada em 

gêneros textuais do ponto de vista do ISD, perspectiva que adotamos. 

Uma busca3 no Banco de Teses da USP4 e da CAPES5 nos permitiu verificar os 

trabalhos já existentes sobre o desenvolvimento da escrita em língua estrangeira e sua 

relação com a correção e que, eventualmente, também envolvessem ferramentas digitais 

realizados nos últimos dez anos. 

No Banco de Teses da USP, testamos as palavras “correção”, “feedback”, 

“feedback corretivo” e “retroação”. Em seguida, consideramos apenas as pesquisas 

realizadas em áreas afins a nossa pesquisa, como pesquisas em língua materna e em 

língua estrangeira nas áreas de Educação, Filologia e Língua Portuguesa, Língua, 

Literatura e Cultura Italianas e Ciência da Computação. 

Ao colocarmos como palavra-chave “correção”, obtivemos 34 resultados. 

Desses, 1 foi na área de Filologia e Língua Portuguesa e o outro na área de Educação.6 

Em seguida, testamos as palavras “feedback”, “feedback corretivo” e “retroação”. Para 

“feedback”, encontramos 43 trabalhos, sendo 1 deles em Educação e 1 em Língua, 

Literatura e Cultura Italianas.7 Tanto para “retroação” quanto para “feedback corretivo” 

obtivemos apenas 1 resultado cada. No primeiro caso, da área de Ciência da 

Computação e, para o segundo, da área de Língua, Literatura e Cultura Italianas. 

Listamos abaixo os resultados em áreas próximas a da nossa pesquisa. 

 

Quadro 1 - Pesquisa por palavras-chave realizada no Banco de Teses da USP 

Banco de Teses da USP 

Palavras-chave Área do conhecimento Resultados 

Correção8 Filologia e Língua Portuguesa 1 

Correção9 Educação 1 

Feedback10 Educação 1 

                                                           
3As buscas foram realizadas em janeiro de 2018. 
4Site do Banco de Teses da USP. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/>. 
5Site do Banco de Teses da CAPES. Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/>. 
6Os outros 32 resultados provinham de outras áreas que não eram relacionadas a nossa, entre elas, 

Controladoria e Contabilidade, Estatística e Economia Aplicada. 
7Os outros 41 trabalhos encontrados provinham de áreas das ciências biológicas e exatas, entre elas, 

Engenharia Elétrica, Engenharia de Sistemas, Urologia etc. 
8Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-15092008-145159/pt-br.php>. 
9Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-28062017-142656/pt-br.php>. 
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Feedback11 Língua, Literatura e Cultura Italianas 1 

Retroação12 Ciência da Computação 1 

Feedback corretivo13 Língua, Literatura e Cultura Italianas 1 

 

O trabalho realizado na área de Filologia e Língua Portuguesa é uma dissertação 

de mestrado intitulada A reescrita como correção: sobras, ausências e inadequações na 

visão de formandos de Letras e defendida por Orasir Guilherme Teche Cális em 2008. 

Teve como objetivo “investigar a formação de futuros professores de português no que 

se refere ao trabalho com a escrita”. Esse trabalho estudou “textos que correspondem às 

respostas fornecidas por formandos em Letras a uma das questões discursivas de 

Linguística e Língua Portuguesa solicitada pelo Exame Nacional de Cursos (ENC), 

atual ENADE” (CÁLIS, 2008). 

 O trabalho que foi encontrado por meio da palavra-chave “correção” da área de 

“Educação” tem como título O uso da pontuação na escrita infantil: uma abordagem 

longitudinal. Trata-se de uma dissertação de mestrado defendida por Marina Bulbow 

Gozzi em 2017. Esse estudo foca no desenvolvimento do uso da pontuação em 

português como língua materna tendo como contexto uma escola de Ensino 

Fundamental I da Zona Leste da cidade de São Paulo. 

 O trabalho Os formadores e o desenvolvimento profissional de professores de 

inglês: diferentes olhares, diferentes práticas encontrado pela palavra-chave “feedback” 

foi defendido por Lindiane Viviane Moretti em 2014, e é uma dissertação de mestrado 

que teve como objetivo, “compreender de que maneira o olhar do formador influencia 

nas práticas e contribui para as aprendizagens de professores de inglês dentro de um 

contexto de formação em que o diálogo entre esses agentes é parte das premissas do 

programa de formação” (MORETTI, 2014). 

 A dissertação de mestrado da área de Língua, Literatura e Cultura Italianas, 

defendida em 2013 por Alexandre A. F. de Souza, intitula-se O tratamento do erro na 

produção oral de aprendizes brasileiros de italiano. Seu objetivo foi o de estudar a 

correção do professor “de erros cometidos pelos alunos, enquanto eles falam em 

atividades de conversação” (SOUZA, 2013). 

                                                                                                                                                                          
10Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-10112014-104424/pt-br.php>. 
11Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8148/tde-25072013-121551/pt-br.php>. 
12Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-11042011-095825/pt-br.php>. 
13Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8148/tde-29042015-144659/pt-br.php>. 
 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8148/tde-25072013-121551/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-11042011-095825/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8148/tde-29042015-144659/pt-br.php
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 Na área de Ciência da Computação, Patricia Alves Rodrigues defendeu em 2011 

um trabalho de mestrado que teve como objetivo “o enriquecimento do Moodle, 

apresentando um novo pacote, o iTarefa, que possibilita o gerenciamento de atividades 

interativas”, que proporciona o “aprendizado interativo e que permite retroação 

imediata” (RODRIGUES, 2011). 

 Ao pesquisarmos a palavra-chave “feedback corretivo”, encontramos a tese de 

doutorado de Adriana de Oliveira Pitarello, defendida na área de Língua, Literatura e 

Cultura Italianas e que teve como objetivo “destacar a importância do feedback 

corretivo imediato nos softwares didáticos de ensino linguístico em âmbito acadêmico” 

e “demonstrar que esse feedback pode atuar como um mediador da atividade cognitiva e 

metacognitiva discente” (PITARELLO, 2014), sendo esse o único trabalho que tem 

como foco uma língua estrangeira. 

Além disso, em nossa busca, não encontramos nenhum trabalho no Banco de 

Teses da USP que tivesse tais palavras-chave e que também fossem relacionados ao 

estudo de gêneros textuais. 

Em seguida, fizemos uma busca realizada no Banco de Teses da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelo portal do 

Catálogo de Teses e Dissertações. Obtivemos grande número de resultados nas áreas de 

Letras, Linguística, Língua Portuguesa e Linguística Aplicada. Para facilitar a 

compreensão dos resultados obtidos, apresentamos o seguinte quadro: 

 
Quadro 2 - Pesquisa por palavras-chave realizada no Banco de Teses da CAPES 

Banco de Teses da CAPES 

Palavra-chave Área do conhecimento Resultados 

Correção Letras 167 

Correção Linguística 95 

Correção Língua Portuguesa 23 

Correção Linguística Aplicada 14 

Total 299 

 

Ao buscar dentre os 167 trabalhos encontrados na área de Letras, não 

encontramos nenhum trabalho que tivesse a palavra-chave “correção” e que pesquisasse 

o ensino de francês como língua estrangeira em contexto universitário. Os trabalhos 

dessa área que têm alguns pontos em comum com o nosso são 11, mas têm como 

contexto o ensino de português a nível fundamental ou estudam o ensino de inglês como 

língua estrangeira. Como trata-se de uma dezena de trabalhos, vamos apresentar os 
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resultados em um quadro, para facilitar a compreensão da razão pela qual eles se 

diferenciam do nosso. 

 
Quadro 3 - Trabalhos encontrados na busca do Banco de Teses da CAPES 

 Título Contexto/objetivo 

1 Experiência intercultural mediada pela 

internet: o ensino de línguas via 

telecolaboração 

Ensino de inglês. Objetivo: promover uma 

experiência intercultural. 

2 O trabalho colaborativo em práticas de 

revisão e reescrita de textos em séries a 

finais do ensino fundamental I 

Ensino de português no ensino fundamental. 

3 A reescrita de textos na escola: 

trabalhando com gêneros e sequências 

didáticas 

Ensino de português no ensino médio. 

4 O uso do chat e da tabela de correção no 

ensino da resenha acadêmica 

Ensino de português no ensino universitário 

5 Correção de erros em língua inglesa: do 

colaborativo ao individual 

Ensino de inglês no ensino fundamental 

6 A correção com os pares em um contexto 

de ensino aprendizagem de português 

como língua estrangeira: um estudo com 

alunos intercambistas da UFG 

Ensino de português como língua estrangeira 

7 O computador nas aulas de língua 

estrangeira: o recurso F.A.R.E. em 

atividades de correção automática 

Ensino de italiano como língua estrangeira 

8 A mediação Aluno-aluno na Revisão do 

Artigo de Opinião 

Ensino de português como língua materna 

9 A correção dialogada entre professora e 

alunos como ferramenta colaborativa para 

a promoção da autonomia do aprendiz: um 

estudo sobre a construção de textos 

escritos em inglês 

Ensino de inglês como língua estrangeira 

1

0 

Feedback em ambiente digital: um 

processo interlocutório de leitura e 

produção escrita 

Ensino de inglês como língua estrangeira. Objetivo: 

investigar de que maneira a etapa de reformulações 

colaborativas de produções escritas 

individualmente ocorre em uma ferramenta para 

construção de textos coletivos. Procura-se observar, 

quando da utilização desse programa como recurso 

mediador de feedback escrito, de que modo o aluno 

lida com o processo de reformulação de textos 

escritos em inglês como LE 
1

1 

Feedback aluno-aluno em um curso de 

extensão universitária on-line 
Ensino de português como língua materna. 

Objetivo: categorizar os tipos de feedback aluno-

aluno de acordo com o conteúdo. 

 

Em relação aos trabalhos realizados na área de Linguística Aplicada, 

encontramos três que têm pontos em comum com o nosso. Entretanto, eles também 

apresentam pontos de divergência com nossa proposta. O primeiro trata da 

aprendizagem de inglês, não compartilha do mesmo quadro teórico que o nosso e se 

interessa sobre as crenças de alunos e professores sobre a correção, e não pelas 

correções em si. O segundo, embora se apoie nos conceitos de mediação e zona de 

desenvolvimento proximal, como nós, estuda a correção oral realizada por professores 
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de língua inglesa. O terceiro, que compartilha do mesmo quadro teórico que o nosso, 

estuda o desenvolvimento do gênero textual artigo de opinião em português como 

língua materna. 

Para a busca com a palavra “feedback corretivo”, tivemos o seguinte resultado: 

Quadro 4 - Quantidade de trabalhos encontrados com a palavra-chave feedback corretivo no Banco de 

Teses da CAPES por área do conhecimento 

Banco de Teses da CAPES 

Palavra-chave Área do conhecimento Resultados 

Feedback corretivo Letras 78 

Feedback corretivo Linguística 43 

Feedback corretivo Língua Portuguesa 4 

Feedback corretivo Linguística Aplicada 8 

Total 133 

 

Dos oito resultados, quatro deles apareceram na busca anterior, feita com a 

palavra “correção”. Dos quatro restantes, destacamos dois: 

1. Os efeitos da instrução com foco na forma na aprendizagem dos clíticos de 3ª 

pessoas do espanhol por universitários brasileiros;14 

2. Uma análise discursiva sobre o tratamento dispensado por professores ao erro 

em LE: um viés entre teoria e prática.15 

Apesar as contribuições dessas pesquisas em relação aos estudos de língua 

estrangeira, as divergências encontradas nesses trabalhos em relação a nossa proposta 

são: investigar o ensino de espanhol, não estar inserido na perspectiva dos gêneros 

textuais e não utilizar ferramentas digitais, além da correção ser sempre realizada por 

professores. 

Em relação à palavra “retroação”, tivemos o seguinte resultado: 

Quadro 5 - Quantidade de trabalhos encontrados com a palavra-chave retroação no Banco de Teses da 

CAPES por área do conhecimento 

Banco de Teses da CAPES 

Palavra-chave Área do conhecimento Resultados 

Retroação Letras 1 

Retroação Linguística 1 

Retroação Língua Portuguesa 3 

Retroação Linguística Aplicada 0 

Total 5 

 

                                                           
14Disponível em: 

<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusa

o.jsf?popup=true&id_trabalho=3073874>. Acesso em: 02/02/2017 
15Disponível em: 

<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusa

o.jsf?popup=true&id_trabalho=134328>. Acesso em: 02/02/2017 
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Na área de Linguística Aplicada, todos os trabalhos encontrados com a palavra 

“retroação” abordavam o português como língua materna e estavam focados no ensino 

da literatura. 

Tendo finalizado a pesquisa relacionada à correção, testamos as palavras 

“ferramentas digitais” na área de Letras. Obtivemos 744 resultados. Após ter analisado 

os resumos dos trabalhos obtidos, concluímos que a maioria deles tinha como contexto 

o ensino de português como língua materna em ensino fundamental e médio e que se 

concentravam principalmente sobre leitura. Encontramos, por outro lado, alguns estudos 

sobre espanhol e sobre inglês, outros sobre o letramento digital, tanto do ponto de vista 

do aluno quanto da formação de professores. 

No que diz respeito a nossa área, o ensino de francês como língua estrangeira, 

encontramos somente quatro estudos. São eles: 

1. Aprendizagem da língua francesa em um Centro de Estudo de Línguas do estado 

de São Paulo: desenvolvimento da produção escrita em aplicativos para tabletes; 

2. Práticas de letramento em FLE: ressignificar para formar o sujeito crítico; 

3. Sensibilização de futuros professores para a docência em Educação a Distância 

no ensino da leitura de textos digitais em língua francesa: o Moodle como espaço de 

formação inicial; 

4. Percursos de leitura em FLE a distância. 

Como podemos ver pelos títulos e pela leitura de seus objetivos, essas 

pesquisas não se assemelham com a nossa, por investigarem i) em que medida o uso de 

recursos digitais para tabletes nas aulas presenciais podem contribuir para a realização 

de tarefas; ii) as práticas de letramento, a partir de observação de experiências relatadas 

por professores de Língua Francesa de duas escolas estaduais do município de 

Alagoinhas; iii) o ensino da leitura de textos digitais (hipertextos e multimodais) em 

língua francesa; iv) o uso de ferramentas digitais, em especial do mapa mental, através 

de uma abordagem sócio-interacionista da leitura em FLE. Em outras palavras, nenhum 

deles investiga o uso de ferramentas digitais para a correção da produção escrita, 

estudando seu impacto no desenvolvimento dos alunos. 

Em relação aos trabalhos restantes, eles se concentram em assuntos diferentes do 

que o desenvolvido pelo nosso projeto. Destacamos 16 desses outros trabalhos no 

quadro a seguir para facilitar a visualização das diferenças de seus objetivos com os 

nossos. 
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Quadro 6 - Título e objetivo dos trabalhos encontrados com a busca pela palavra-chave ferramentas digitais 

Título Objetivo 

A reescrita no ensino formal: 

ações e intervenções com o uso 

de mídia digital 

Investigar as categorias de práticas interativas que emergem no 

processo de reescrita em um contexto de mediação provido do uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação. 

O uso do chat e da tabela de 

correção no ensino da resenha 

acadêmica 

analisar a influência do chat do Facebook e de uma tabela detalhada 

de correção no processo de ensino-aprendizagem da escrita da 

resenha acadêmica. 
Connecting Classrooms: 

proposta para o ensino de 

língua inglesa em ambiente 

digital na escola pública 

Compreender como foi o processo de aprendizagem dentro do 

contexto do Projeto Connecting Classrooms, no qual vídeos, fotos e 

mensagens escritas foram usados para a comunicação 

O trabalho colaborativo on-line 

em um projeto de 

aprendizagem de língua 

adicional 

Descrever e analisar o desenvolvimento de um projeto de 

aprendizagem, desenvolvido no curso de línguas adicionais on-line 

CEPI (Curso de Português e Espanhol para o Intercâmbio) 

Português como língua 

estrangeira e tecnologias 

digitais: uma experiência com 

o grupo de discussão on-line no 

contexto do PEC-G 

Verificar o uso dessa ferramenta para o processo de aquisição do 

português. 

“Vamos ficar para a história, 

professor”: escrita colaborativa 

do gênero conto em língua 

inglês e uso das TIDIC sob a 

perspectiva da teoria sócio 

cultural 

Observar se a utilização da ferramenta digital wiki proporcionaria a 

melhoria no processo de produção escrita do gênero conto - em 

língua inglesa – de forma colaborativa 

A tecnologia no ambiente 

escolar: análise do 

desenvolvimento de uma 

proposta de escrita no 

Facebook 

Explorar as possibilidades oferecidas pelas novas ferramentas 

digitais (rede social, e-mail) no meio educacional, mais 

especificamente no contexto de ensino de língua materna 

Das salas aos chats: Facebook 

e outras redes de 

relacionamento numa 

perspectiva educomunicacional 

Analisar, por meio da modalidade de observação participada, duas 

experiências de uso da rede social Facebook em sala de aula 

Aprendizagem de línguas em e-

tandem via mensagens 

instantâneas: um estudo de 

caso' 

Investigar como se manifesta a aprendizagem colaborativa em uma 

experiência de ensino-aprendizagem de LE em e-tandem (português 

e inglês) 

O uso do chat de voz na 

aprendizagem on-line: uma 

experiência na marinha do 

Brasil 

Identificar como professores-tutores e alunos, civis e militares da 

ativa, vinculados a esta corporação militar, perceberam o curso, 

considerando seus elementos constitutivos 

Uma pesquisa-ação no ensino-

aprendizagem da língua inglesa 

para crianças com uso de 

tecnologias digitais 

Oferecer subsídios pedagógicos à utilização de tecnologias digitais 

no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa 

Tecnologias digitais e ensino 

superior: uma experiência de 

desenvolvimento profissional 

docente na UFRJ 

Compreender o processo de formação do docente de ensino superior 

para a integração das tecnologias digitais na prática pedagógica 

através do desenho, da implementação e da avaliação de um curso 

online voltado para o desenvolvimento profissional de docentes da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

(Inter)faces colaborativas? 

Uma análise discursiva de 

ambientes virtuais educacionais 

baseados em redes sociais 

Analisar três ambientes virtuais educacionais, sendo que dois deles 

foram lançados por dois diferentes institutos de idiomas brasileiros e 

o terceiro por uma fundação educacional do Reino Unido, com o 

propósito de problematizar o modo como são adotados na formação 

dos alunos 

Do presencial ao virtual: Abordar a utilização das tecnologias de informação e comunicação, 
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contribuições do uso de 

ambientes virtuais e 

ferramentas on-line para o 

ensino de literatura 

computador conectado à internet, no ensino de literatura 

As novas tecnologias em 

projetos interdisciplinares na 

escola pública – um estudo à 

luz da teoria da atividade 

Analisar como os participantes utilizaram as NTICs durante o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares, vistos como 

sistemas de atividade 

Aprendizagem colaborativa em 

um curso on-line de pós-

graduação: a perspectiva dos 

alunos 

Investigar a visão dos alunos sobre as atividades em grupo de um 

curso on-line de pós-graduação. 

Internet e autonomia na 

aprendizagem do Francês 

língua estrangeira em meio 

universitário: a experiência 

com a plataforma COL 

Partindo da afirmação segundo a qual as tecnologias da informação 

e da comunicação (TIC) podem fornecer importantes ferramentas 

para professores de línguas estrangeiras e trazer benefícios para os 

alunos, o presente trabalho propõe uma utilização pertinente e 

coerente de um dos recursos disponíveis pela Internet: a plataforma 

de ensino COL (Cursos on-Line) desenvolvida e disponibilizada 

pela Universidade de São Paulo. A partir da aplicação dessa 

ferramenta em um curso presencial de francês língua estrangeira, 

pudemos observar as vantagens que a mesma oferece 1) para uma 

melhor organização e disponibilização do material e do conteúdo 

pedagógicos, 2) para uma maior interação entre professor e alunos, 

bem como entre os próprios alunos e o material didático 

disponibilizado, 3) para o desenvolvimento da autonomia de estudo 

e de aprendizagem dos alunos envolvidos, e 4) para o oferecimento 

de um espaço complementar ao da sala da aula para o contato com a 

língua e a cultura francesa. Apesar das grandes vantagens que traz, 

uma plataforma de ensino apresenta algumas restrições e problemas 

sobre as quais oferecemos elementos de reflexão para professores e 

pesquisadores que desejam utilizar esse tipo de recurso no 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras. 

 

As pesquisas expostas acima, embora tenham aparecido em nossa busca por 

meio da palavra “ferramentas digitais” não se concentram nos estudos da mesma língua 

estrangeira que a nossa, o francês. Além disso, elas também não estão inseridas na 

perspectiva dos gêneros textuais. 

Portanto, com o objetivo de preencher uma lacuna nos estudos que relacionam 

os gêneros textuais, a correção da produção escrita e as ferramentas digitais para o 

ensino de francês como língua estrangeira no Brasil em nível universitário e, também, 

nas pesquisas realizadas pelo grupo ALTER-AGE, desenvolvemos a pesquisa como 

explicamos a seguir. 

Durante o segundo semestre de 2015, colocamos em contato dois grupos de 

alunos de duas universidades, uma brasileira (USP) e uma canadense anglófona (UVic), 

para realizar um projeto de telecolaboração. Em ambas as universidades, os alunos 

aprendiam o francês como língua estrangeira. Por meio dessa experiência, os 

universitários brasileiros tiveram seus textos corrigidos pelos alunos canadenses através 

de ferramentas digitais. 
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De forma mais específica, os alunos canadenses anglófonos cursavam a 

disciplina FRAN 275 – Writing in French da University of Victoria, que previa, em seu 

programa, a prática de estratégias de escrita, de revisão e de correção através de códigos 

que deveriam ser usados pela professora e por duplas, além de visar à manipulação de 

ferramentas digitais para a criação e revisão dos textos. Esses alunos tinham nível B116 

do CECRL (Conseil de l’Europe, 2001). 

Já os brasileiros, cursavam a disciplina da graduação em Letras Francês II. Essa 

disciplina tinha por objetivo levar os alunos do nível A117 ao nível A218 do CECRL 

(Conseil de l’Europe, 2001), abordando conteúdos comunicativos relacionados, por 

exemplo, a como relatar acontecimentos passados. Assim, ela previa que os alunos 

escrevessem cinco textos pertencentes a diferentes gêneros textuais, porém 

compartilhando o mesmo agir linguageiro: relatar. 

Na verdade, o projeto de telecolaboração entre alunos das duas universidades foi 

proposto por duas professoras das universidades, que já tinham realizado várias 

atividades de cooperação interuniversitária. Nossa pesquisa de mestrado começou a ser 

delineada com a participação nesse projeto internacional e foi consequência de uma 

oportunidade de estágio,19 proposto pelas duas professoras, que resultou em uma bolsa 

para trabalhar por três meses, de junho a agosto de 2015, antes deste projeto de 

mestrado ser colocado em prática, no Departamento de Francês da University of 

Victoria, na Colúmbia Britânica, como assistente de pesquisa no projeto Apprentissage 

                                                           
16Segundo o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, no nível B1, o aluno é capaz de 

compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e estandardizada e os assuntos 

lhe são familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer etc.). É capaz de lidar 

com a maioria das situações encontradas na região onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um 

discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever 

experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e 

justificações para uma opinião ou um projeto. 
17Segundo o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, no nível A1, o aluno é capaz de 

compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados muito simples, que 

visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar outros e é capaz de fazer 

perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais, como o local onde vive, as pessoas que conhece e as 

coisas que tem. Pode comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se 

mostrar cooperante. 
18Segundo o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, no nível A2, o aluno é capaz de 

compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata (por 

exemplo: informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante). É capaz de comunicar 

em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e direta sobre 

assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio 

circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com necessidades imediatas. 
19Esse estágio foi financiado por um organismo canadense sem fins lucrativos chamado Mitacs e que 

concebe programas de pesquisa e de formação no país com o objetivo de apoiar a inovação industrial e 

social no Canadá. No Brasil, esse programa tem parceria com a CAPES. 
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à l’ère du numérique (Aprendizagem na era digital) coordenado pela Prof.a Dr.a 

Catherine Caws. 

O projeto de telecolaboração entre as duas universidades e as duas professoras 

foi implantado por um semestre, envolvendo diversas atividades e outros estudantes. 

Nesta pesquisa, analisaremos apenas uma parte dos dados gerados por esse projeto de 

colaboração. Restringiremos as análises a três textos produzidos pelos alunos 

brasileiros, as correções dos alunos canadenses por meio de ferramentas digitais e à 

mediação on-line criada entre os alunos. 

1.1 Objetivos e perguntas de pesquisa 

Nosso objetivo geral é estudar o desenvolvimento da produção escrita em 

francês baseada em gêneros textuais de alunos universitários brasileiros e a influência 

de correções feitas por alunos canadenses anglófonos através de ferramentas digitais 

nesse processo. Para tanto, propomos três perguntas de pesquisa estruturadas segundo as 

etapas de análise dos dados. 

Como objetivos específicos, almejamos: 

- analisar o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos 

brasileiros por meio de suas produções escritas ao longo de um semestre; 

- investigar a influência da correção linguageira dos alunos canadenses nesse 

desenvolvimento, procurando entender o papel de suas retroações/correções 

linguageiras, realizadas por meio de ferramentas digitais no desenvolvimento das 

capacidades de linguagem dos alunos brasileiros. 

- verificar em que medida a mediação on-line por meio de ferramentas digitais 

contribuiu para o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos brasileiros. 

Para atingir nosso objetivo, formulamos as seguintes perguntas de pesquisa: 

I) Quais capacidades de linguagem são mobilizadas nos três textos dos alunos 

brasileiros ao longo do semestre? Houve desenvolvimento? 

II) Se houve, qual a influência das correções linguageiras no desenvolvimento 

das capacidades de linguagem dos alunos brasileiros? 

III) A mediação on-line por meio de ferramentas digitais pode ajudar os alunos 

brasileiros inseridos em nosso projeto de telecolaboração a ter uma melhor produção 

escrita (no plano contextual, discursivo e linguístico-discursivo)? De que maneira? 
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1.2 Organização da dissertação 

Na Introdução, apresentamos a problemática de nosso estudo, nosso objetivo e 

nossas perguntas de pesquisa. No Capítulo 1, descreveremos os pressupostos teóricos 

nos quais nos baseamos. Começaremos por uma exposição da abordagem do 

interacionismo social como desenvolvida por Vigotski (2008) para pensar sobre o 

desenvolvimento humano. Em seguida, a atenção será concentrada nos pressupostos do 

interacionismo sociodiscursivo, que se propõe a continuar o estudo das questões 

elaboradas pelo interacionismo social, sobretudo no que diz respeito ao papel da 

linguagem no desenvolvimento humano. Por fim, apresentaremos as concepções de erro 

e de correções linguageiras, bem como as pesquisas realizadas sobre o uso de 

tecnologias no ensino de línguas. 

 No Capítulo 2, descreveremos a metodologia usada para realizar esta pesquisa. 

Nessa seção, exporemos o contexto de pesquisa, os participantes e os procedimentos 

para a coleta, seleção e análise dos dados. 

 No Capítulo 3, traremos as análises dos dados orientadas por nossas perguntas 

de pesquisa. As análises serão embasadas nos pressupostos teóricos expostos no 

Capítulo 1 para tentar compreender o desenvolvimento da produção escrita em francês 

baseada em gêneros textuais de alunos universitários brasileiros e a influência de 

correções feitas por alunos canadenses nesse processo. 

 Em seguida, faremos uma discussão dos resultados da pesquisa, retomando 

nossas perguntas para facilitar a compreensão dos resultados aos quais chegamos. 

 Para terminar, exporemos nossas considerações finais, com o intuito de apontar 

nossas contribuições para pesquisas futuras e as limitações do estudo que realizamos. 
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1. Pressupostos teóricos 

 
Nesta seção, exporemos os pressupostos teóricos nos quais nos baseamos para 

desenvolver esta pesquisa. Inicialmente, discorreremos a respeito da posição 

epistemológica chamada de interacionismo social (IS), desenvolvida por diversos 

autores, dentre eles, Vigotski (2008). As correntes da filosofia e das ciências humanas 

que se reconhecem como dentro de tal posição epistemológica acreditam que o 

aparecimento e o desenvolvimento dos instrumentos semióticos no ser humano 

possibilitam o processo de socialização humano e que desse processo resultam as 

propriedades específicas das condutas humanas, o que nos diferencia dos outros seres. 

Por investigarmos nesta pesquisa o desenvolvimento da escrita de alunos inseridos em 

um contexto de aprendizagem, acreditamos que os trabalhos de Vigotski (2008) sobre a 

aprendizagem são pertinentes, sobretudo se considerarmos os conceitos de instrumento, 

mediação, funções psíquicas superiores e zona de desenvolvimento próximo, conceitos 

que serão explicados no decorrer deste texto e que são essenciais para entender e 

analisar os processos relacionados ao ensino. 

Em seguida, trataremos do interacionismo sociodiscursivo (ISD), abordagem 

proposta por Bronckart (1999/2012, 2006), que nasce da posição epistemológica 

adotada pelo IS, preocupando-se, então, principalmente com a linguagem e com seu 

papel, considerado como fundamental para o desenvolvimento cognitivo dos seres 

humanos. Para estudá-la, Bronckart (1999/2012, 2006) propõe um modelo de análise 

textual e se debruça sobre o estudo dos textos. Em nosso estudo, utilizamos o modelo de 

análise textual proposto pelo ISD para analisar os textos escritos pelos alunos, bem 

como os conceitos de gênero textual e de capacidades de linguagem, que veremos a 

seguir, para verificar em que medida a interação entre os alunos influencia no 

desenvolvimento de suas capacidades de linguagem para a escrita de gêneros textuais. 

2.1 O interacionismo social 

Segundo os estudos de Vigotski (2008), o ser humano, assim como outros seres, 

tem seu comportamento condicionado por um potencial genético e por circunstâncias de 

sobrevivência da espécie. Por outro lado, esse autor afirma que, devido ao processo de 

socialização pelo qual passou a espécie humana em sua evolução, houve a emergência 

de instrumentos que garantiram ao ser humano o distanciamento das restrições 

biológicas determinadas pela genética e o desenvolvimento de formas essencialmente 
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humanas de inteligência, como o pensamento e a consciência. O social é, então, 

constituinte do que chamamos de humano.  

A perspectiva sociointeracionista entende que é impossível estudar as condutas 

humanas e suas particularidades sem que se leve em consideração a influência histórico-

social a que a espécie humana está submetida. Em outras palavras, além das 

características herdadas ao nascer em determinado tempo da evolução filogenética de 

sua espécie – algo que também acontece com os outros seres –, os seres humanos 

sofrem a influência de um tipo particular – por ter um caráter semiótico – de 

organização social. 

É sobre as condições que permitem com que essas formas particulares de 

organização social e essas formas de interação de caráter semiótico emerjam, que o 

interacionismo se debruça em primeiro lugar. Uma vez desenvolvidas, essas 

propriedades sociossemióticas são apropriadas e interiorizadas pelos seres humanos, o 

que faz com que eles se tornem pessoas, dotadas de consciência e racionalidade. Esses 

processos pelos quais ocorrem a apropriação e a interiorização das propriedades 

sociossemióticas próprias dos organismos humanos também é um tema tratado pela 

abordagem sociointeracionista. Assim, a posição sociointeracionista se distingue de 

correntes cognitivistas, atomistas e behavioristas porque tenta entender as condutas 

humanas menos por suas características neurobiológicas ou como resultado de um 

condicionamento motivado pelas pressões do meio e mais, como vimos acima, pela 

historicidade do ser humano, compreendendo que meio e organismo exercem influência 

mútua, de modo que o biológico e o social não podem estar separados. Como afirma 

Rego (2014, p. 93) a respeito de Vigotski, uma das figuras mais importantes dessa 

abordagem, e de suas contribuições ao IS, 

nesta perspectiva, a premissa é de que o homem constitui-se como tal através 

de suas interações sociais, portanto, é visto como alguém que transforma e é 

transformado nas relações produzidas em uma determinada cultura. É por 

isso que seu pensamento costuma ser chamado de sociointeracionista 

(REGO, 2014, p. 93) 

Em resumo, o IS investiga as condições de desenvolvimento de formas 

particulares de organização social e de interação de caráter semiótico, as características 

dessas organizações sociais e os “processos filogenéticos e ontogenéticos pelos quais 

essas propriedades sociossemióticas tornam-se objeto de uma apropriação e de uma 

interiorização pelos seres humanos”, como afirma Bronckart (1999/2012, p. 22). 
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Para estudar os processos mencionados como sua primeira preocupação, o 

processo de hominização, o interacionismo se aproxima de outras abordagens e entende, 

como Marx e Engels (1951), que a construção da consciência humana é desenvolvida 

por conta do trabalho, da linguagem e dos instrumentos. De acordo com a abordagem 

proposta por esses autores, os seres humanos, “ao lutarem pela sobrevivência 

organizam-se em torno do trabalho estabelecendo relações entre si e a natureza” 

(REGO, 2014, p. 96) e essa organização permite a emergência da linguagem como 

“veículo de comunicação e apropriação do conhecimento historicamente construído pela 

espécie”, como afirma Rego (2014, p. 97). Por esse motivo, a autora reitera que o 

desenvolvimento da consciência é mediado pela linguagem e não se limita à experiência 

pessoal. 

Em relação ao estudo das características das organizações sociais, como aponta 

Bronckart (1999/2012), o interacionismo apoia-se em Durkheim (1898) no que diz 

respeito à teoria dos fatos sociais, sobretudo em relação às representações coletivas, 

sociais e individuais e toma também como base outros autores que realizaram trabalhos 

na área de sociologia e psicossociologia como Bourdieu (1980) e Moscovici (1961). Em 

seguida, por considerar “os fatos de linguagem como traços de condutas humanas 

socialmente contextualizadas” (BRONCKART, 1999/2012, p. 23), o interacionismo 

toma como fonte para analisar os sistemas semióticos, os trabalhos da linguística que 

levam em conta suas dimensões psicossociais. Por fim, referente aos processos da 

consciência humana, o IS apoia-se, de modo a realizar uma releitura crítica, na obra de 

Piaget (1936, 1937, 1946), distinguindo-se dela por enxergar o papel decisivo das 

condições e das intervenções sociais na formação das capacidades cognitivas da criança 

(BRONCKART, 1999/2012, p. 24). 

Neste capítulo, exporemos os conceitos desenvolvidos por Vigotski no âmbito 

do interacionismo social que orientam a parte teórica de nossa pesquisa, assim como os 

conceitos do interacionismo sociodiscursivo, que, inspirando-se no IS, procuram 

investigar o papel da linguagem no desenvolvimento das pessoas. 

Mediação e as funções psicológicas superiores 

De acordo com o Vigotski (2008), há dois tipos de interação entre os seres e o 

mundo: a relação direta e a mediada. Esses tipos de relação estão na base do que 

constitui as funções psicológicas elementares e as funções psicológicas superiores. 

Descreveremos a seguir esses tipos de funções psicológicas, as funções elementares e as 
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funções superiores, para compreender como se dá a interação dos seres humanos com o 

mundo. 

Para as funções psicológicas elementares, a criação de estímulos é feita somente 

e diretamente pelo ambiente, por meio de estímulos externos, enquanto nas funções 

psicológicas superiores, a estimulação é autogerada. Há para o segundo tipo de função a 

criação de estímulos artificiais que passam a motivar e a organizar o próprio 

comportamento daquele que os emprega, ao contrário do que acontece com as funções 

elementares. 

No primeiro tipo de função, temos o que Vigotski (2007, p. 33) chama de reação 

direta à situação-problema, e que ele representa pela simples fórmula (SR). Como 

exemplo, podemos citar seus estudos relacionados ao desenvolvimento da percepção 

nas crianças e nos animais superiores. O autor relata que ao pedir “a crianças de quatro 

e cinco anos que pressionassem uma de cinco teclas de um teclado assim que 

identificassem uma de uma série de figuras-estímulo, cada uma correspondendo a uma 

tecla” (VIGOTSKI, 2007, p. 25), descobre que “o processo de seleção pela criança é 

externo e concentrado na esfera motora” (VIGOTSKI, 2007, p. 25), isto é, há a 

realização de muitos movimentos com seu corpo, pois “a criança realiza sua seleção à 

medida que desenvolve qualquer um dos movimentos que a escolha requer” 

(VIGOTSKI, 2007, p. 25) e conclui que “sua escolha parece então uma seleção dentre 

seus próprios movimentos, de certa forma retardada” (VIGOTSKI, 2007, p. 25). Para o 

macaco antropoide, também, “seus movimentos constituem uma combinação dinâmica 

imediata de sua percepção” (VIGOTSKI, 2007, p. 25, grifo nosso). O que poderia nos 

levar a concluir que nesse estágio do desenvolvimento do indivíduo humano, sua 

relação com o mundo ainda é direta, isto é, não é mediada por instrumentos simbólicos. 

Por outro lado, assim que a criança passa a utilizar funções psicológicas mais 

complexas no processo de escolha, o processo natural, também encontrado nos animais, 

é transformado numa operação psicológica superior, como afirma Vigotski (2007, p. 

26). A representação que Vigotski faz disso está na imagem seguinte, sendo S o 

estímulo, R a resposta e X um estímulo de segunda ordem, um instrumento, que cria 

uma nova relação entre S e R. 
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Figura 1- Representação do ato mediado. 

 

Para confirmar esse pensamento, Vigotski realiza uma segunda fase do 

experimento citado acima em que adiciona estímulos adicionais para direcionar o 

processo de escolha da criança: ele marca cada tecla com um sinal diferente. Ao fazer 

isso, a tarefa se torna mais fácil para crianças de cinco e seis anos, pois agora ela tem 

uma resposta mais complexa ao estímulo, ela fica atenta ao signo auxiliar e diminui a 

quantidade de movimentos realizados na fase inicial do experimento, em que a escolha 

era realizada com o auxílio dos movimentos. Desse modo, “o uso de signos auxiliares 

rompe com a fusão entre o campo sensorial e o sistema motor, tornando possível assim 

novos tipos de comportamento” (VIGOTSKI, 2007, p. 26). 

Como explicamos por meio do exemplo da tarefa envolvendo as teclas, os seres 

humanos possuem as funções psicológicas elementares, processo natural encontrado 

também nos animais, mas desenvolveram, além disso, as superiores, ultrapassando as 

imposições daquilo que lhes foi dado naturalmente. Segundo Vigotski (2007), ao 

utilizar uma função superior, que pressupõe uma reação mediada simbolicamente, em 

vez de uma função elementar, que pressupõe uma reação direta, não se trata somente de 

adicionar um estímulo interno de maneira mais eficiente à operação que poderia ser 

realizada por meio de uma função elementar, pois a ação reversa produzida pelo 

estímulo que não é próprio ao ser humano garante formas novas e superiores à operação 

psicológica, possibilitando o controle de seu próprio comportamento. 

Assim, optar por uma ou outra operação psicológica não é uma escolha 

consciente e o aparecimento das operações indiretas, isto é, mediadas, não é resultado 

de um processo lógico por meio do qual a criança deduz o que deve fazer para conseguir 

utilizar o signo, o que explicaremos com mais detalhes nos parágrafos seguintes. Como 

aponta Vigotski (2007, p. 41), acreditar que “esquemas psicológicos inerentes existem 

anteriormente a qualquer experiência, leva inevitavelmente a uma concepção 

apriorística das funções psicológicas superiores”, ou seja, um ponto de vista inatista das 

funções psicológicas superiores. 
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Como vimos, as operações com signos, chamadas de funções psicológicas 

superiores, não são ensinadas pelos adultos nem inventadas pelas crianças, mas surgem 

de uma operação anterior, as funções elementares, que originalmente não são 

operações com signos, por meio de transformações qualitativas que estão ligadas como 

estágios de um mesmo processo. A esse processo de reconstrução através do qual as 

operações externas passam a ser operações internas, Vigotski dá o nome de 

internalização (VIGOTSKI, 2007). A escolha do termo “internalização”, na tradução 

brasileira pode ser apontada como problemática, visto que passa a ideia de algo que vem 

de fora para dentro. Entretanto, como ressalta o autor (VIGOTSKI, 2007, p. 41), não se 

trata de “algo que é introduzido de fora ou de dentro”. 

Uma vez internalizadas as funções superiores, o ser humano passa a manipular 

seu próprio comportamento por meio de signos, também chamados de instrumentos 

psicológicos. É possível pensar analogicamente à manipulação que se faz da natureza 

através de instrumentos físicos. Em ambos os casos, seja na utilização de instrumentos 

ou de signos, falamos em atividade mediada como representado pela figura 1, mas se 

usarmos um objeto como o martelo para colocar um quadro na parede, estaremos no 

campo da utilização de tal objeto como um instrumento e se, por outro lado, deixarmos 

o mesmo objeto sobre uma mesa para lembrarmos assim que o vermos que devemos 

devolver a caixa de ferramentas da qual ele faz parte ao vizinho, estaremos no plano 

psicológico e esse objeto estará agora funcionando como um signo. Entretanto, apesar 

de utilizar o mesmo objeto no exemplo anterior, vale ressaltar que signo e instrumento 

não são a mesma coisa e que, portanto, o objeto do exemplo não cumpre o mesmo papel 

nos dois casos. Como explica Vigotski (2007, p. 53), “a analogia básica entre signo e 

instrumento repousa na função mediadora que os caracteriza”. 

Para avançar na compreensão desses conceitos, é preciso compreender melhor a 

diferença entre as operações realizadas com instrumentos e aquelas realizadas com 

signos, ou os instrumentos psicológicos, para evitar o erro de equiparação entre eles. 

Exporemos, a seguir, essa diferença como explicada por Vigotski (2007, p. 55) e, em 

seguida, a noção de internalização: 

A função do instrumento é servir como um condutor da influência humana 

sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve 

necessariamente levar a mudanças nos objetos. Constitui um meio pelo qual a 

atividade humana externa é dirigida para o controle e domínio da natureza. O 

signo, por outro lado, não modifica em nada o objeto da operação 

psicológica. Constitui um meio da atividade interna dirigido para o controle 

do próprio indivíduo; o signo é orientado internamente. Essas atividades são 
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tão diferentes uma da outra, que a natureza dos meios por elas utilizados não 

pode ser a mesma (VIGOTSKI, 2007, p. 55). 

Para nós, a distinção entre instrumento (físico) e signo (instrumento psicológico) 

é importante, pois nosso trabalho aborda a questão dos instrumentos psicológicos e de 

seu auxílio no controle do comportamento dos seres humanos. Como veremos mais a 

frente, estudaremos em que medida a correção linguageira provoca uma influência no 

comportamento dos alunos, atuando como um instrumento psicológico para o 

desenvolvimento de sua produção escrita. Observaremos de que modo as correções 

feitas pelos alunos canadenses (operações externamente motivadas e interpessoais) 

tornam-se operações internamente motivadas e intrapessoais, agindo sobre o 

comportamento dos alunos brasileiros. 

A respeito da internalização, Vigotski (2007) cita como exemplo do uso 

mediado de signos o gesto de apontar na criança. O autor interpreta tal gesto 

inicialmente como uma tentativa de tentar pegar alguma coisa que está fora de seu 

alcance, pois os movimentos de seus dedos remetem ao gesto de pegar. Esse movimento 

sem sucesso ganha um novo papel quando outro ser humano, sua mãe, por exemplo, 

interpreta e dá um significado ao gesto – diferente do que primeiramente concebido pela 

criança – e traz o objeto até a criança. O primeiro gesto de pegar gera uma reação não 

do objeto, mas de outra pessoa e ganha então um novo significado estabelecido por essa 

outra pessoa. A medida que a criança associa a função do seu movimento à reação de 

outro ser, aquele primeiro gesto de pegar torna-se o gesto de apontar. Nesse momento, 

ele deixa de ser orientado pelo objeto e torna-se um movimento dirigido para outra 

pessoa, um meio de estabelecer relações (VIGOTSKI, 2007, p. 57). O autor adiciona 

que: 

a) Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é 

reconstruída e começa a ocorrer internamente. 

b) Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. 

Todas as funções do desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 

primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre 

pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança 

(intrapsicológica). 

c) A transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal 

é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 

desenvolvimento. O processo, sendo transformado, continua a existir e a 

mudar como uma forma externa de atividade por um longo período de 

tempo, antes de internalizar-se definitivamente. 

Nesta seção, expusemos os dois tipos de funções psicológicas, as funções 

psicológicas elementares e as funções psicológicas superiores, explicamos as diferenças 
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entre elas e como se dá o processo de internalização das funções psicológicas superiores 

para compreender a utilização dos signos pelos seres humanos. Em seguida, 

apresentamos a diferença entre signo e instrumento, base de toda atividade mediada, 

para delimitarmos nosso campo de pesquisa dentro dessa teoria dos instrumentos 

psicológicos. Por fim, retomamos o conceito de internalização, pois é por meio dele que 

se pode compreender melhor o que são os signos e o papel do outro no desenvolvimento 

para modificar e regular o comportamento dos seres humanos. 

Na próxima seção, direcionaremos nossa discussão para outro conceito-chave 

para a compreensão do papel do ensino no desenvolvimento das pessoas, isto é, 

exporemos o conceito de zona de desenvolvimento próximo que pode ser utilizado a 

partir da perspectiva em que estamos inseridos: o ensino-aprendizagem de francês como 

língua estrangeira. 
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Desenvolvimento e Zona de desenvolvimento próximo 

Através dos conceitos expostos acima, pudemos entrar em contato com o que 

Vigotski chama de mediação e de internalização, importantes para compreender 

assuntos que abordaremos nesta seção. Por isso, faremos uma breve retomada e 

avançaremos no que diz respeito às noções de desenvolvimento e de zona de 

desenvolvimento próximo. O primeiro conceito, de mediação, mostra que nossa relação 

com o mundo é mediada por instrumentos e por signos elaborados pelos seres humanos 

que agem diretamente na natureza e em nós mesmos, respectivamente. Em relação aos 

instrumentos psicológicos, ou signos, vemos que eles se desenvolvem através de um 

tipo de operação anterior, as operações psicológicas elementares, e que é por meio do 

outro que ganham significados. O processo em que uma função psicológica elementar, 

que é caracterizada pela não utilização de signos, passa a ser uma função psicológica 

superior, agora uma operação com signos, é chamado de internalização. Essa passagem 

não se dá de maneira linear, mas em espiral e através de transformações qualitativas 

ligadas como estágios de um mesmo processo (VIGOTSKI, 2007, p. 41). 

Em nosso trabalho, julgamos pertinente estudar os conceitos expostos acima, 

pois, se há um papel importante representado pelo outro nos estágios iniciais de 

desenvolvimento dos seres humanos, nos estágios mais avançados de desenvolvimento, 

em que estamos inseridos em processos de escolarização, seja na educação básica, 

fundamental ou superior, esse papel, representado pelo professor e pelos outros alunos 

continua sendo importante, já que é graças ao contato com outra pessoa em um estágio 

de desenvolvimento mais avançado que os indivíduos de nossa espécie se desenvolvem. 

Como explica Rego (2014, p. 103), há uma preocupação nos trabalhos de 

Vigotski, coerente com a perspectiva histórica, que considera fundamental a análise das 

condições concretas para o desenvolvimento de determinado tipo de cognição, ou seja, 

seus estudos não ignoram o aparato biológico da espécie humana, mas dão grande 

importância à dimensão social, que nos fornece tanto instrumentos quanto símbolos 

impregnados de significado cultural que medeiam a relação do indivíduo com o mundo, 

“e que acabam por fornecer também seus mecanismos psicológicos e formas de agir 

nesse mundo” (REGO, 2014, p. 70). 

O trabalho com ensino-aprendizagem deve, de acordo com a abordagem 

proposta por Vigotski, estar associado à capacidade de promoção de avanços no 

desenvolvimento do aluno (REGO, 2014, p. 106). Para que se adote tal posicionamento 
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em relação ao papel do ensino, o de fazer avançar o aluno, isto é, fazê-lo desenvolver 

funções psicológicas superiores humanas e culturalmente organizadas, é preciso 

entender o que Vigotski propõe com o conceito de zona de desenvolvimento próximo. 

Segundo o autor, existem dois níveis de desenvolvimento: o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. O primeiro deles está 

relacionado aos ciclos de desenvolvimento já completados em um indivíduo, isto é, 

pode ser indicado pelas funções que, por já estarem maturadas, permitem que a pessoa 

realize determinadas coisas de maneira independente. Vigotski (2007, p. 96-98) afirma 

que por muito tempo, ao tentar medir a idade mental de crianças, os psicólogos 

consideravam nos testes como bem-sucedidas apenas as tarefas que fossem realizadas 

pela criança de maneira autônoma, sem ajuda do pesquisador, do professor, de outra 

criança, ou de qualquer outra pessoa. Desse modo, ao aplicar em crianças da mesma 

idade cronológica um teste com o grau de dificuldade correspondente ao que se espera 

que crianças com aquela idade consigam fazer sozinhas, acreditava-se que 

conseguiríamos determinar sua idade mental a partir do que elas respondessem 

independentemente e, em seguida, seria possível “traçar o curso subsequente de seu 

desenvolvimento mental e do aprendizado escolar” (VIGOTSKI, 2007, p. 98). 

 Ao apontar para a falha dessa perspectiva, Vigotski propõe o segundo nível de 

desenvolvimento, o desenvolvimento potencial (ou próximo, proximal). Segundo o 

autor (2007, p. 98), 

a zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 

amadurecerão, mas que estão presentes em estado embrionário. Essas 

funções poderiam ser chamadas “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, em 

vez de “frutos” do desenvolvimento (VIGOTSKI, 2007, p. 98). 

Ao contrário da zona de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento 

próximo está relacionada aos problemas que a criança ainda não pode resolver sozinha, 

mas consegue fazê-lo com a ajuda de outra pessoa. Pensando nisso, diversos 

experimentos demonstraram que, ao considerar a capacidade da criança em superar os 

obstáculos impostos pelas tarefas dadas a elas com a ajuda de outra pessoa, observou-se 

que a variação no resultado entre crianças de mesmo nível de desenvolvimento real era 

enorme (VIGOTSKI, 2007, p. 97). Assim, conclui-se que determinar a idade mental a 

partir daquilo que a criança já faz sozinha, isto é, por meio das funções já maturadas, ou 

dos “frutos” do desenvolvimento, metáfora utilizada por Vigotski, não se mostra como 

um bom parâmetro para traçar o curso subsequente de seu desenvolvimento mental e de 
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seu aprendizado escolar. Por outro lado, ao considerar os “brotos” do desenvolvimento, 

tem-se acesso ao curso interno do desenvolvimento, “e podemos dar conta não somente 

dos ciclos e processos de maturação que já foram completados, como também daqueles 

processos que estão em estado de formação, ou seja, que estão apenas começando a 

amadurecer e a se desenvolver” (VIGOTSKI, 2007, p. 98). Para concluir, em suas 

palavras (VIGOTSKI, 2007, p. 97), a zona de desenvolvimento próximo é 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de 

um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VIGOTSKI, 

2007, p. 97). 

Tendo apresentado a diferença entre desenvolvimento real e proximal e 

identificado a falha presente em todo sistema escolar apoiado em testes que mediam 

somente o desenvolvimento real das crianças para determinar o que deveria ser 

aprendido em cada faixa etária, Vigotski propõe que o ensino-aprendizagem deve se 

adiantar ao desenvolvimento (VIGOTSKI, 2007, p. 102). Indo de encontro ao que se 

fazia até então, o autor indica que “o aprendizado orientado para os níveis de 

desenvolvimento que já foram atingidos é ineficaz do ponto de vista do 

desenvolvimento global da criança”. Como dissemos no parágrafo anterior, ao deixar de 

observar o “fruto” do desenvolvimento e passar a observar o “broto” do 

desenvolvimento para determinar os passos seguintes do aprendizado, dirigimo-lo para 

um novo estágio do processo de desenvolvimento e, seguindo essa perspectiva, 

podemos reiterar aquilo que afirma Vigotski: “o ‘bom aprendizado’ é somente aquele 

que se adianta ao desenvolvimento” (2007, p. 102). 

Em outras palavras, o ensino deve trabalhar com aquelas funções que não estão 

ainda totalmente desenvolvidas, aquelas tarefas que os indivíduos ainda não conseguem 

realizar de maneira autônoma, já que, ao se propor desafiador, criando a zona de 

desenvolvimento próximo, ele “desperta vários processos internos de desenvolvimento, 

que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu 

ambiente e quando em cooperação com seus companheiros” (VIGOTSKI, 2007, p. 

103). Dito de outra forma, ao cooperar, imita-se, e ao imitar ações que vão além das 

capacidades do indivíduo, aumenta-se a gama de ações que podem ser realizadas. 

Entretanto, vale ressaltar que não é qualquer situação de imitação que gera 

desenvolvimento, pois “para imitar, deve haver alguma possibilidade de passar do que 

eu consigo fazer para o que eu não consigo (VYGOTSKY, 1987, p. 209), ou seja, 
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se eu não sei jogar xadrez, eu não serei capaz de jogar uma partida mesmo 

que um mestre enxadrista me mostre como. Se eu sei aritmética, mas tenho 

dificuldade em resolver um problema complexo, uma demonstração 

imediatamente me guiará à minha própria resolução do problema. Por outro 

lado, se eu não sei matemática avançada, uma demonstração da solução de 

uma equação diferencial não fará meu pensamento dar um passo sequer nessa 

direção (VYGOTSKY, 1987, p. 209). 

Como lembra Chaiklin (2011, p. 672), “a zona de desenvolvimento próximo não 

é simplesmente uma forma de se referir ao desenvolvimento por meio da assistência de 

um outro mais competente”, pois isso só será significativo em relação a funções em 

maturação necessárias para a transição ao próximo período de desenvolvimento 

(CHAIKLIN, 2011). 

Assim, para observar o desenvolvimento, algo que procuramos fazer em nossa 

pesquisa, é preciso levar em conta que ele não se dá de maneira linear, que a zona de 

desenvolvimento próximo só será criada se a interação com alguém mais experiente for 

significativa em relação às funções em maturação necessárias para a transição ao 

próximo período de desenvolvimento e que o ensino deve trabalhar com as funções que 

não estão ainda totalmente desenvolvidas. 

Nesse sentido, reforçamos que a diferença entre desenvolvimento e aprendizado 

está, justamente, no fato de que eles não coincidem, pois segundo o que foi dito acima, 

a aprendizagem deve adiantar-se ao desenvolvimento. Além disso, Vigotski (2007, p. 

104) afirma que eles não são nunca realizados em paralelo ou em igual medida, pois, 

embora haja uma unidade entre os processos de aprendizagem e os processos de 

desenvolvimento, não há identidade entre eles. Por último, o desenvolvimento não é 

“um processo puramente evolutivo, envolvendo nada mais do que acúmulos graduais de 

pequenas mudanças e uma conversão gradual de uma forma em outra” (VIGOTSKI, 

2007, p. 127). Espera-se que, pelo contato com o ensino, os processos de aprendizagem, 

externos aos indivíduos, sejam convertidos nos processos de desenvolvimento, agora 

internos ao indivíduo. Assim, “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social 

específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daqueles que as cercam” (VIGOTSKI, 2007, p. 100). 

Desenvolvimento da linguagem escrita 

O desenvolvimento da linguagem escrita é considerado por Vigotski como 

diferente do desenvolvimento da linguagem falada: tanto no que concerne à estrutura 

quanto ao funcionamento. Para discutir essa diferença e as especificidades da linguagem 

escrita, nos apoiaremos em Vigotski (2007) e em autores como Schneuwly (2008) e 
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Dolz, Gagnon e Toulou (2008) que, partindo dos pressupostos vigotskianos, 

desenvolveram conceitos e reflexões sobre seu processo de desenvolvimento. 

Enquanto a linguagem falada é desenvolvida pela criança por si mesma, a 

linguagem escrita depende de um treinamento artificial (VIGOTSKI, 2007, p. 125). 

Como o autor afirma, aprender a escrever significa “se desligar do aspecto sensorial da 

fala e substituir palavras por imagens de palavras” (VIGOTSKI, 2008, p. 123), isto é, 

passar à linguagem abstrata, à linguagem que utiliza não as palavras, mas as 

representações das palavras. Assim, porque a escrita é ensinada primeiro como um 

sistema de signos que representam os sons e as palavras da linguagem falada que, por 

sua vez, representam entidades reais, ela é considerada como composta por um 

simbolismo de segunda ordem. É aos poucos que a escrita se torna um simbolismo 

direto e passa a representar por si só entidades reais do mundo (VIGOTSKI, 2007, p. 

126). 

Outra diferença está ligada à necessidade e ao motivo pelo qual se escreve, pois 

a escrita é como uma fala sem interlocutor, “dirigida a uma pessoa ausente ou 

imaginária, ou a ninguém em especial” (VIGOTSKI, 2008, p. 123). Assim sendo, é 

preciso que a pessoa que escreve simule o motivo pelo qual o faz. Entretanto, isso não é 

o que acontece com a fala, porque o diálogo constitui-se na troca entre os interlocutores, 

de modo que o motivo pelo qual se fala é construído de maneira dinâmica e recíproca. 

Já com a linguagem escrita,20 sobretudo quando se fala em seu ensino para crianças: “os 

motivos para escrever são mais abstratos, mais intelectualizados, mais distantes das 

necessidades imediatas” (VIGOTSKI, 2008, p. 124). 

Aquele que escreve aborda a situação de comunicação de maneira diferente 

daquele que fala: ele o faz de maneira mais independente, consciente e voluntária 

(SCHNEUWLY, 2008, p. 106). Como dissemos acima, aí está a artificialidade da 

linguagem escrita, a relação do sujeito com o processo de produção desse tipo de 

linguagem constitui-se mais como uma adaptação artificial e humana para controlar os 

próprios processos psíquicos. 

Por exigir uma abordagem mais consciente do indivíduo, a escrita é considerada 

por Vigotski (2008) como mais complexa do que a linguagem falada. Para tratar disso, 

ele destaca o monólogo como uma função psicológica superior, cujo funcionamento é 

                                                           
20Hoje, com os avanços da tecnologia, podemos ver um tipo de linguagem escrita que é semelhante à oral, 

por exemplo, com o uso de aplicativos de troca de mensagens instantâneas. Porém, para os objetivos de 

nossa pesquisa, que investiga tarefas redigidas por alunos universitários, a linguagem escrita que 

abordamos possui as mesmas características da descrita por Vigotski. 
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mediatizado, constituída posteriormente e a partir de outra função psicológica superior, 

o diálogo, do qual se diferencia em razão da necessidade de representar o outro para si 

próprio e de identificar o motivo de tal produção linguageira. Seguindo essa perspectiva, 

o autor acrescenta que a linguagem escrita é um tipo de monólogo. Para desenvolvê-la, 

ou seja, para que a relação do indivíduo com seus próprios processos seja transformada, 

é preciso que três níveis de mediação complexos intervenham: o nível geral, relacionado 

ao motivo e ao objetivo; o nível da gestão global da produção textual e o nível da 

textualização ou linearização (SCHNEUWLY, 2008, p. 112). 

Para Vigotski (2008), como apresenta Schneuwly (2008, p. 110), este é o 

esquema atravessado por toda atividade linguageira: 

Figura 2 - As fases do modelo vigotskiano de produção linguageira 

 
De início, encontra-se um motivo, um objetivo, que é seguido de um pensamento 

que, por sua vez, gera uma linguagem interior, passa para o plano semântico e, por 

último, para o plano fásico, ou seja, quando o texto começa a se materializar. Vigotski 

(apud SCHNEUWLY, 2008 p. 110), vê na incompreensão do motivo da escrita uma das 

dificuldades de sua aprendizagem. Esse motivo precisa ser identificado antes de que se 

comece a escrever, pois entendemos que, ao contrário do diálogo, a escrita funciona 

como uma espécie de monólogo e seu motivo não surge no desenrolar da própria 

atividade linguageira, mas é construído anteriormente a ela. 

Por estarmos preocupados com o desenvolvimento da linguagem escrita, 

julgamos pertinente estudar como se dão as fases dessa atividade e levar em conta que, 

de acordo com Vigotski (apud SCHNEUWLY, 2008), uma das dificuldades na 

aprendizagem da escrita é a incompreensão de seu motivo. Para evitar esse problema, é 

preciso que o ato de ensinar a escrita não se assemelhe ao processo de desenvolvimento 

de uma habilidade técnica. É preciso que, em toda situação que envolva o escrever, o 

objetivo da escrita esteja claro. Vigotski cita como exemplo o tocar piano: ao aprender 

quais teclas deve tocar ao ler uma partitura, a pessoa envolvida nesse processo não está 

envolvida na essência da própria música (VIGOTSKI, 2007, p. 126). Seguindo essa 

lógica, a escrita não deve ser tida como uma habilidade motora, mas como uma 

atividade de linguagem, ou seja, “um sistema complexo de símbolos e signos cuja 

dominação prenuncia um ponto crítico em todo o desenvolvimento cultural da criança” 

(VIGOTSKI, 2007, p. 126). 
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Por ser um tipo de função psicológica superior e um sistema complexo, uma vez 

desenvolvida, a linguagem escrita pode reorganizar o sistema psíquico anterior a ela, o 

da linguagem falada, pois permite à criança atingir o plano abstrato mais elevado da 

linguagem. Isso se dá porque, para realizar tal atividade, a relação do sujeito com sua 

própria linguagem deve ser mais consciente, ou seja, os processos psíquicos envolvidos 

no ato de escrever controlam, de forma mais voluntária, o comportamento do próprio 

indivíduo, diferentemente do que acontece com a linguagem falada. Dessa forma, os 

signos, representados na linguagem escrita, são utilizados de maneira cada vez mais 

independente do contexto social e material de sua utilização (SCHNEUWLY, 2008, p. 

108), o que denota um maior controle dos processos psíquicos por parte do indivíduo. 

Para finalizar esta seção, achamos relevante expor as operações apresentadas por 

Dolz, Gagnon e Toulou (2008, p. 25) sobre todo ato de produção escrita. Para eles, as 

grandes operações ligadas à produção escrita são cinco, como podemos ver abaixo. 

Figura 3 - As operações da produção textual 

 

A primeira delas consiste na interpretação da situação de comunicação, porque 

um texto deve ser um todo coerente que faz sentido dentro da situação. Segundo os 

autores Dolz, Gagnon e Toulou (2008), um texto é coerente quando bem adaptado à 

situação de comunicação, em função do efeito que ele suscita, de seus argumentos e da 

presença de um fio condutor que lhe garante sua unidade. 

A segunda operação diz respeito ao desenvolvimento dos conteúdos temáticos 

em função do gênero, pois a escolha das informações tratadas no texto deve ser feita de 
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maneira a respeitar a pertinência interna do próprio texto. É a partir de um equilíbrio 

entre as informações já conhecidas pelo leitor e as informações novas trazidas pelo texto 

que sua progressão temática é garantida (DOLZ; GAGNON; TOULOU, 2008). 

A terceira operação é a planificação do texto em partes. Os conteúdos temáticos 

tratados na segunda operação devem estar organizados de maneira hierárquica de 

acordo com o gênero. Há diferentes maneiras de se organizar as partes de um texto, que 

são ao mesmo tempo separadas e articuladas (DOLZ; GAGNON; TOULOU, 2008). 

Como quarta operação, a textualização, consideramos as marcas linguísticas. Os 

conjuntos de unidades linguísticas que constituem um texto devem ser empregados de 

maneira linear. Tanto os símbolos de pontuação quanto os organizadores textuais são os 

marcadores linguísticos característicos dessa operação (DOLZ; GAGNON; TOULOU, 

2008). Ao mesmo tempo, marcam a conexão e a segmentação do texto, mas, além disso, 

marcam a coesão nominal e verbal de um texto, que são maneiras de assegurar as 

ligações entre as frases. 

A última operação compreende a releitura, revisão e reescrita de um texto. É 

nesse momento que seu produtor fará mudanças e intervenções para melhorá-lo. Os 

autores Dolz, Gagnon e Toulou (2008) salientam que essa operação não diz respeito 

somente aos alunos inseridos em contextos de aprendizagem, mas a todas as pessoas 

que escrevem em geral. 
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2.2 O interacionismo sociodiscursivo 

O interacionismo sociodiscursivo (ISD) é uma vertente teórica contemporânea, 

proposta por Bronckart (1999/2012, 2006, 2008) e seus seguidores, e que tem como 

base o IS apresentado nas seções anteriores. O ISD se propõe a dar continuidade a 

alguns dos estudos propostos pelo IS, sobretudo no que diz respeito ao papel 

preponderante da linguagem no desenvolvimento humano. Assim como o 

posicionamento interacionista, a abordagem do ISD afasta-se das posições 

epistemologicamente dualistas adotadas pelos psicólogos behavioristas, que 

desenvolveram estudos centrando-os sobretudo no substrato fisiológico e nos 

comportamentos observáveis, e pelos cognitivistas, que limitaram suas abordagens aos 

fenômenos psíquicos, esquecendo da dimensão comportamental, histórica e social do 

desenvolvimento humano (BRONCKART, 1999/2012, p. 25). Esses estudos são 

chamados de dualistas, pois são ancorados em uma epistemologia dualista herdada de 

Descartes, segundo o qual o “físico” e o “psíquico”, componentes do ser humano, são 

duas substâncias diferentes e independentes. 

A máxima proposta por Descartes “penso, logo existo” é negada pelo ISD por 

colocar acima de todas as outras propriedades do ser humano as propriedades 

cognitivas. Assim, segundo Bronckart (1999/2012, p. 26), por estar ancorado no IS, o 

ISD defende uma posição monista da psicologia, a qual deveria considerar: 

a) que a Natureza ou o universo é constituído de uma substância única: a 

matéria homogênea e em perpétua atividade; b) que o físico e o psíquico são 

duas das múltiplas propriedades dessa substância material ativa e as únicas 

acessíveis à inteligência humana; c) que essa inteligência, devido a suas 

propriedades limitadas, não pode apreender a matéria de que se origina como 

uma entidade homogênea ou contínua, mas sob a forma parcial e descontínua 

dos fenômenos físicos e psíquicos (BRONCKART, 1999/2012, p. 26). 
 

Assim, não sendo constituídos de substâncias diferentes nem sendo 

independentes, o físico e o psíquico, ao contrário, relacionam-se de certo modo 

paralelamente, tendo em vista que “todos os organismos vivos conservam traços 

internos de suas interações com o meio” (BRONCKART, 1999/2012, p. 26). Ligado a 

disso, o ISD defende, apoiando-se na tradição hegeliana e marxista, que o processo de 

evolução dotou os organismos humanos de capacidades particulares que os tornou 

capazes de criar instrumentos que permitiram a mediação de sua relação com o 

ambiente e a organização do trabalho, que deu origem, por sua vez, às formações sociais 

e ao desenvolvimento de formas verbais de comunicação. Uma vez que essas formas de 

interação de caráter semiótico, ou seja, a linguagem é apropriada pelo ser humano de 
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modo a mediar sua relação com o meio, que passa a ser sócio-histórico, ela permite que 

o indivíduo humano desenvolva “capacidades auto-reflexivas ou conscientes que levam 

a uma reestruturação do conjunto do funcionamento psicológico” (BRONCKART, 

1999/2012, p. 27). Vemos que o posicionamento do ISD não afasta físico de psíquico, 

mas considera que há um paralelismo entre esses dois atributos constitutivos dos 

organismos humanos. 

Somado a isso, por estar essencialmente ancorado nos estudos vigotskianos, o 

ISD assume para si que 

é a apropriação, pelo bebê, das unidades de significação da língua do seu 

meio humano que provoca a discretização e o desdobramento do 

funcionamento psíquico, que caracterizam o pensamento consciente. 

[Vygotsky] mostrou também que são as intervenções deliberadas das pessoas 

desse meio que tornam possível essa apropriação e a estruturam, o que lhe 

permitiu formular uma concepção original das relações entre aprendizagem e 

desenvolvimento, organizada em torno do conceito de zona de 

desenvolvimento proximal (BRONCKART, 1999/2012, p. 28, grifo do autor). 
 

Por outro lado, sem negar a fecundidade dos estudos realizados por Vigotski e 

seus seguidores, o ISD revela algumas dificuldades teóricas e metodológicas dessas 

pesquisas, sendo três delas relacionadas i) à unidade de análise da psicologia, ii) à 

delimitação e à articulação da ordem do social e da ordem do psicológico e iii) ao 

estatuto a atribuir à linguagem (BRONCKART, 1999/2012, p. 28-30). Para nós, é 

essencial tratar somente da terceira questão, sendo ela especificamente relacionada a 

nosso objeto de estudo. 

Para estudar o estatuto da linguagem em relação com a atividade social, Vigotski 

(2007) considera a palavra como unidade verbal. O ISD, por outro lado, considera 

unidades maiores, os textos, organizados em gêneros, por acreditar que são eles as 

verdadeiras unidades verbais que podem corresponder ao nível de análise da atividade e 

das ações. As palavras teriam, a partir desse quadro englobante, um estatuto de unidades 

de nível inferior. 

Quando nos referimos à noção de atividade, pensamos em organizações 

funcionais de comportamento coletivamente organizadas. Na maioria das espécies, esse 

comportamento coletivo está particularmente relacionado às funções de sobrevivência, 

tais como nutrição, reprodução etc., ainda que possam tomar em determinadas espécies 

“formas particulares, condicionadas pelas características da organização hierárquica da 

espécie” (BRONCKART, 1999/2012, p. 31), como a distribuição das tarefas e dos 

papéis nas abelhas ou as variações de rituais de interação entre diferentes nichos de 

chipanzés, como afirma Bronckart (1999/2012). É fato que, nas outras espécies animais, 
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há engajamento entre os indivíduos em uma atividade, como nos exemplos citados 

acima. Contudo, esse modo de organização é particularmente caraterizado por acontecer 

de forma elementar, ou seja, como explicamos no início desta seção, a correspondência 

entre o estímulo e a resposta apresenta-se de maneira direta: “o animal não responde ao 

sinal emitindo um outro sinal e se engajando em uma ‘conversação’. Isso implica que os 

conhecimentos elaborados pelo animal no quadro de sua participação em uma atividade 

são representações não negociadas sobre o meio” (BRONCKART, 1999/2012, p. 32). 

Em contrapartida, a cooperação entre os indivíduos da espécie humana se dá de 

maneira mediada por “verdadeiras interações verbais” (BRONCKART, 1999/2012, p. 

32), o que configura uma dimensão de organização particular que justifica, segundo o 

autor (BRONCKART, 1999/2012), que sejam chamadas de sociais. 

Para esse autor (BRONCKART, 1999/2012), o início da cooperação entre os 

organismos humanos foi orientado pela sobrevivência como nas outras espécies 

animais, mas devido à liberação das mãos – fato possibilitado pelas capacidades 

comportamentais mais poderosas que os outros animais –, os seres humanos foram 

capazes de produzir instrumentos, que, por sua vez, reforçavam suas capacidades 

comportamentais. Assim, a complexidade dessas formas de organização faz emergir 

mecanismos de cooperação por meio de atividades de linguagem. 

À atividade de linguagem que surge da necessidade de cooperação entre os seres 

humanos e na negociação da atividade concreta, ou seja, como mediação entre o 

organismo humano e seu meio, Habermas (1987) dá o nome de agir comunicativo. Essa 

apropriação e interiorização por parte dos organismos humanos da linguagem 

transforma-os, permitindo que seja possível a constituição de uma cultura, o que faz 

com que eles passem da ordem biológica para a ordem histórico social (BRONCKART, 

2008). Uma vez inscritos na ordem histórico social, os grupos humanos desenvolvem o 

que Bronckart (2008) define como atividades formativas, destinadas a transmitirem os 

construtos sociais das gerações anteriores e a tornar os membros das novas gerações 

aptas a contribuir, positivamente, ou de maneira criativa, na busca pelo 

desenvolvimento coletivo. As mediações formativas podem ser entendidas, então, como 

“entreprises formatives organisées par les sociétés humaines”21
 (BRONCKART, 2007, 

p. 16) caracterizadas pela diversidade e pela historicidade, sejam elas as práticas de 

                                                           
21“Empresas formativas organizadas pelas sociedades humanas” (BRONCKART, 2008, p. 16). Tradução 

nossa. 
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educação informal, no seio das famílias ou comunidades, ou as práticas de educação 

escolar formal. 

Em outras palavras, a emergência do agir comunicativo constitui o mundo 

social. Esse agir tem um caráter transindividual, visto que veicula representações 

coletivas do meio, que se estruturam em configurações de conhecimentos que são 

chamadas por Habermas (1987) de mundos representados. Os mundos representados, 

segundo o autor, são três: 1) o mundo objetivo, que se refere aos signos e seus 

correspondentes dos aspectos do mundo físico, que se acumulam em forma de 

conhecimento pelo coletivo; 2) o mundo social, que é construído pelos conhecimentos 

coletivos acumulados a respeito das modalidades convencionais de organização das 

tarefas e, por fim 3) o mundo subjetivo, que se constitui pelos conhecimentos coletivos 

acumulados a respeito das características próprias de cada um dos indivíduos. Levando 

isso em conta, fica claro o caráter social da atividade humana, ou seja, “todos os 

conhecimentos humanos apresentam um caráter de construto coletivo” (BRONCKART, 

1999/2012, p. 34). 

É, pois, na imbricação dos mundos objetivo, subjetivo e social que a linguagem 

surge e que, sob a influência das esferas da atividade, se organiza em gêneros textuais. 

Segundo Bronckart (1999/2012, p. 34), 

a linguagem humana se apresenta, inicialmente, como uma produção 

interativa associada às atividades sociais, sendo ela o instrumento pelo qual 

os interactantes, intencionalmente, emitem pretensões à validade relativas às 

propriedades do meio em que essa atividade se desenvolve. A linguagem é, 

portanto, primariamente, uma característica da atividade social humana, cuja 

função maior é de ordem comunicativa ou pragmática (BRONCKART, 

1999/2012, p. 34). 

 

Em seguida, os signos se estabilizam de maneira progressiva de modo que se 

tornam formas compartilhadas pela coletividade e passam a representar individualmente 

determinado significado. As relações dos seres com o ambiente são semiotizadas pelos 

signos, o que provoca uma transformação das representações dos seres humanos e 

permite que uma atividade propriamente de linguagem que se organiza em discursos e 

em textos emerja (BRONCKART, 1999/2012). 

Para estudar o papel da linguagem e seu funcionamento no desenvolvimento 

humano, a abordagem do ISD se propõe a estudar os produtos concretos de suas ações 

semiotizadas, os textos, por acreditar, como dissemos acima, que são eles os 

verdadeiros correspondentes da atividade e das ações. Discorreremos, a seguir, a 

respeito da noção de texto e de gênero textual como compreendidas pelo ISD. 
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Inicialmente, o interesse pelos textos se explica por serem formações 

sociodiscursivas, que, no movimento de organização dos signos, se tornam formas 

variadas de gêneros de texto, moldando os conhecimentos dos indivíduos de uma 

mesma comunidade verbal particular. De acordo com Bronckart (1999/2012), os textos 

são produções verbais efetivas, ou então, são a parte empírica das atividades de 

linguagem de um grupo situadas no tempo e no espaço. Eles assumem aspectos muito 

diversos, principalmente por serem articuladas a situações de comunicação muito 

diferentes, isto é, “estão articulados às necessidades, aos interesses e às condições de 

funcionamento das formações sociais no seio das quais são produzidos” 

(BRONCKART, p. 72). Qualquer exemplar dessas produções verbais efetivas, os 

textos, pode ser considerado como pertencente a determinado gênero. 

Na perspectiva do ISD, não são somente os textos reconhecidos como 

possuidores de valor social ou literário que podem ser classificados em gêneros, tais 

como o gênero épico, poético, mimético, ficcional, lírico etc., como acreditava 

Aristóteles na Antiguidade. Como afirma Bronckart (1999/2012), a partir de Bakhtin, 

essa noção tem sido progressivamente aplicada ao conjunto das produções verbais 

organizadas, embora a classificação do termo gênero textual ainda seja um pouco vaga. 

O autor aponta que há dificuldade em tentar classificar os gêneros, e as classificações 

disponíveis são divergentes porque se baseiam em diferentes critérios, quais sejam o 

tamanho, a natureza do suporte, o conteúdo temático etc. Somado a essa dificuldade, há 

o caráter adaptativo dos gêneros, isto é, eles podem desaparecer e reaparecer sob formas 

diferentes ou não ao longo da história. Sendo assim, Bronckart (1999/2012) propõe a 

ideia de que os gêneros se apresentam 

na forma de uma nebulosa, que comporta pequenas ilhas mais ou menos 

estabilizadas (gêneros que são claramente definidos e rotulados) e contornos 

de textos com contornos vagos e em intersecção parcial (gêneros para os 

quais as definições e os critérios de classificação ainda são móveis e/ou 

divergentes) (BRONCKART, 1999/2012, p. 74). 
 

O autor levanta então a possibilidade de ter um critério mais objetivo para 

classificar os gêneros: as unidades e as regras linguísticas específicas que eles 

mobilizam. O problema de uma classificação dessa ordem reside no fato de que um 

mesmo gênero pode comportar vários segmentos distintos, por exemplo, um texto que 

classificaríamos no gênero conversação cotidiana, pode comportar, como é de se 

esperar, segmentos dialogados, mas além deles, segmentos de monólogo em que se 

encontram um relato, uma argumentação ou uma explicação. Por esse motivo, é “no 
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nível desses segmentos específicos que podem ser identificadas configurações de 

unidades e de formas de organização sintática relativamente estáveis” (BRONCKART, 

1999/2012, p. 75), pois somente esses segmentos apresentam sempre semelhanças 

linguísticas, independentemente do gênero. Esses segmentos são as sequências e os 

tipos de discursos, que veremos mais adiante. 

Sintetizando, para o ISD, os textos são unidades comunicativas globais. 

Enquanto existe uma multiplicidade de gêneros, por estarem relacionados às atividades 

humanas, “os segmentos que entram em sua composição são em um número finito, 

podendo, ao menos parcialmente, ser identificados por suas características linguísticas 

específicas” (BRONCKART, p. 75-76). Assim, o gênero não pode ser completamente 

classificado de acordo com critérios linguísticos, mas os segmentos que compõem os 

gêneros, por sua vez, podem ser reconhecidos e classificados por tais critérios 

(BRONCKART, 1999/2012). 

O modelo de análise do ISD 

Para que se analise um texto, o ISD propõe um procedimento descendente, que 

parte inicialmente da observação de sua situação de produção e que, em seguida, passe 

para o estudo do que Bronckart (1999/2012) chama de arquitetura textual. Em seguida, 

descreveremos o que o ISD entende por situação de produção e arquitetura textual. 

A situação de produção 

Antes da análise propriamente dita, o ISD propõe a compreensão das condições 

de produção do texto, pois ao produzi-lo, seu autor se insere em uma situação de ação 

de linguagem constituída por representações construídas por si próprio: i) 

representações do contexto físico; ii) do contexto sociossubjetivo; e iii) da situação e 

dos conhecimentos disponíveis nos sujeitos, referentes à temática que será expressa no 

texto (Bronckart, 2006). São esses os parâmetros do contexto que estão em jogo quando 

uma pessoa produz um texto. 

Em relação ao primeiro deles, o contexto físico, levamos em conta na análise de 

um texto essencialmente quatro critérios: quem o produziu (emissor, produtor), o 

momento em que o produziu, o lugar físico em que o produziu e para quem o produziu 

(receptor, interlocutor). O contexto sociossubjetivo deve ser compreendido a partir do 

quadro social da interação, ou seja, quais são as posições sociais ocupadas por ambos 

emissor e receptor no momento de produção do texto, que lhes dão o estatuto de 

enunciador e destinatário, e qual é o objetivo do enunciador. Note-se que um mesmo 
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emissor ou um mesmo receptor pode ocupar posições sociais ou papeis diferentes: por 

exemplo, aluno “Pedro” ocupa uma posição social ao interagir com seu professor 

durante a aula, mas “Pedro” ocupará outra posição social ao interagir com outro aluno 

durante a mesma aula. A compreensão da situação de produção é importante, pois ela 

deixa marcas discursivas e linguístico-discursivas nos textos. 

A arquitetura textual 

A arquitetura textual é constituída por três camadas superpostas: a infraestrutura 

geral do texto, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos 

(BRONCKART, 1999/2012, p. 119). A infraestrutura geral do texto é composta por um 

plano geral/global do texto, tipos de discurso, sequências; os mecanismos de 

textualização, que asseguram a coerência temática, são divididos em conexão, coesão 

nominal e coesão verbal; os mecanismos de responsabilização enunciativa que garantem 

a coerência pragmática são constituídos das modalizações e das vozes presentes no 

texto. 

O primeiro nível da arquitetura textual: a infraestrutura geral do texto 

Neste nível, o plano geral, encontramos a organização dos conteúdos temáticos 

de um texto, ou seja, quais são os temas abordados em cada parte do texto, algo que é 

visível no processo de leitura e que poderia ser apresentado em forma de resumo das 

ideias tratadas pelo produtor do texto. Trata-se do plano global dos conteúdos temáticos. 

Os tipos de discurso podem corresponder aos diferentes segmentos do texto em 

que seu produtor mobiliza recursos linguísticos particulares. Ao todo, são quatro os 

tipos de discurso: discurso interativo, discurso teórico, relato interativo e narração. 

Eles se relacionam com os mundos discursivos a que pertencem, podendo ser do eixo do 

narrar, quando há uma disjunção em relação às coordenadas gerais dos mundos, ou do 

eixo do expor, quando há uma conjunção em relação às coordenadas gerais dos mundos. 

Além disso, podem ter como característica a implicação ou a autonomia em relação ao 

ato de produção. Abaixo, vemos um quadro proposto por Bronckart (1999/2012, p. 157) 

para melhor visualizar os tipos de discurso: 

Quadro 7 - Os tipos de discurso 

 Coordenadas gerais dos mundos 

Conjunção Disjunção 

EXPOR NARRAR 

Relação ao ato Implicação Discurso interativo Relato interativo 
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de produção Autonomia Discurso teórico Narração 

Fonte: Bonckart (1999/2012, p. 157). 

 

Em relação às sequências, apoiando-se em Adam (1992), Bronckart (1999/2012) 

descreve seis tipos básicos de sequência. O quadro a seguir, feito por Machado (2005, p. 

246) explica suas características: 

Quadro 8 - As sequências de texto 

Sequências 

 

Representações dos efeitos pretendidos Fases 

Descritiva Fazer o destinatário ver em pormenor elementos 

de um objeto de discurso, conforme a orientação 

dada a seu olhar pelo produtor 

 

Ancoragem 

Aspectualidade 

Relacionamento Reformulação 

Explicativa Fazer o destinatário compreender um objeto de 

discurso, visto pelo produtor como incontestável, 

mas também como de difícil compreensão para o 

destinatário 

Constatação inicial 

Problematização Resolução 

Conclusão/ avaliação 

Argumentativa Convencer o destinatário da validade de 

posicionamento do produtor diante de um objeto 

de discurso visto como contestável (pelo produtor 

e/ou pelo destinatário. 

Estabelecimento de: 

• premissas 

• suporte argumentativo 

• contra-argumento 

• conclusão 

Narrativa Manter a atenção do destinatário, por meio da 

construção de suspense, criado pelo 

estabelecimento de uma tensão e subsequente 

resolução. 

 

Apresentação de: 

• situação inicial 

• complicação 

• ações desencadeadas 

• resolução 

• situação final 

Injuntiva Fazer o destinatário agir de certo modo ou em 

determinada direção 

Enumeração de ações 

temporariamente subsequentes 

Dialogal Fazer o destinatário manter-se na interação 

proposta 

Abertura 

Operações transacionais 

Fechamento 

Fonte: Machado (2005, p. 246). 
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Essas sequências podem ser combinadas de acordo com as intenções do produtor 

do texto. Além disso, Bronckart (1999/2012), após retomar as sequências propostas por 

Adam (1992), propõe duas outras que chama de script e esquematização. Segundo sua 

proposta, o script é da ordem do narrar e é considerada como o grau zero da sequência 

narrativa, ou seja, são aqueles segmentos em que “os acontecimentos constitutivos da 

história são simplesmente dispostos em ordem cronológica, sem que essa organização 

linear registre qualquer processo de tensão” (p. 238). A esquematização, por sua vez, é 

da ordem do expor e se estabelece de maneira diferente das sequências explicativa e 

argumentativa, pois, se elas se desencadeiam quando um objeto de discurso é concebido 

como contestável ou problematizado para os destinatários, a sequência esquematização 

aparece quando um objeto de discurso não é considerado como contestável ou 

problemático. Estamos então no quadro de um objeto que se apresenta de maneira 

neutra ou neutralizado e o que ocorre nesse segmento de texto é apenas informativo ou 

puramente expositivo (BRONCKART, 1999/2012, p. 239). 

Por se tratar de uma proposta atual e em constante reformulação, o ISD dialoga 

com propostas que pesquisam o mesmo campo de estudo e admite a contribuição que 

outros autores podem trazer para a contribuição de seu modelo de análise 

(BRONCKART, 2010). Em relação à sequência dialogal, citamos as contribuições de 

Kerbrat-Orecchioni (1990) que focalizam a análise de textos orais. Escolhemos essa 

autora por acreditar que dialogam com o ISD. 

Para Kerbrat-Orecchioni (1996), o exercício da fala só pode ser visto se 

adotarmos três pressupostos: a alocução, a interlocução e a interação. O primeiro 

considera a existência de um destinatário fisicamente distinto do locutor; o segundo 

implica uma troca de palavras, ainda que não tão imediata quanto esperada; o último 

implica que ao longo de qualquer troca comunicativa, os interactantes – seus 

participantes – exercem influências mútuas (KERBRAT-ORECCHIONI, 1996). Além 

disso, a autora (KERBRAT-ORECCHIONI, 1996, p. 5) sustenta que, para que haja 

interação, é preciso que dois locutores estejam engajados. O emissor, ou locutor, deve 

mostrar que fala a alguém e eventualmente reparar os incompreendidos por meio de 

reformulações, enquanto o receptor, ou interlocutor, também deve produzir alguns 

sinais que mostrem àquele que ele está atento à troca. 

É entendida como sincronização interacional o conjunto desses mecanismos 

postos em prática pelos interlocutores que intervêm em diferentes níveis do 

funcionamento da interação e que caracterizam os turnos de fala, o comportamento 
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corporal, a escolha dos temas, do registro de língua, do vocabulário etc. Desse modo, a 

interação face a face é inteiramente coconstruída, fruto de um trabalho colaborativo 

(KERBRAT-ORECCHIONI, 1996, p. 6). 

Para que se caracterize uma interação verbal, a autora (KERBRAT-

ORECCHIONI, 1996, p. 7-8) sugere que seja observado os seguintes critérios: 

- a natureza do quadro espaço-temporal em que se encontram os interactantes; 

- a quantidade e a natureza dos participantes, seus status e papeis respectivos e o 

tipo de contrato que os liga; 

- o objetivo da interação; 

- o grau de formalidade e o estilo, seja lúdico, sério, conflituoso. 

As observações trazidas acima a respeito do que Kebrat-Orecchioni julga como 

importante de se observar para que se analise uma interação verbal podem ser 

aproximadas dos conceitos explicados nesta seção sobre o contexto de produção, 

momento da análise quando, segundo o ISD, devemos observar o contexto físico 

(emissor, momento, lugar físico, receptor) e o contexto sociossubjetivo (posições sociais 

ocupadas por emissor e receptor) de um texto. 

O segundo nível da arquitetura textual: os mecanismos de textualização 

Conforme Bronckart (1999/2012), “os mecanismos que funcionam nesse nível 

intermediário consistem em criar séries isotópicas que contribuem para o 

estabelecimento da coerência temática”. Eles estão articulados à linearidade do texto e 

são três: conexão, coesão nominal e coesão verbal. 

Os mecanismos de conexão marcam a progressão temática por meio de 

organizadores textuais. Eles podem ser aplicados em qualquer um dos níveis do texto, 

seja no plano geral, nas passagens entre os tipos de discurso, entre as fases de uma 

sequência ou ainda entre as frases sintáticas. 

Os mecanismos de coesão nominal explicitam uma relação de dependência entre 

os argumentos que compartilham propriedades referenciais, de co-referência 

(BRONCKART, 1999/2012). Esses mecanismos são empregados por meio de 

sintagmas nominais ou pronomes, constituindo cadeias anafóricas. Suas funções podem 

ser separadas entre introdução e retomada. A primeira marca em um texto a primeira 

referência a uma unidade de significação nova, ou unidade-fonte, o que origina uma 

cadeia anafórica. A segunda reformula essa unidade-fonte, ou antecedente, ao longo do 

texto (BRONCKART, 1999/2012). Elas podem ainda ser separadas em duas categorias: 
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as de anáforas pronominais, composta de pronomes pessoais, relativos, possessivos 

demonstrativos e reflexivos; ou ainda anáforas nominais, composta por sintagmas 

nominais de diversos tipos (BRONCKART, 1999/2012). 

O terceiro nível da arquitetura textual: os mecanismos enunciativos 

Os mecanismos enunciativos garantem a coerência pragmática de um texto, ou 

seja, por meio das vozes e modalizações que o enunciador insere em seu texto, é 

possível identificar os posicionamentos enunciativos ali presentes. Por meio desse 

recurso, o enunciador pode inserir as vozes que o próprio produtor traz para seu texto 

e/ou as vozes de terceiros, em construções do tipo “segundo tal autor”. Em outras 

palavras, identificamos “quais são as instâncias que assumem o que é enunciado no 

texto” (BRONCKART, 1999/2012, p. 130, grifo do autor). De acordo com Bronckart 

(1999/2012), existem quatro tipos de modalizações: as lógicas, as deônticas, as 

apreciativas e as pragmáticas. 

As modalizações lógicas apresentam os elementos de seu conteúdo do ponto de 

vista de suas condições de verdade, ou seja, há um julgamento sobre o valor de verdade 

dos enunciados como fatos atestados, ou certos, possíveis, prováveis etc. e consistem 

em uma avaliação de alguns elementos do conteúdo temático, apoiada em critérios 

elaborados e organizados no quadro das coordenadas formais que definem o mundo 

subjetivo (BRONCKART, 1999/2012). Por exemplo, podemos citar o uso de auxiliares 

de modalização, tais como o verbo “dever” na frase seguinte: “não deve existir lugar 

como esse”, que expressa a probabilidade. Podemos esperar esse uso em um texto do 

gênero récit de voyage, em que o enunciador apresenta como improvável a existência de 

outro lugar como aquele. 

As modalizações deônticas são apoiadas nos valores, nas opiniões e nas regras 

constitutivas do mundo social, apresentando elementos do conteúdo como sendo do 

domínio do direito, da obrigação social e/ou da conformidade com as normas em uso, e 

avaliando-os como socialmente permitidos, proibidos, necessários, desejáveis etc. 

(BRONCKART, 1999/2012). Por exemplo, nas proposições: “deve ser visitado”, “você 

deveria visitá-lo” ou ainda “você não pode deixar de visitar”, vemos também o verbo 

“dever”, mas com função de obrigação. 

As modalizações apreciativas, procedentes do mundo subjetivo a partir da voz 

que é a fonte desse julgamento, consistem em uma avaliação de alguns aspectos do 

conteúdo temático, apresentando-os como benéficos, infelizes, estranhos etc., do ponto 
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de vista da entidade avaliadora (BRONCKART, 1999/2012). Por exemplo: “é uma 

região magnífica com uma natureza totalmente virgem”. 

As modalizações pragmáticas contribuem para a explicitação de alguns aspectos 

da responsabilidade de uma entidade constitutiva do conteúdo temático em relação às 

ações do agente, e atribuem a esse agente intenções, razões (causas, restrições etc.), ou 

ainda, capacidades de ação (BRONCKART, 1999/2012). No trecho a seguir, vemos o 

uso da modalização pragmática: “gostaria de ter visitado aquele lugar, mas não 

pudemos”. 

Reproduzimos abaixo o quadro-síntese elaborado por Feitoza (2012, p. 83) para 

facilitar a compreensão de todos os níveis de análise do ISD proposto por Bronckart 

(1999/2012, 2006, 2008). 

Figura 4 - Ilustração das fases de análise de um texto empírico 
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2.3 Gêneros textuais e ensino-aprendizagem de línguas na perspectiva do 

ISD 

Os textos dos alunos brasileiros foram produzidos a partir de atividades didáticas 

elaboradas com foco nos gêneros textuais e, portanto, para analisá-los, baseamo-nos nos 

estudos do ISD voltados para os gêneros e seu uso no ensino-aprendizagem de línguas, 

tal como propostos por Schneulwy e Dolz (2004), Dolz, Gagnon e Decândio (2009), De 

Pietro e Schneuwly (2003), Dolz, Pasquier e Bronckart (1993), entre outros. 

Para esses autores, a língua não é uma estrutura que veicula informações ou um 

instrumento que se assemelha a um conduto para reproduzir ou representar ideias, mas 

uma forma de ação, um conjunto de práticas sociais e cognitivas historicamente 

situadas. Desse modo, a apropriação e domínio dos gêneros textuais enquanto 

fenômenos socio-históricos, culturalmente marcados que incarnam as atividades 

humanas é importante para que o indivíduo possa agir no mundo, pois “a apropriação 

dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas 

atividades comunicativas humanas” (BRONCKART, 1999/2012, p. 103). 

Justamente por ressaltar a importância dos gêneros textuais para a socialização e 

para a inserção nas atividades comunicativas humanas, os pesquisadores do ISD 

desenvolveram diversos estudos sobre o papel dos gêneros no ensino-aprendizagem de 

línguas. Assim, alguns conceitos foram propostos para operacionalizar o uso didáticos 

dos gêneros textuais por meio de duas ferramentas: o modelo didático (MD) e a 

sequência didática (SD). O modelo didático é, segundo De Pietro et al (1996/1997, p. 

108) “um objeto descritivo e operacional, construído para apreender o fenômeno 

complexo da aprendizagem de um gênero” e tem o objetivo de sintetizar as 

características ensináveis do gênero para orientar as intervenções dos professores na 

elaboração de suas sequências didáticas. O MD é o primeiro passo para o uso de 

gêneros textuais para o ensino de línguas, pois ele permite conhecer o gênero do ponto 

de vista das práticas sociais, das operações discursivas e linguageiras que o caracterizam 

e, também, do ponto de vista dos conhecimentos didáticos para ensiná-lo. 

No que diz respeito às sequências didáticas, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) 

a definem como uma sequência de módulos de ensino, organizados conjuntamente para 

melhorar uma determinada prática de linguagem com o objetivo de ensinar a produção 

de textos orais ou escritos pertencentes a variados gêneros textuais. Para elaborar as SD, 

o modelo didático é essencial, pois evidencia as dimensões dos gêneros que são 

ensináveis. O objetivo da SD é o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos 
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alunos: de ação, discursivas e linguístico-discursivas. O conceito de capacidades de 

linguagem foi proposto por Dolz, Pasquier e Bronckart (1993, p. 30), dentro do quadro 

do interacionismo social para designar as “aptidões” requeridas para a produção de um 

texto em uma dada situação de interação: as capacidades de ação dizem respeito à 

adaptação da produção linguageira às características do contexto e do referente; as 

capacidades discursivas referem-se à mobilização de modelos discursivos pertinentes 

para determinada ação linguageira; as capacidades linguístico-discursivas designam o 

domínio das inúmeras operações psicolinguísticas necessárias para a produção textual. 

Essas capacidades são mobilizadas quando nos encontramos na situação de produção de 

um texto, oral ou escrito, pertencente a determinado gênero. 

Em nossa pesquisa, as produções escritas foram realizadas a partir de atividades 

embasadas no conceito de sequência didática nas aulas de Francês 2 ministradas pela 

professora, primeiramente em sala de aula. Em seguida, os alunos produziram seus 

textos finais em casa e os entregaram por meio da plataforma Moodle. Portanto, não 

analisaremos as sequências didáticas que foram propostas pela professora da disciplina. 

Concentraremo-nos nos textos produzidos e no desenvolvimento de capacidades de 

linguagem desenvolvidas pelos alunos brasileiros ao longo das três produções escritas 

que fizeram, pertencentes a três gêneros textuais: fait divers, récit de voyage, récit 

littéraire court.22 

Para fazê-lo, baseamo-nos em modelos didáticos que tinham sido elaborados 

pela professora do curso e por pesquisadoras membros do nosso grupo de pesquisa. 

Sendo assim, o MD do fait divers no qual nos baseamos tinha sido objeto de pesquisa de 

Oliveira (2014), enquanto o MD do récit de voyage tinha sido proposto por Rocha 

(2014). Esses dois MD tinham servido de base para a elaboração das atividades 

didáticas usadas na aula de Francês 2, tanto no material usado nas aulas presenciais 

quanto nas atividades solicitadas por meio da plataforma Moodle. 

No que diz respeito à nossa pesquisa, os modelos didáticos elaborados por 

Oliveira (2014) e Rocha (2014) foram úteis, pois comparamos os textos produzidos 

pelos alunos aos modelos, isto é, àquilo que pesquisadores que estudaram os gêneros em 

questão determinaram como aspectos ensináveis na produção desses gêneros. Em 

relação ao récit littéraire court, elaboramos o MD, que apresentaremos no capítulo das 

                                                           
22Esses textos são caracterizados por serem curtos, terem entre 1 página e meia a 2 em formato pequeno. 

A partir de agora, chamaremos esse gênero textual de récit littéraire court. 
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análises. Por meio da comparação dos textos dos alunos com o que se espera dos 

gêneros, ou seja, seus MD, pudemos observar o desenvolvimento (ou não) das 

capacidades de linguagem. 

 Uma outra contribuição dos pesquisadores genebrinos (DOLZ; SCHNEUWLY, 

2004, p. 102) para o ensino-aprendizagem de línguas por meio dos gêneros textuais é 

uma proposta provisória de agrupamento de gêneros para assegurar as transferências das 

capacidades de linguagem. Nessa proposta, temos os seguintes agrupamentos por 

aspectos tipológicos: narrar, relatar, argumentar, expor e descrever ações. A seguir, 

reproduzimos os aspectos tipológicos e os gêneros que têm relação com nossa pesquisa: 

 

Quadro 9 - Aspectos tipológicos como propostos pelos autores genebrinos Dolz e Schneuwly 

Domínios sociais de 

comunicação 

Capacidades de linguagem 

dominantes 

Exemplos de gêneros orais e 

escritos 

Cultura literária ficcional NARRAR 

Mimeses da ação através da 

criação de intriga 

Conto maravilhoso 

Fábula 

Narrativa de aventura 

Narrativa de enigma 

Etc. 

Documentação e memorização 

de ações humanas 

RELATAR 

Representação pelo discurso de 

experiências vividas, situadas 

no tempo 

Relato de experiência vivida 

Relato de viagem 

Notícia 

Etc. 

Fonte: Dolz e Schneuwly (2004, p. 102). 

  

Em nossa pesquisa, trabalhamos com dois gêneros que compartilham o aspecto 

tipológico relatar, servem para documentar e memorizar as ações humanas e contribuem 

para representar pelo discurso as experiências vividas situadas no tempo: o fait divers e 

o récit de voyage. 

O gênero récit littéraire court, último texto escrito pelos alunos, colocou uma 

dificuldade de classificação, por se tratar de um gênero literário. Inicialmente, 

consideramos que ele pertenceria à cultura literária ficcional, representando uma 

mímeses da ação por meio da criação da intriga no domínio do verossímil. No entanto, 

apesar de se tratar de um texto literário, Philippe Delerm, autor do livro utilizado como 

modelo para a escrita do récit littéraire court, não apresenta um texto narrativo clássico. 

Ao contrário, o pronome sujeito on é usado para que haja uma aproximação entre o 

leitor e o autor e se configura como uma implicação no texto. Há também o relato de 

experiências vividas e cotidianas e o uso do par “je/tu”. Além disso, não há o uso do 
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passé simple e há uma predominância do presente, com algumas utilizações de passé 

composé e imparfait. 

Portanto, optamos por considerar que o récit littéraire court de Delerm pertence 

ao aspecto tipológico “relatar”, como os outros gêneros, embora difira muito deles pelo 

fato de ser um texto literário. Como diferenças, apontamos a questão do estilo do autor e 

das metáforas, que estão presentes em todos os exemplares do gênero e exigem mais do 

aluno. 
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2.4 Erros e correções linguageiras 

Para realizar nosso estudo e alinhar os conceitos utilizados nesta parte do projeto 

com nossa grande área de interesse, o ISD, buscamos autores que propõem trabalhos 

seguindo essa perspectiva, seja em ensino básico, seja em ensino universitário. 

Destacamos, em primeiro lugar, os estudos realizados sobre os processos de 

escrita, correção e reescrita, tanto relacionados ao quadro teórico do ISD, como Dolz, 

Gagnon e Toulou (2008), Leite e Pereira (2013) e Tapia (2016), quanto outros, como 

Astolfi (2015), Serafini (1989) e Ruiz (2010) que serão apresentados a seguir. 

Antes de expor os pressupostos teóricos ligados ao erro e às correções 

linguageiras, julgamos pertinente voltar a discutir os estudos realizados sobre a escrita. 

Para tanto, retomaremos alguns conceitos expostos em nossa subseção dedicada ao 

desenvolvimento da linguagem escrita e, em seguida, apresentaremos estudos sobre 

erros e correção nos quais nos baseamos para realizar nosso trabalho. 

Como afirmam Dolz, Gagnon e Toulou (2008), a construção de um texto não é 

um simples jogo de composição realizado no quadro de um processo acumulativo ou 

aditivo, isto é, “o aluno não aprende a partir de um programa predeterminado que iria do 

simples ao complexo, mas no quadro de um processo de construção no seio de situações 

complexas de comunicação”23 (DOLZ; GAGNON; TOULOU, 2008, p. 15). 

De acordo com esse ponto de vista, então, a escrita deve ser encarada como um 

processo de construção, que será desenvolvido por meio da prática de produção de 

textos em diversas situações de comunicação. Dito de outro modo, é o domínio dos 

textos, materializados em gêneros textuais, que permite ao falante de uma língua agir 

nos diferentes contextos em que está inserido. Além disso, é também por meio da 

escrita e ao produzir textos que o aluno desenvolve seu próprio estilo e expõe uma 

imagem de si (DOLZ; GAGNON; TOULOU, 2008, p. 13). Essas reflexões propostas 

pelos teóricos que estudam os processos que envolvem a escrita nos auxiliam a pensar 

em dois aspectos que levamos em conta ao abordarmos esse tema. 

Em primeiro lugar, é importante relembrar que a produção escrita se difere da 

produção oral. Em outras palavras, para que uma pessoa se motive a escrever, é preciso 

que o objetivo e o destinatário do texto estejam mais claros e melhor definidos. Isso é 

importante, porque, como vimos em Vigotski (2008), “os motivos para escrever são 

                                                           
23No original: “l’élève n’apprend pas à partir d’un programme prédéterminé qui irait du simple au 

complexe, mais dans le cadre d’un processus de construction au sein de situations complexes de 

communication” (DOLZ; GAGNON; TOULOU, 2008, p. 15). 
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mais abstratos, mais intelectualizados, mais distantes das necessidades imediatas” 

(VIGOTSKI, 2008, p. 124) do que os motivos para falar. Para facilitar a realização 

dessa tarefa pelos alunos, consideramos que seja preciso associar produções escritas a 

objetivos reais de comunicação. 

Em segundo lugar, se tratamos do desenvolvimento da escrita através de 

mediações formativas, acreditamos que também seja necessário refletir sobre o papel 

ocupado pelo erro e pelas correções nessa relação. Para que a escrita sirva de espaço 

para a expressão pessoal, para o jogo com a linguagem e para liberação da voz daquele 

que escreve, como destacam Dolz, Gagnon e Toulou (2008), acreditamos que o trabalho 

didático deve enxergar os textos produzidos pelos alunos a partir de suas características 

diversas, sejam elas pragmáticas, textuais, semânticas e morfossintáticas e não 

considerar o erro como fracasso, mas como indícios do desenvolvimento. Nesse ponto, 

a análise do erro poderá nos dar pistas para compreender as dificuldades enfrentadas 

pelos alunos no que diz respeito ao plano contextual, discursivo ou linguístico-

discursivo e o trabalho com a correção, por sua vez, poderá favorecer o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem quando atuar na zona de 

desenvolvimento proximal dos alunos. 

Para realizar tal análise e compreender o processo pelo qual passam os alunos 

quando se desenvolvem, podemos nos apoiar tanto na análise da mobilização das 

capacidades de linguagem presentes nos textos quanto nos comentários realizados pelo 

estudante escritor, visto que “à escuta dos comentários metalinguageiros do aprendiz 

escritor, compreende-se bem a amplitude dos problemas que ele enfrenta”24 (DOLZ; 

GAGNON; TOULOU, 2008, p. 15). 

Em resumo, para atuar na zona de desenvolvimento próximo dos alunos e para 

auxiliar o desenvolvimento das capacidades de linguagem, a correção deve acompanhar 

a escrita de modo processual, e não final ou avaliativo, entendendo o erro como parte do 

processo do ensino-aprendizagem. 

Por outro lado, ainda pensando no processo de ensino-aprendizagem, é possível 

imaginar que todo educador deseje que seus alunos sejam um espelho de tudo aquilo 

que ensinou. Como lembra Jean-Pierre Astolfi, a realidade nos obriga a aceitar, ou ao 

menos a tolerar, que o mundo seja imperfeito, sem, contudo, eliminar essa aspiração 

                                                           
24No original: “à l’écoute des commentaires métalangagiers de l’apprenant scripteur, on comprend bien 

l’ampleur des problèmes qu’il doit affronter” (DOLZ, J. GAGNON, R. TOULOU, S., 2008, p. 15). 
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(ASTOLFI, 2015, p. 9). Desejar um mundo “sem falhas” é um equívoco, sobretudo do 

ponto de vista didático, sobre o que é aprender. 

Se existe uma certa aversão ao erro, tanto da parte de alunos quanto de 

professores, é porque ainda há uma concepção sobre o desenvolvimento humano como 

algo progressivo e linear. Como se houvesse um mecanismo que se assemelhasse a uma 

esteira rolante de saberes, como indica Astolfi (2015), que progredisse ao ritmo de um 

sistema de engrenagens bem lubrificadas e que permitisse a ancoragem do saber na 

memória, sem desvio ou retorno. 

Nessa perspectiva, fala-se em “progressão pedagógica” como se a progressão 

curricular, mantida pelos professores, e a progressão intelectual, mantida pelos alunos, 

seguissem necessariamente juntas, e, ainda, nessa lógica, chega-se a pensar que de uma 

aula a outra, de uma semana a outra, e mesmo de um ano a outro, poder-se-ia contar 

sobre aquilo que foi “visto” ou “feito”, como se ver ou fazer garantisse naturalmente 

aquisições (ASTOLFI, 2015). 

Desse modo, para analisar os dados relativos aos textos dos alunos brasileiros e 

seus erros, descartamos essa ideia de progressão natural das aquisições, como se os 

alunos, por terem visto, por exemplo, em nosso caso, como escrever determinado gênero 

textual ou feito exercícios sobre o passé composé, deixariam de cometer erros relativos 

a esses assuntos. Nosso ponto de vista não corrobora com tal pensamento positivista e 

vê, por outro lado, no erro, os traços e as possiblidades do desenvolvimento. 

Do mesmo modo, não podemos deixar de pensar que os textos dos alunos 

canadenses, isto é, as correções, embora feitas por pares mais desenvolvidos no que diz 

respeito à língua francesa, também podem conter erros, que nos ajudariam a enxergar as 

possibilidades do desenvolvimento desses alunos, já que também se trata de pessoas que 

estão aprendendo o francês como segunda língua. 

Em nossa pesquisa, acreditamos que os erros são necessários para que se 

compreenda o desenvolvimento dos alunos, pois é por meio de sua interpretação que 

podemos enxergar o que Vigotski chama de brotos do desenvolvimento. Os erros 

funcionam, então, do ponto de vista da didática, como uma ferramenta para ensinar. 

Dolz, Gagnon e Toulou (2008) também defendem, assim como Astolfi (2015) 

que não se deve falar em faute mas em erreur. A primeira palavra, que carrega consigo 

uma ideia de responsabilidade, assinala as brechas e aquilo que falta na aprendizagem 

do aluno. Por outro lado, o erro é um indicador de processo, ele informa àquele que 
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ensina as capacidades presentes no texto do aluno autor e informa as tomadas de risco 

daquele que escreve ou fala. 

Ao deixar de observar somente as “fautes” da aprendizagem dos alunos, e nos 

aproximar dos “erreurs” como indicadores de processos, aceitamos que para que as 

produções dos alunos deixem de apresentar erros, é preciso, primeiro, que eles 

apareçam. Somente assim o professor poderá interpreta-los como os brotos ou as flores 

do desenvolvimento, que serão melhor tratados por aquele que corrige. 

Retomando Vigotski, ao deixar de observar o “fruto” do desenvolvimento e 

passar a observar seu “broto”, temos acesso ao curso interno do desenvolvimento, “e 

podemos dar conta não somente dos ciclos e processos de maturação que já foram 

completados, como também daqueles processos que estão em estado de formação, ou 

seja, que estão apenas começando a amadurecer e a se desenvolver” (VIGOTSKI, 2007, 

p. 98). 

Dolz, Gagnon e Toulou (2008) veem os obstáculos e as dificuldades como 

intrínsecos à aprendizagem, assim como o estudioso da didática Simard (1992, p. 281), 

que define a “dificuldade” como todo obstáculo que pode restringir a aprendizagem e 

que todo aprendiz escritor deve ultrapassar. Para interpreta-los, o que é de nosso 

interesse, é preciso conhecer suas fontes no que diz respeito à escrita. 

De modo geral, os três autores (DOLZ, GAGNON; TOULOU, 2008, p. 35-38) 

destacam que as fontes das dificuldades mais frequentes são: 

i) Motivacionais: trata-se das necessidades dos alunos, da qualidade e da 

intensidade de seu investimento na escrita e da relação entre o esforço 

realizado e os resultados obtidos. 

ii) Enunciativas: aqui a fonte das dificuldades diz respeito à entrada do sujeito no 

texto, da consideração e da implicação do outro no texto, da indexação 

adequada das diferentes instâncias responsáveis da enunciação e, geralmente, 

da gestão dialógica e polifônica do texto. Em outras palavras, é quando o 

aluno não consegue produzir enunciados relevantes para um modelo 

discursivo de referência. 

iii) Procedurais: essas dificuldades de aprendizagem dizem respeito às estratégias 

convocadas ao longo da escrita e das operações aplicadas para ultrapassar os 

obstáculos. Fala-se em ajustamento no momento da releitura, revisão e 

reescrita. 

iv) Textuais: aqui a fonte das dificuldades se refere principalmente à ausência de 

conhecimentos sobre o gênero textual a produzir e à não conformidade com 

as convenções e com as regularidades que os caracterizam. Levar em conta os 

modos de realização textuais leva a distinguir diferentes fontes de problemas 

de acordo com gêneros narrativos, argumentativos, conversacionais, 

descritivos, explicativos etc. Ao analisar os mecanismos que constituem um 

texto, podemos chegar a origem de um problema, que podem ser ligados à 

coerência, progressão temática, organização, segmentação e conexão entre 

partes do texto, gestão do paratexto, coesão anafórica e verbal. 
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v) Linguísticas: essas operações dizem respeito ao uso das unidades linguísticas, 

lexicais e à composição das frases, como por exemplo a coesão, conjugação, 

questões morfológicas, sintáticas e anáforas. 

vi) Ortográficas. 

vii) Sensório-motoras: levam em conta que a mão ou o olho não seguem sempre de 

modo fiel o pensamento e a atividade de escrita. Essas fontes de dificuldades 

estão relacionadas à coordenação, à rapidez do gesto gráfico e ao cansaço. 

 

Essas concepções a respeito do erro e das fontes das dificuldades dos alunos 

podem, por um lado, ser conhecidas de professores que tenham formação na área de 

didática ou que se interessem por tal assunto. Por outro lado, em nossa pesquisa, como 

dissemos, os corretores não eram professores e, portanto, não tinham a mesma visão 

didática que um professor provavelmente teria. 

Ainda que não tenham essa visão didática, os participantes canadenses estavam 

inseridos em um contexto escolarizado, enquanto alunos, por grande parte de sua vida e 

tiveram seus textos corrigidos ao longo de seu percurso na escola e na universidade. 

Além disso, também estavam inscritos em uma disciplina que os fazia refletir sobre a 

prática de estratégias de escrita, de revisão e de correção, e que visava à manipulação de 

ferramentas digitais para a criação e revisão de textos. 

Embora não tenhamos como objetivo analisar a qualidade da correção dos 

alunos canadenses, ou classifica-las como como boa ou ruim – fazendo referência à 

classificação criada por Cassany (1987/1997) e exposta na introdução deste trabalho – já 

que eles não eram professores de francês e não seguiam uma formação como 

professores, julgamos, ainda assim, pertinente levantar estudos teóricos a respeito da 

correção para melhor entende-la, já que os alunos canadenses tinham uma função que é 

relacionada ao trabalho do professor. 

Nos Estados Unidos dos anos 80, os autores Lees (1979), Freedman (1979), 

Lamberg (1980), Butler (1980), Bartholomae (1980), Williams (1981), Sommers (1982) 

e Haswell (1983) exploraram a forma como os professores agem em relação às 

produções escritas de seus alunos e com os erros que encontram. Esses estudiosos se 

propõem, então, a estudar a “resposta” ao trabalho dos alunos, fazendo uma delimitação 

entre a “correction”, cujo significado se restringe à demarcação de erros ortográficos e 

morfossintáticos, e a “response”, que contemplaria um olhar global sobre o trabalho de 

escrita e seus diferentes níveis de complexidade. Este último seria os enunciados 

produzidos pelos professores que se estabelecem em uma relação de diálogo com os 

escritos dos alunos (TAPIA, 2016). A autora argentina acrescenta que 

mediante un uso particular del término “respuesta” (response), puede 

identificarse la práctica que nosotros llamamos corrección como un momento 



77 

 

 

de intercambio entre la enseñanza y el aprendizaje, una instancia de 

“retroalimentación” (TAPIA, 2016, p. 27).25 

Por outro lado, Litwin et al. (2003), inseridos no campo de estudo da didática do 

espanhol como língua materna, delimitam da seguinte maneira o objeto de estudo ao 

qual se referem como “correções”: 

señalamientos que realizan los docentes en las producciones escritas de los 

estudiantes, prácticas evaluativas y mensajes didácticos capaces de 

transparentar la concepción de enseñanza y aprendizaje del profesor 

(LITWIN et al., 2003, p. 36)26. 
 

No Brasil, Ruiz (2010) define “correção” como um texto que o professor 

escreve, às vezes de maneira sobreposta, sobre o texto de um aluno para chamar sua 

atenção acerca de algum problema de produção ou de alguma “infração” textual, 

delimitando como tal o que na escola se chama habitualmente de “erro”. A autora 

acrescenta que as correções pertencem a um gênero textual particular, o gênero 

pedagógico: 

podemos, igualmente, ver no trabalho interventivo que o professor realiza 

sobre a escrita do aluno, particularmente formatado de modo mais ou menos 

estanque (um texto escrito que se sobrepõe ao texto do aluno), a configuração 

de um gênero de caráter bastante peculiar (RUIZ, 2010, p. 184). 

 

Para Tapia (2016), o objeto de investigação “correção” é entendido como 

“ferramentas didáticas no ensino da língua” que devem ser definidas em sua inter-

relação com os textos dos alunos, em uma dimensão textual, e em função do que os 

docentes afirmam que fazem, isto é, como parte de seu trabalho, naquilo que se 

reconhece como ações e intenções didáticas (TAPIA, 2016, p. 42). 

Ao verificar atualmente o que as teorias dizem a respeito do conceito “correção”, 

Narcy-Combes (2011) destaca que a palavra “correção” vem desaparecendo da 

terminologia utilizada. O autor francófono observa, por exemplo, que ao passarmos o 

termo para outra língua, como o inglês, nos deparamos com duas palavras distintas: 

editing, que em francês corresponde a révision; e feedback, que em francês corresponde 

a commentaires en retour/reprises. A primeira delas corresponde à adequação de um 

texto a determinadas normas editoriais, como o que conhecemos por revisão. A 

segunda, feedback, mais utilizada na área da didática, diz respeito a quando, em uma 

                                                           
25Mediante um uso particular do termo “respuesta” (response), pode se identificar que chamamos de 

correção um momento de troca entre o ensino e a aprendizagem, uma instancia de “retroalimentação” 

(TAPIA, 2016, p. 27).  Tradução nossa. 
26Observações feitas pelos professores nas produções escritas dos alunos, práticas avaliativas e mensagens 

didáticas que deixam transparecer a concepção de ensino e aprendizagem do professor (LITWIN et al., 

2003, p. 36). Tradução nossa. 
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tarefa ou em uma atividade, a produção do aprendiz não corresponde a objetivos 

esperados mais ou menos definidos anteriormente (NARCY-COMBES, 2011). 

Ao refletir sobre isso que é uma das atividades do trabalho de todo professor, 

corrigir, podemos pensar em uma primeira representação que Astolfi (2015) chama de 

“síndrome da tinta vermelha”, presente na prática de docentes. 

O autor destaca que 

dès qu’une erreur est perçue, le réflexe quasi pavlovien, c’est bien de 

souligner, de biffer, de matérialiser la faute sur le cahier ou la copie. Avant 

même de savoir si cela aura quelque utilité en termes didactiques, nous nous 

sentons incapables d’agir autrement. (…) On n’y échappe pas parce que cela 

touche à l’identité professionnelle, à l’idée que nous nous faisons de l’action 

et des devoirs de l’enseignant : les élèves verront au moins que ‘j’ai corrigé’. 

(ASTOLFI, 2015, p. 11).27 
 

Ora, por outro lado, parece-nos ser um consenso entre estudiosos da didática que 

corrigir todos os erros de um texto nem sempre é frutífero. Coşereanu (2009, p. 9) 

afirma28 que 

s’il semble acquis par la recherche en Aquisition des Langues Secondes que 

l’exposition de l’apprenant à la correction peut favoriser l’acquisition, la 

question se pose toutefois de savoir quels sont les facteurs qui rendent une 

correction efficace pour une restructuration utile du système interlinguistique 

de l’apprenant. Il semble en effet évident que toute correction n’est pas 

générative d’acquisition (COSEREANU, 2009, p. 9).29 
 

Ou ainda, como mostra Chiahou, Izquierdo e Lestang (2009), são práticas pouco 

eficazes para a correção da produção escrita: 

i) Corriger toutes les erreurs en écrivant la forme correcte sans donner 

d’explications ni de micro-tâche(s) ; 

ii) Rendre des copies entièrement raturées de rouge ; 

iii) Mettre en évidence uniquement les productions non conformes et commenter 

de manière négative le travail des apprenants.30 

                                                           
27Assim que um erro é percebido, o reflexo quase pavloviano, é de sublinhar, riscar, de materializar a falta 

no caderno ou na cópia. Antes mesmo de saber se aquilo terá qualquer utilidade em termos didáticos, nós 

nos sentimos incapazes de agir de outro modo. (...) Não escapamos disso porque toca à identidade 

profissional, à ideia de que nós fazemos a ação e as tarefas do professor: os alunos verão ao menos que 

“eu corrigi” (ASTOLFI, 2015, p. 11). Tradução nossa. 
28“Voir par exemple Long 1996 ou Tatawy 2002. Plus largement, on peut se référer à Gass, Mackey et 

Ross-Feldman (2005) qui expliquent que les trois caractères suivants ont été reconnus comme facilitant 

l’ALS dans la littérature de spécialité : 1. la négociation du sens ; 2. les épisodes relatifs au langage 

(language related episodes ou LRE) ; 3. la rétroaction corrective implicite (recast) (cf. Gass, Mackey et 

Ross-Feldman 2005, p. 585)” (Coşereanu, 2009, p. 8). 
29Embora se pareça um consenso pela pesquisa em Aquisição de Língua Estrangeiras que a exposição do 

aprendiz à correção pode favorizar a aquisição, surge a questão de saber quais são os fatores que tornam 

uma correção eficaz para uma reestruturação útil do sistema interlinguístico do aprendiz. Parece, de fato, 

evidente que qualquer correção não é geradora de aquisição. (COSEREANU, 2009, p. 9). Tradução 

nossa. 
30i) Corrigir todos os erros, escrevendo a forma correta, sem dar qualquer explicação ou micro-tarefas; ii) 

Fazer cópias completamente ratificadas de vermelho; iii) Dar destaque apenas às produções não 

conformes e comentar negativamente o trabalho dos alunos. Chiahou, Izquierdo e Lestang (2009). 

Tradução nossa. 
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Os estudos nessa área (GASS; MACKEY; ROSS-FELDMAN, 2005) indicam 

que três modos de agir foram reconhecidos pela literatura especializada quando se trata 

de corrigir para facilitar a aquisição de uma segunda língua. São eles “i) la négociation 

du sens; ii) les épisodes relatifs au langage (language related episodes ou LRE); iii) la 

rétroaction corrective implicite (recast)” (GASS; MACKEY; ROSS-FELDMAN, 2005, 

p. 585). 

Os estudos interacionistas realizados sobre essa questão defendem que uma 

correção só será eficaz, isso significa, poderá gerar uma modificação do sistema 

interlinguístico do aprendiz, caso ela seja integrada em episódios de interação 

comunicacional particulares, que podem ser chamados de “interações negociadas” ou 

“episódios de negociação”, ou ainda “episódios relativos à linguagem” (langage related 

episodes). Esses episódios comunicacionais são, por essa razão, qualificados como 

“séquences potentiellement acquisitionenelles” (SPA), como afirmam De Pietro, 

Matthey e Py (1988). 

Segundo Coşereanu (2009), a interação negociada se define como uma interação 

em que um ou vários sinais de incompreensão dão lugar, por intermediário de uma 

retroação corretiva, a uma resolução dos enunciados problemáticos. Esses episódios de 

interação negociada são, por sua vez, categorizados de acordo com seu foco na forma ou 

no sentido. Pica (1994, p. 56) chama a interação negociada de “negociação de sentido” 

quando ela porta sobre o sentido e a descreve como uma atividade por meio da qual os 

alunos buscam a clarificação, a confirmação e a repetição de enunciados da L2 que eles 

não compreendem. 

Ainda de acordo com Coşereanu (2009), para a maior parte dos pesquisadores 

interacionistas, se as interações negociadas constituem condições particularmente 

favoráveis para a aquisição, é, principalmente, porque elas impulsionam os alunos a 

fazer modificações em suas produções. 

Segundo Long (1996, p. 451-452), esses episódios de interação que geram 

ajustes interacionais provocados pelo falante nativo ou por um interlocutor mais 

desenvolvido facilita a aquisição porque o aluno exposto à retroação corretiva não 

somente pode tomar consciência das inadequações entre sua interlíngua e a língua 

visada, mas também porque o auxilia a reestruturar ou completar sua interlíngua de 

modo produtivo. 
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Coşereanu (2009) destaca, ainda, que há estudos que defendem que a 

comunicação oral face a face facilite a focalização da atenção dos aprendizes no sentido 

da mensagem, enquanto a comunicação escrita por teclado realizada por meio de 

computador centra a atenção dos alunos na forma (PICA, 2002; TUDINI, 2003). 

Os estudos de Serafini (1989) e de Ruiz (2010) propuseram classificações sobre 

os movimentos de correção mais comuns feitos por professores da seguinte forma: i) 

Correção resolutiva: quando o professor detecta os erros do aluno e ele mesmo os 

corrige; ii) Correção indicativa: quando o professor detecta os erros e os aponta 

sublinhando, por exemplo, para que os alunos os corrijam; iii) Correção classificatória 

(ou codificada): a indicação dos erros por meio de uma série de códigos previamente 

acordados entre os alunos e o professor; iv) Correção textual-interativa: normalmente, 

esse tipo de correção é composto por um bilhete mais extenso em que se busca tanto 

mostrar ao aluno os problemas textuais de origem global, quanto orientar a tarefa de 

revisão. 

Em nosso entender, a classificação identificada por esses autores nos permite 

observar que esses tipos de correção atuam, em diferentes níveis, na Zona de 

Desenvolvimento Proximal dos alunos (ZPD). 

Um recente estudo realizado por Tapia (2016) classifica de maneira diferente as 

correções. Para explicar como Tapia elabora suas categorias de análise, convém expor 

os conceitos nos quais ela se apoia para fazer isso. Ela propõe a seguinte definição de 

“correção” como unidade de análise: 

una acción didactica que conforma una parte del trabajo docente, y como un 

instrumento que despliega una acción verbal sobre un enunciado realizado 

por el alumno para interactuar con él en su proceso de aprendizaje. (…) 

Consideraremos correciones los enunciados, las marcas verbales, las marcas 

gráficas o la combinación de todos ellos que los docentes realizan en los 

textos escritos por sus alumnos con fines de evaluar las actividades y de 

comunicar información sobre contenidos de enseñanza. (TAPIA, 2016, p. 

74).31 
 

A autora (TAPIA, 2016) adiciona que os docentes realizam correções em 

diferentes níveis dos textos dos alunos de forma simultânea e superposta e que estes 

diferentes níveis foram analisados em sua tese de doutorado de maneira descendente a 

partir da metodologia do ISD, inspirada em Volochinov (2017). Ao mesmo tempo, 

                                                           
31Uma ação didática que forma uma parte do trabalho docente, e como um instrumento que exibe uma 

ação verbal sobre um enunciado realizado pelo aluno para interagir com ele no processo de 

aprendizagem. (…). Consideraremos correções os enunciados, as marcas verbais, as marcas gráficas ou a 

combinação destes que os docentes realizam nos textos escritos pelos alunos com a finalidade de avaliar 

as atividades e de comunicar informações sobre o conteúdo da aprendizagem. (TAPIA, 2016, p. 74). 

Tradução nossa. 
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propõe o estudo dos enunciados desde o mais externo, os aspectos comunicativos 

globais (o texto e a situação comunicativa), até os mecanismos de língua (TAPIA, 2016, 

p. 107). 

A pesquisa de Tapia (2016) separa em dois grandes focos as análises sobre 

correção: a) o que se corrige (o conteúdo das correções) e b) como se corrige (a forma 

das correções). O primeiro grupo pode ser dividido em a.1) correções globais, a.2) 

correções de sentido, a.3) correções de forma. Essas três primeiras categorias 

correspondem aos níveis em que os docentes corrigem os textos escritos dos alunos a 

partir das consignas da atividade. Em relação ao segundo grupo há uma divisão em três 

categorias não excludentes, que podem estar combinadas: b.1) enunciados, b.2) marcas 

e b.3) emendas.32 

A seguir, expomos como a autora entende o que se corrige. 

a.1) As correções globais são “as que se referem ao gênero e ao texto produzido, 

as que dão conta de como foi aplicado um conceito que foi objeto de ensino” (TAPIA, 

2016, p. 112) e adiciona também aquelas que indicam questões procedimentais, de 

adequação da língua usada segundo a situação de comunicação dada, aquelas que 

identificam aspectos de expressividade ou estilo em uma produção e as que intervêm 

nas questões em que se revela um acento ideológico não partilhado no uso dos signos 

linguísticos por parte do aluno e do docente (TAPIA, 2016). 

Essas correções globais podem ainda ser subdividas em: gênero; texto; aplicação 

de um conceito; questões procedimentais; adequação da linguagem utilizada à situação 

de comunicação; expressividade e aspectos estilísticos; o ideológico ou a “matéria 

opinável”. 

a.2) As correções de sentido são “aquelas que se referem à coerência interna do 

texto e da congruência entre o escrito e a referência extralinguística ou os mundos 

representados (TAPIA, 2016, p. 123). Agrupadas nesse conjunto estão as correções que 

tratam “o plano global do texto escrito que organiza o conjunto do conteúdo temático e 

a coerência temática, articulada mediante uma série de mecanismos de textualização 

como a coesão nominal e a coesão” (BRONCKART, 2004 apud TAPIA, 2016, p. 123). 

As correções de sentido, por sua vez, podem ser classificadas da seguinte 

maneira: congruência com os mundos representados; planificação geral e progressão da 

informação. 

                                                           
32Tradução nossa de enunciados, marcas y enmiendas. 
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a.3) As correções de forma são as que “se referem à língua como um sistema 

semiótico e como técnica histórica” (TAPIA, 2016, p. 132). Têm relação direta com a 

língua normativa como estado de língua que compartilha a comunidade de falantes de 

uma época determinada e que é objeto de descrição de gramáticos e linguísticos 

(TAPIA, 2016). São essas as correções que tratam da morfossintaxe e do léxico, além 

de abordar a pontuação, ortografia e uso de acentos gráficos ou ortográficos e tremas. 

Para desenvolver a pesquisa e refletir sobre como os professores realizavam as 

correções nos textos dos alunos, Tapia (2016) apoiou-se em Volochinov (2017) que, ao 

estudar a inserção de enunciados de um autor em um texto de outro, ou seja, o discurso 

citado, o discurso de outrem, propôs a definição de dois modos de inserção da palavra 

alheia: o estilo linear ou dogmático e o estilo pictórico. 

Dentro da primeira tendência é necessário distinguir também o grau de 

percepção autoritária da palavra, o grau de sua confiança ideológica e 

dogmatismo. À medida que o dogmatismo da palavra aumenta e a percepção 

compreensiva e avaliativa deixa de admitir matizes entre a verdade e a 

mentira, entre o bem o mal, as formas de transmissão do discurso de outrem 

se despersonificam (VOLOCHINOV, 2017, p. 256). 

 

A tendência principal do estilo linear é criar contornos exteriores nítidos à volta 

do discurso citado, correspondendo a uma fraqueza do fator individual interno. Nos 

casos em que existe completa homogeneidade estilística de todo o texto (o autor e suas 

personagens falam a mesma língua), o discurso construído como sendo o de outrem 

atinge uma sobriedade e uma plasticidade máximas (VOLOCHINOV, 2017, p. 153). 

Na segunda orientação da dinâmica da interrelação da enunciação e do discurso 

citado, observamos processos de natureza exatamente oposta. A língua elabora meios 

mais sutis e mais versáteis para permitir ao autor infiltrar suas réplicas e seus 

comentários no discurso de outrem. O contexto autoral tende a desintegrar o caráter 

compacto e fechado do discurso citado, a apagar suas fronteiras (VOLOCHINOV, 

2017). O estilo de transmissão do discurso de outrem é o pictórico. Sua tendência é 

atenuar os contornos exteriores nítidos da palavra de outrem. Os diferentes aspectos da 

enunciação podem ser sutilmente postos em evidência. Não é apenas o sentido objetivo 

que é apreendido, a asserção que está nela contida, mas também todas as 

particularidades linguísticas da sua realização verbal. 

Retomando o segundo grupo das categorias de análise de Tapia (2016), em que 

se focaliza o modo de correção, ou como se corrige, há uma divisão em três categorias 
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não excludentes, que podem estar combinadas: b.1) enunciados, b.2) marcas e b.3) 

emendas.33 

b.1) Os enunciados adotam formas de réplicas destinadas aos alunos produtores 

dos textos. Elas dão conta da relação social imediata entre os participantes da ação 

comunicativa em uma situação social mais ampla e englobadora, como a instituição 

escolar ou acadêmica (TAPIA, 2016, p. 167). A autora ainda adiciona que o contexto 

dos enunciados está determinado pelas tarefas dirigidas por uma consigna de trabalho 

(RIESTRA, 2004 apud TAPIA, 2016, p. 167). Como exemplo, a autora cita enunciados 

como “justifique com uma parte do texto”, “não está claro”. 

b.2) As marcas formam um código semiológico não articulado e não articulado, 

de maior ou menor complexidade, caso tenham dois ou mais signos. Trata-se de um 

sistema de representação secundário formado por um código não linguístico que 

intervêm no código linguístico (TAPIA, 2016, p. 170). Como exemplo, a autora cita o 

uso dos símbolos seguintes de maneira individual ou combinada: colchetes, sublinhado, 

flechas, circulado, ponto de interrogação etc. Além disso, é possível encontrar essas 

marcas com a presença de palavras que as expliquem, como um “x” dentro de um 

círculo próximo de uma palavra circulada combinados com a palavra “sintaxe”. Esses 

códigos são usados com significados diferentes e no caso específico do ponto de 

interrogação que, segundo a autora, é usado com frequência, pode indicar a 

incongruência entre o enunciado e o mundo representado, falta de progressão e de 

sentido, problemas com caligrafia. 

b.3) As emendas ocorrem quando um docente se apodera do enunciado do aluno 

para substituí-lo ou melhorá-lo, chegando a uma versão nova do texto a duas vozes ou 

“co-regido” (TAPIA, 2016, p. 175), regido por duas vozes. A autora adiciona que as 

fronteiras entre o discurso alheio e o contexto autoral e o produto da correção é um 

único texto emendado (TAPIA, 2016, p. 175) e que a emenda implica a substituição dos 

signos linguísticos e de signos de pontuação, dos acentos e grafemas omitidos, riscar 

elementos a mais e substituir um elemento por outro (TAPIA, 2016, p. 175). Como 

exemplo, podemos citar a inserção de símbolos de pontuação, de letras para erros de 

ortografia ou inserção de palavras para problemas de sintaxe ou de substituição de 

vocábulos. 

                                                           
33Tradução nossa de enunciados, marcas y enmiendas. 
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É importante ressaltar que a categoria do item b.3 poderia ser entendida como as 

correções resolutivas propostas por Ruiz (2010). Entretanto, a própria autora (TAPIA, 

2016) afirma em sua pesquisa de doutorado que escolhe o termo emenda e não utiliza o 

termo correção resolutiva por três motivos. Primeiro, para Ruiz (2010), as correções 

resolutivas são intrinsicamente improdutivas no ensino de língua porque diminuem as 

possibilidades de reescrita dos textos dos alunos; em segundo lugar, Ruiz (2010) indica 

em sua pesquisa que essa categoria é a que menos encontra em seu corpus, o que se 

apresenta de modo contrário no corpus trabalho por Tapia (2016); por último, as 

categorias utilizadas pela pesquisadora brasileira, segundo Tapia (2016), dão conta tanto 

do que se corrige quanto do como se corrige e revelam códigos e critérios comuns não 

usados pelos professores que integraram o corpus da investigação da pesquisadora 

argentina (TAPIA, 2016). 

Tapia (2016) antecipa uma das conclusões de seu trabalho ao indicar que o que 

caracteriza as correções das tarefas do corpus de pesquisa é a falta de sistematicidade e 

de estabilidade, já que nenhum texto possui somente a emenda como única forma de 

correção, as três categorias aparecem combinadas e não há correspondência unívoca 

entre níveis de correção dos textos e as formas de corrigir, além de observar situações 

em que um mesmo professor utiliza, em um mesmo texto de um aluno e frente a um 

erro similar, faz uma emenda e em seguida um enunciado. 

A autora também conclui que os enunciados, que aparecem mais no ensino 

secundário, são mais usados para aspectos gerais dos textos, enquanto emendas e 

marcas, sendo estas mais presentes na correção dos professores universitários, se 

articulam com aspectos de sentido e da forma. 

Em nossa pesquisa, tentaremos aliar tanto os estudos realizados no Brasil quanto 

no exterior para analisar nossos dados e utilizar categorias que funcionem de maneira 

mais pertinente a eles, levando em conta que as correções foram realizadas por 

estudantes universitários que também aprendiam o francês como segunda língua e que 

não seguiam uma formação de professores. 
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2.5 As tecnologias no ensino de línguas 

Nesta seção, discutiremos o papel das tecnologias digitais no ensino de línguas 

para compreender dois de seus usos em nossa pesquisa: primeiramente, explicaremos 

seu papel na correção das produções escritas dos alunos brasileiros, feita no 

GoogleDocs; em segundo lugar, daremos destaque para a interação entre os alunos 

brasileiros e canadenses, realizada pelo Skype. 

As tecnologias digitais, como outros instrumentos desenvolvidos pelo ser 

humano, permitiram a modificação do ambiente em que estamos inseridos e, 

reciprocamente, que o ambiente alterasse o modo como se dão muitas das interações 

sociais. No caso das redes sociais como Facebook34 e Twitter35, alguns autores já 

apontaram para mudanças nas relações entre as pessoas conectadas por meio delas. Para 

Primo (2006), a partir do que acontece na web, as interações tornaram-se mais amplas, 

enquanto para Recuero (2012), as conversações são atualmente mais abrangentes e mais 

públicas; Honeycutt e Herring (2009), por sua vez, afirmam que, no momento em que 

vivemos, instauram-se novas convenções de linguagem. 

A difusão e o crescimento das redes sociais refletem-se também no modo como 

nos relacionamos com o conhecimento. Há novos espaços em que circulam a produção 

e a disseminação de conhecimento que não fazem parte dos lugares associados à 

educação formal ou à escola. Como afirma Gomes (2016, p. 87), “a educação formal 

não cobre mais a maior parte da nossa aprendizagem, pois ocorre de várias maneiras: 

através de comunidades de práticas, de redes pessoais e através da conclusão de tarefas 

relacionadas ao trabalho”. 

Esses novos tipos de organização promovidos pela cultura colocam em 

evidência a importância do social na constituição do ser humano. Se concordamos com 

Vigotski (1989), segundo o qual o meio social influi no desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, compreendemos que novas produções culturais – e aqui 

entendemos a cultura como uma “prática social resultante da dinâmica das relações 

sociais que caracterizam uma determinada sociedade” (PINO, 2000, p. 54) – geram 

novas condições de existência social. 

De modo geral, o aparecimento de ferramentas digitais gerou novas relações 

entre as pessoas e expandiu, como uma de suas consequências, a produção e a 

circulação de conhecimento. Dessa maneira, há mais lugares e possibilidades para que 

                                                           
34Facebook. Disponível em: <http://facebook.com>. Acesso em: 02 de julho de 2017. 
35Twitter. Disponível em: <http://twitter.com>. Acesso em: 02 de julho de 2017. 

http://facebook.com/
http://twitter.com/
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se aprenda fora dos espaços formais de educação. Essa nova forma de configuração 

cultural traz duas questões para o campo da didática: a primeira, sobre o papel da escola 

e dos espaços de educação formal; e a segunda, mais ligada ao nosso estudo, o interesse 

pela mediação feita por meio de ferramentas digitais em ambientes de ensino e 

aprendizagem. 

No contexto brasileiro, os estudos sobre o papel dos ambientes de 

telecolaboração e das ferramentas digitais têm sido realizados na última década com 

certa frequência. Nesse contexto, destacamos as pesquisas realizadas sobre 

telecolaboração, ou teletandem, termo cunhado por Telles (2006), na esteira do projeto 

Teletandem Brasil (TELLES, 2006). Diversos temas têm sido investigados por essas 

pesquisas. Interessam-nos especificamente aqueles a respeito das características da 

interação entre os alunos (SILVA, 2008; SANTOS, 2008; BROCCO, 2009), assim 

como a autonomia dos aprendizes (LUZ, 2009, BONFIM, 2014), e os acordos e 

processos de negociação (GARCIA, 2010) realizados entre os alunos durante as sessões 

de telecolaboração para entender como se dá a mediação em ambientes virtuais e os 

benefícios que a inserção de ferramentas digitais no ensino de línguas pode trazer. 

No contexto internacional, como aponta Guichon (2016, p. 3), 

Kress (2009) e Jewitt (2009) have shown that the study of language learning 

and teaching should include an examination of the variety of modes that 

make up a pedagogical situation and therefore all the semiotic resources that 

are available as well as the ways in which they are orchestrated.36 
 

 Partindo desse ponto de vista, concordamos com Magdin e Cápay (2013), para 

quem a análise do comportamento de alunos em ambientes de aprendizagem a distância 

baseados na internet é uma das partes mais importantes da otimização da educação on-

line (2013, p. 273). Além disso, os autores afirmam que o crescimento de demandas na 

área acadêmica no que tange às tecnologias pede novas necessidades não somente dos 

alunos, mas também dos professores (2013, p. 274). 

No que diz respeito às interações entre os alunos mediadas pelas tecnologias, 

destacamos também os estudos sobre correção entre pares em contextos de 

aprendizagem de línguas feitos por Mangenot (2012) e Dippold (2009). Dippold (2009, 

p. 29) confirma a hipótese que mencionamos anteriormente ao dizer que: 

as social networking tools advance, and students in most higher education 

institutions nowadays have access to virtual learning environments, student 

                                                           
36“Mostraram que o estudo de ensino-aprendizagem de línguas deveria incluir uma verificação da 

variedade de modos que compõem uma situação pedagógica e por esse motivo todas as ferramentas 

semióticas que estão disponíveis assim como os modos nos quais elas são orquestradas”. Tradução nossa. 
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collaboration and peer feedback is likely to become even more important for 

higher education and language learning pedagogy alike37 (DIPPOLD, 2009, 

p. 29). 
 

Tanto Mangenot (2012) quanto Dippold (2009) julgam interessante o contato 

entre alunos por meio de ferramentas digitais afirmando que os alunos e os corretores 

tiram proveito de tal experiência, tendo em vista sua interatividade e a relação afetiva 

que se estabelece entre os alunos. 

Além disso, ao ter um tutor ou outro aluno que corrigirá seu texto, contribuímos 

para que os alunos não tenham apenas o professor como destinatário de sua produção 

escrita. Com efeito, a interposição de um tutor entre o aluno e o professor faz com que a 

escrita seja encorajada a ter como destinatário alguém que não é somente o professor, 

ou seja, aquele que avalia a aprendizagem (MANGENOT, 2012). Essas reflexões são 

importantes para compreendermos o papel das tecnologias na correção por pares que 

criamos em nossa pesquisa. Passemos, agora, ao papel das tecnologias para mediar as 

interações entre os alunos brasileiros e canadenses. 

Como mencionamos, o segundo papel das tecnologias em nossa pesquisa diz 

respeito à possibilidade de colocar alunos de dois países diferentes em contato. O uso do 

Skype possibilitou que os alunos brasileiros e canadenses entrassem em contato para 

falarem sobre as correções de seus textos, mas observamos que essas interações não 

focalizam apenas a reescrita dos textos. Justamente, como mencionam outros autores 

(MANGENOT, 2012), o fato de colocar nacionalidades diferentes em contato desperta 

nos alunos o desejo que realizar comentários de ordem socioafetiva. 

Alguns autores mencionam outros tipos de aprendizagem ligados às situações de 

interação entre alunos de diferentes nacionalidades mediadas por tecnologias digitais. 

Por exemplo, como afirma Siemens (2008, p. 1), a mediação por tecnologias pode 

contribuir para a aprendizagem informal que se constitui como “um aspecto 

significativo de nossa experiência de aprendizagem”. Outro exemplo é indicado por 

Schmidt (1999) quando afirma que as negociações de sentido em tandem por 

videoconferência podem revelar para os próprios alunos “a percepção de lacunas entre 

sua interlíngua e sua língua alvo, o que é uma condição necessária, ainda que não 

                                                           
37“Conforme as ferramentas de rede social avançam, e os alunos da maioria das instituições de ensino 

superior têm atualmente acesso a ambientes de aprendizagem virtual, é provável que a colaboração de 

alunos e o feedback entre pares se torne ainda mais importante para o ensino superior, assim como para a 

didática de línguas”. Tradução nossa. 
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suficiente, da aquisição”.38 Ou seja, a interação em francês, língua de aprendizagem 

para os alunos de ambos os países, gera provavelmente momentos de suspensão na 

progressão de interação dos conteúdos abordados, causados por incompreensões, 

levando os alunos a negociar os sentidos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38“le repérage (noticing) de décalages entre son interlangue et la langue cible, ce qui est une condition 

nécessaire, bien que non suffisante, de l'acquisition”. Tradução nossa. 
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1. Metodologia 
 

Nossa pesquisa tem por objetivo estudar o desenvolvimento da produção escrita 

em francês baseada em gêneros textuais de alunos universitários brasileiros e a 

influência de correções feitas por alunos canadenses anglófonos através de ferramentas 

digitais nesse processo. Para tanto, nesta seção, apresentaremos as escolhas 

metodológicas que guiaram nossa pesquisa, explicitando os procedimentos de produção, 

coleta, seleção e análise dos dados. Em primeiro lugar, descreveremos o contexto em 

que a pesquisa se insere, composto pela Universidade de São Paulo e a University of 

Victoria, assim como os alunos participantes respectivamente inscritos nas disciplinas 

Francês II e FRAN 275. Apresentaremos, em seguida, os procedimentos seguidos para o 

processo de produção, coleta e seleção de dados, justificando a escolha dos instrumentos 

de pesquisa utilizados, bem como apresentando o calendário que foi elaborado para 

possibilitar pôr em prática o projeto de telecolaboração. Em terceiro lugar, explicaremos 

os procedimentos de análise escolhidos para responder a nossas questões de pesquisa. 

 

3.1 Contexto de pesquisa 

O projeto interinstitucional 

Em 2015, as professoras doutoras Eliane Lousada, da USP, e Catherine Caws, 

UVic, decidiram pôr em prática um projeto interinstitucional em que seus alunos de 

francês como língua estrangeira e segunda, respectivamente, interagiriam por meio de 

ferramentas digitais. Os alunos brasileiros, que tinham o português como língua 

materna, estavam em um estágio menos avançado de aprendizagem de língua que os 

canadenses, que tinham o inglês como língua materna. 

Cada uma das professoras tinha um objetivo diferente ao propor o projeto, 

apesar de compartilhar os fundamentos teóricos que o sustentavam. No lado canadense, 

o objetivo era fazer com que os alunos canadenses desenvolvessem e explorassem 

estratégias metalinguísticas e cognitivas para a aprendizagem de línguas. Do lado 

brasileiro, o objetivo era incitar os alunos a ter uma melhor produção escrita no plano 

linguístico e discursivo. Entretanto, ambas tinham interesse em colocar seus alunos em 

um ambiente em que as interações acontecessem na língua que estavam estudando 

através de ferramentas digitais. 
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Este projeto de mestrado 

Derivado desse projeto interinstitucional, surgiu esta pesquisa de mestrado. 

Nosso interesse, mais associado ao desenvolvimento de produção escrita em francês, era 

verificar como se daria a interação entre os alunos e como ela poderia influenciar os 

alunos brasileiros a desenvolver melhor sua escrita. 

As disciplinas Francês II e FRAN 275 

Nossa pesquisa foi, portanto, realizada na Universidade de São Paulo e na 

University of Victoria, integrando os alunos inscritos na habilitação em francês do curso 

de graduação em Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP 

e os alunos inscritos na disciplina FRAN 275 do Department of French da University of 

Victoria. 

Na USP, para iniciar a habilitação em francês, os alunos precisam passar pelo 

Ciclo Básico, correspondente ao primeiro ano da graduação em Letras, que é composto 

de quatro disciplinas oferecidas no primeiro semestre: Introdução aos Estudos Literários 

I, Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa I, Elementos de Linguística I, 

Introdução aos Estudos Clássicos I; e de quatro outras oferecidas no segundo semestre: 

Introdução aos Estudos Literários II, Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa II, 

Elementos de Linguística II, Introdução aos Estudos Clássicos II. O objetivo dessas 

disciplinas é preparar os alunos para as disciplinas dos anos seguintes. 

Passado esse primeiro ano, os alunos devem se submeter a um ranqueamento, 

por meio do qual é feita uma seleção que toma como base a nota ponderada obtida 

nessas oito disciplinas para concorrer às habilitações oferecidas pela faculdade, sendo 

elas alemão, árabe, chinês, espanhol, francês, grego, inglês, italiano, japonês, latim, 

linguística e russo. Há também a garantia de fazer a habilitação em português sem que 

seja necessário passar pelo ranqueamento. Os alunos podem escolher, desse modo, ao 

final do primeiro ano entre duas opções: fazer uma dupla habilitação, que inclui uma 

língua estrangeira ou linguística e português; ou então fazer somente uma habilitação, 

que pode ser uma língua estrangeira ou linguística ou português. 

Uma vez que ingressaram na habilitação em Francês, os alunos devem fazer 

oito semestres de curso e em cada um dos sete primeiros semestres, devem cumprir uma 

disciplina de língua, sendo elas Francês I a Francês VII, fora as disciplinas de literatura 

e tradução. Os alunos que participaram de nossa pesquisa do lado brasileiro, estavam, 
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portanto, dentro desse contexto da habilitação em Francês: no segundo ano da 

graduação, mas no primeiro ano do Francês; mais precisamente, no segundo semestre 

do Francês, na disciplina de Francês II, que tem 90h de carga horária. Para cursá-la, é 

preciso cumprir como pré-requisito a disciplina Francês I – que tem 150h de carga 

horária. Segundo seu programa, essa disciplina semestral tem como objetivo promover a 

autonomia do aprendiz e a reflexão individual sobre o processo de 

aquisição/aprendizagem da língua estrangeira, dar continuidade ao estudo analítico dos 

discursos em língua francesa e levar o aluno a: aprofundar as relações entre a língua-

cultura materna e a língua-cultura francesa, bem como com as culturas francófonas; 

compreender o funcionamento básico da língua francesa, seus usos e variações; 

desenvolver uma competência inicial de comunicação escrita e oral na língua-cultura 

francesa e francófona; produzir narrativas curtas no presente e no passado. Além disso, 

a disciplina, que é presencial, contava com um espaço na plataforma Moodle, no qual a 

professora disponibilizava semanalmente o material do curso, bem como informações 

culturais e exercícios on-line complementares para que os alunos revisassem o que 

estava sendo estudado. Era também nesse espaço que os textos realizados pelos alunos 

para a disciplina eram entregues e corrigidos. A professora da disciplina pediu aos 

alunos que realizassem cinco Produções Escritas baseadas em gêneros textuais 

diferentes ao longo do semestre. Para o desenvolvimento de nossa pesquisa, solicitamos 

que os alunos fizessem as produções escritas diretamente na ferramenta de edição de 

texto GoogleDocs antes de entregá-las pelo Moodle, o que explicaremos na seção de 

escolha dos instrumentos de pesquisa. 

Do lado canadense, tratava-se dos alunos anglófonos inscritos na disciplina 

FRAN 275. Essa disciplina chama-se Writing in French I e visa à prática da escrita e da 

leitura em variadas formas, assim como ao estudo de modelos relevantes. Para cursá-la, 

ao contrário da disciplina brasileira Francês II, que pede apenas um pré-requisito visto 

que é uma disciplina do início da aprendizagem do francês, é preciso ter cursado uma 

série de outras disciplinas, como FRAN 200 – Introduction to French Linguistics, que 

visa ao estudo da linguística e suas relações com a língua francesa; antes disso, FRAN 

180 – Intensive French III, que tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades 

em francês com ênfase na escrita; antes disso, os alunos precisam ter feito FRAN 160 – 

Words in Context, que procura expandir o vocabulário pela exploração de textos 

autênticos orais e escritos, dicionários e materiais disponíveis eletronicamente, além da 

prática oral em aula e on-line; antes disso, é preciso ter cursado FRAN 120 – Intensive 
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French II, que tem como objetivo a prática oral regular e a escrita de textos curtos; antes 

disso, FRAN 100 – Intensive French I, que procura oferecer um intensivo de francês 

falado e escrito. Portanto, os alunos inseridos na disciplina FRAN 275 têm um nível 

mais avançado de língua se comparado aos brasileiros, o que corresponderia ao nível 

B1/B2 do Quadro Comum de Referência Europeu. Seu programa previa a prática de 

estratégias de escrita, de revisão e de correção por meio de códigos pela professora e por 

pares, além de visar à manipulação de ferramentas digitais para a criação e revisão dos 

textos. É importante ressaltar que ambos os grupos são compostos por alunos que 

aprendem francês como língua estrangeira ou segunda língua e não como língua 

materna. A disciplina FRAN 275 não faz parte de um programa de formação de 

professores, mas pelo fato de que, naquele semestre, a professora tinha como objetivo 

trabalhar com estratégias de aprendizagem e com metalinguagem, os alunos poderiam 

aplicar os conceitos que veriam em aula pela correção da produção escrita dos alunos 

brasileiros menos avançados. Outro interesse em realizar o projeto com o Brasil é 

advindo de experiências prévias de telecolaboração realizadas entre canadenses pela 

professora da UVic, por meio das quais ela constatou que a língua de comunicação entre 

os alunos acabava sendo o inglês, língua comum entre os estudantes canadenses 

anglófonos. Para evitar o uso de outra língua que não fosse o francês, ela imaginou que 

uma colaboração com os brasileiros pudesse trazer contribuições nesse sentido. É 

importante ressaltar, assim, que ambos os grupos são compostos por alunos que 

aprendem francês como língua estrangeira ou segunda língua e não como língua 

materna. 

Ainda em relação a essa disciplina, é importante ressaltar que ela era dividida 

entre duas turmas (01 e 02) coordenadas por duas professoras diferentes, sendo que 

apenas uma das professoras (a da turma 02) fazia parte de nosso projeto. Como o 

número de alunos brasileiros seria muito maior do que o número de alunos canadenses 

caso trabalhássemos somente com uma turma e sabendo que seria importante para nós 

que esses números fossem ligeiramente equivalentes para que pudéssemos estabelecer 

as duplas de correção, a professora canadense responsável pela turma 02 propôs a seu 

colega da turma 01 que os alunos de sua respectiva turma também fizessem parte do 

projeto. O professor canadense responsável pela turma 01 aceitou a proposta e, assim, 

pudemos contar com um número maior de alunos inseridos na pesquisa. O número de 

alunos inscritos nas duas disciplinas era 30 para Francês II e 31 para FRAN 275 
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contando com as seções 01 e 02. Entretanto, devido a desistências, a disciplina Francês 

II seguiu com 26 alunos matriculados. 

 

Os alunos participantes 

O público da disciplina Francês II são os alunos da graduação em Letras, o que 

quer dizer que em sua maioria eram pessoas que tinham acabado de sair do ensino 

básico e ingressaram na primeira etapa do ensino universitário por meio do vestibular. 

Quanto aos alunos canadenses, a disciplina FRAN 275 não é necessariamente seguida 

por apenas alunos que vão ter uma graduação em Letras com habilitação em francês, 

como é o caso na USP, mas alunos que escolhem o curso e as disciplinas do francês 

como major39 ou minor40, dependendo dos seus interesses. 

Os alunos brasileiros, 19 mulheres e 7 homens, tinham de 20 a 59 anos, mas a 

maioria dos alunos estava entre 20 e 30 anos e estavam no segundo ano do curso de 

Letras, que era sua primeira graduação. Por se tratar de uma língua que não é exigida 

pelo currículo do ensino básico, diferentemente do inglês, conhecer a língua francesa 

não é pré-requisito para que os alunos ingressem na habilitação em Francês na 

Universidade de São Paulo e todas as disciplinas de línguas são obrigatórias para todos 

os alunos ingressantes na habilitação. Ainda que um aluno já tenha um bom nível de 

francês, ou ainda seja francófono, ele terá de cursar todas as sete disciplinas de língua 

disponíveis na grade da habilitação, exceto nos casos de intercâmbio, em que os alunos 

podem pedir equivalência de créditos, que fica sob avaliação do Departamento de Letras 

Modernas. Isso cria uma heterogeneidade na sala, visto que o perfil dos alunos e o 

tempo prévio de contato com a língua é variado, indo daqueles que começam a aprender 

francês na universidade – público alvo –, a aqueles que já tem uma maior fluência na 

língua. O nível ao qual se espera, entretanto, que os alunos cheguem ao final da 

disciplina Francês II é algo equivalente ao A1/A2 do Quadro Comum Europeu de 

Referência. 

Os alunos canadenses, 23 mulheres e 8 homens, tinham entre 18 e 40 anos e 

estavam no segundo, terceiro ou quarto ano de estudo universitário em sua maioria. Um 

                                                           
39De acordo com o site da UVic, major é um programa que requer especialização em uma área nos dois 

últimos anos do currículo e pode permitir que o aluno continue seus estudos na pós-graduação, caso tenha 

notas suficientes. O programa geralmente prepara os alunos para uma carreira profissional (cf. 

http://web.uvic.ca/calendar2015-09/FACS/FoHu/FPRe/MaPr.html). 
40De acordo com o site da própria universidade, minor é um programa opcional que permite aos alunos 

estudarem em uma área fora de seu programa específico (cf. 

http://web.uvic.ca/calendar2011/FACS/FoHu/FPRe/MiPr.html).  

http://web.uvic.ca/calendar2015-09/FACS/FoHu/FPRe/MaPr.html
http://web.uvic.ca/calendar2011/FACS/FoHu/FPRe/MiPr.html
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grande número deles também estava em seu primeiro estágio dos estudos universitários 

– graduação, para nosso contexto – e faziam o bachelor em Artes, pertencendo aos 

cursos de Francês, Estudos Hispânicos, Linguística, Inglês, Ciências Políticas, e outros 

poucos em Educação Física ou Psicologia. Antes de entrarem na universidade, os alunos 

canadenses podem ter tido contato com a língua francesa de diferentes maneiras, visto 

que o Canadá tem o francês como língua oficial, ao lado do inglês. Em sua maioria, os 

alunos vinham das chamadas Immersion Schools, escolas que tem como público 

principalmente anglófonos e onde se ensinam todas as disciplinas em francês no ensino 

primário e praticamente 50% das disciplinas em francês no ensino secundário; um aluno 

vinha de uma escola francófona, escolas direcionadas para aqueles que têm o francês 

como língua materna e onde todas as disciplinas, do ensino básico ao primário, são 

dadas em francês; e outros de outros tipos de escolas, em que o francês tem uma carga 

menor do que nessas duas previamente mencionadas. O nível, entretanto, que se espera 

que os alunos tenham ao cursar a disciplina FRAN 275 é algo equivalente ao B1/B2 do 

Quadro Comum Europeu de Referência. 

Os tutores brasileiro e francês 

O projeto interinstitucional organizado pelas professoras doutoras Eliane 

Lousada (USP) e Catherine Caws (Uvic) contou com o auxílio de dois tutores, um no 

Brasil, este pesquisador, e outro no Canadá, François Heuillard, para que fosse posto em 

prática. Ambos tínhamos interesse no ensino-aprendizagem de francês e em desenvolver 

um projeto de pesquisa nesse âmbito, além de ter um nível de francês mais avançado do 

que os alunos inseridos no projeto: François é francês e o autor deste estudo, brasileiro, 

formado na habilitação em francês pela USP. Nós dois ficamos responsáveis pela 

mediação dos alunos, criamos o grupo no Facebook, os documentos do GoogleDocs, 

montamos as tabelas de duplas orientadas pelas professoras e organizamos as sessões de 

videoconferência, que foram monitoradas e gravadas por François no Digital Language 

Learning Lab coordenado pela professora Catherine na UVic. 

3.2 Procedimentos de coleta e seleção de dados 

Apresentaremos, agora, as etapas seguidas para o processo de produção e coleta 

de dados, apresentando o calendário que foi elaborado para possibilitar pôr em prática o 

projeto de telecolaboração. Para tanto, justificaremos a escolha dos instrumentos de 

pesquisa utilizados, descrevendo-os e apresentando a função que cada um deles teve no 
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desenvolvimento da pesquisa. Em seguida, explicaremos como se deu a seleção de 

dados produzidos pelas 7 duplas de alunos que serão analisados. 

Etapas para realização da coleta de dados 

Nesta seção, apresentamos o calendário desenvolvido para pôr o projeto em 

prática e, consequentemente, coletar dados para esta pesquisa. No quadro 10 abaixo, 

separamos em duas colunas as atividades desenvolvidas para o projeto e as atividades 

de produção escrita (PE) desenvolvidas para a disciplina Francês II. É preciso esclarecer 

que todas as atividades de produção escrita desenvolvidas no projeto provinham das 

atividades previstas no calendário dessa disciplina e que, algumas delas, realizadas antes 

do projeto se iniciar, não foram utilizadas no projeto, mas ainda assim, os alunos 

brasileiros realizaram-nas para a disciplina. 

Os alunos brasileiros escreveram, portanto, cinco PE no âmbito da disciplina (na 

segunda coluna), enquanto nosso projeto de colaboração utilizou somente as PE 3 e PE 

4 no projeto de telecolaboração; ou seja, somente essas duas PE foram compartilhadas 

com os alunos canadenses para que eles fizessem as correções e discussões. Embora 

somente as PE 3 e PE 4 tenham sido compartilhadas com os alunos canadenses, 

decidimos também levar a PE 5 em conta na nossa análise, realizada depois do projeto 

ter acabado, mas na sequência das atividades previstas no curso Francês II, visto que ela 

pode trazer índices do desenvolvimento dos alunos brasileiros e da influência da 

mediação feita por telecolaboração. 

No quadro 10 abaixo, na primeira coluna, vemos dois tipos de categorias: 

atividades (em azul) e ações para colocar em prática o projeto. Chamamos de 

Atividades 1 a 3 as três tarefas que os alunos deveriam realizar no âmbito do projeto on-

line de colaboração: Atividade 1 – Se conhecer; Atividade 2 – Escrever e corrigir; 

Atividade 3 – Escrever, corrigir e discutir. Além disso, vemos as ações necessárias para 

colocar em prática o projeto, mas que não são objeto de análise, pois não geraram 

dados. Na segunda coluna, vemos as atividades de Produção Escrita 1 a 5 (PE 1 - 5), ou 

seja, os cinco textos baseados em gêneros textuais diferentes que os alunos deveriam 

fazer para a disciplina Francês II. Para melhor ilustrar esse processo, vemos 

cronologicamente no quadro seguinte tanto as Atividades de nosso projeto (1 a 3) 

quanto as atividades de Produção Escrita da disciplina (1 a 5) solicitadas pela disciplina 

ao longo do semestre. 
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Quadro 10 - Etapas para realização do projeto interinstitucional e para a disciplina Francês 2 

Etapas para coleta de dados 

2015 

Mês Etapas para realização do projeto interinstitucional e 

desta pesquisa 

Atividades de Produção Escrita na 

disciplina Francês II 

Set Criação de um grupo chamado “UVic – USP 2015” 

no Facebook 
 

Inserção dos alunos USP e UVic no grupo Facebook 

sem a presença das professoras. 
 

 Produção Escrita 1: synopsis: 

Alunos da USP fazem a primeira 

Produção Escrita para a disciplina 

Francês II e entregam-na pelo 

Moodle da disciplina. 

Determinação das duplas de correção a partir dos 

níveis dos alunos, sob orientação das professoras do 

curso. Compartilhamento da lista de duplas de 

correção com os alunos no Facebook. Nessa lista, 

cada aluno canadense fica ligado a um brasileiro. 

 

Atividade 1 – Produção Escrita 2: Os alunos 

inseridos no grupo Facebook tinham que se 

apresentar para conhecerem-se. Prazo: duas semanas. 

Produção Escrita 2: Post de 

apresentação pessoal no Facebook 

do grupo. Essa atividade não foi 

enviada pelo Moodle, porque não 

fazia parte das PE propostas pela 

disciplina inicialmente, mas ainda 

assim contribuiu para o sistema de 

notas da disciplina. 

Atividade 2 – USP: Produção Escrita 3 (fait divers). 

Criamos um documento no GoogleDocs para cada 

aluno da USP e enviamos-lhes o link para que 

escrevessem a PE 3 diretamente nessa ferramenta. O 

acesso a esse documento foi controlado por nós e 

cada aluno só teve acesso a seu próprio texto. Prazo: 

uma semana. 

Produção Escrita 3: Após terem 

escrito no GoogleDocs, os alunos 

enviam a PE 3 baseada no gênero 

fait divers pelo Moodle para registro 

na disciplina. 

Out Atividade 2 – UVic: A partir do documento 

previamente compartilhado com os brasileiros, 

convidamos os alunos canadenses a corrigir 

assincronamente o texto da PE 3 de suas respectivas 

duplas. Prazo: duas semanas. 

. 

Atividade 3 – USP: Produção Escrita 4 (récit de 

voyage). Criamos um segundo documento no 

GoogleDocs para cada aluno da USP e enviamos-

lhes o link para que escrevessem a PE4 diretamente 

nessa ferramenta. Prazo: uma semana. 

Produção Escrita 4 (récit de 

voyage41). Alunos USP fazem a 

quarta Produção Escrita para a 

disciplina Francês II e entregam-na 

pelo Moodle da disciplina. 

Nov Atividade 3 – UVic: A partir do documento  

                                                           
41O gênero récit de voyage pode ser traduzido como o relato de viagem. Na atividade de produção escrita 

proposta na disciplina Francês II, trata-se de um relato de viagem em um blog. 
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previamente compartilhado com os brasileiros, 

convidamos os alunos canadenses a corrigir 

assincronamente o texto da PE 4 de suas respectivas 

duplas. Prazo: duas semanas. 

Atividade 3 – USP e UVic: As duplas de alunos (um 

brasileiro e um canadense) marcaram uma sessão de 

videoconferência por Skype para discutir sobre as 

correções feitas e reescrever os textos juntos. Prazo: 

um mês 

 

 Produção Escrita 5: Récit littéraire 

court. Alunos USP fazem a quinta 

Produção Escrita para a disciplina 

Francês II e entregam-na pelo 

Moodle da disciplina. 

 

Em resumo, na Atividade 1 (primeira etapa do projeto para os alunos 

brasileiros), os alunos escreveram a PE 2, a apresentação no Facebook; na Atividade 2 

(segunda etapa do projeto para os alunos brasileiros), eles escreveram a PE 3, o fait 

divers; na Atividade 3 (última etapa do projeto para os alunos brasileiros), eles 

escreveram a PE 4, o récit de voyage. 

 Utilizaremos, em nossa análise, esses dois textos mencionados nas duas 

atividades (PE 3 e PE 4) e também a PE 5, que foi pedida dentro do contexto da 

disciplina Francês 2, mas não para o projeto interinstitucional. Isto é, não foi corrigida 

pelos alunos canadenses, mas que pode nos auxiliar a compreender o desenvolvimento 

dos alunos brasileiros, visto que é um texto produzido dois meses depois do projeto se 

iniciar, o que aporta um olhar longitudinal ao estudo. 

As ações e atividades acima descritas geraram os dados que serão usados para a 

análise no projeto interinstitucional e, também, para esta pesquisa. O quadro 11 ilustra 

de maneira resumida as atividades propostas para o projeto (Atividades 1, 2, 3) e os 

dados gerados: 

Quadro 11 - Etapas resumidas para coleta de dados 

Etapas para coleta de dados 

Mês Atividade para o projeto Dados gerados 

Set Atividade 1 – Se apresentar Post de apresentação pessoal no Facebook 
Atividade 2a – USP: Escrever PE 3 Texto do gênero fait divers escrito no 

GoogleDocs pelos alunos brasileiros 

Out Atividade 2b - UVic: Corrigir PE 3 

(correção assíncrona) 

Correções assíncronas dos alunos canadenses 

realizadas no texto acima 

Atividade 3a – USP: Escrever PE4 Texto do gênero récit de voyage postado no 

GoogleDocs pelos alunos brasileiros 
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Nov Atividade 3b – UVic: Corrigir PE4 Correções assíncronas dos alunos canadenses 

realizadas no texto acima 

Atividade 3c – USP e UVic: Corrigir e 

discutir PE4 (correção síncrona) 

Vídeos gravados das correções síncronas com 

o programa Camstasia durante a 

videoconferência por Skype 

A escolha dos instrumentos para coleta de dados 

Como nosso projeto faz uso de diferentes tecnologias para propiciar a interação 

entre os alunos de universidades de dois países diferentes, nossos instrumentos de coleta 

de dados foram variados e escolhidos segundo suas potencialidades para encorajar os 

diferentes tipos de interação e correção linguageira que desejávamos. Sendo assim, os 

dados coletados para nossa pesquisa foram gerados por meio das ferramentas digitais 

que apresentamos a seguir. 

Ferramenta digital escolhida para a Atividade 1: Facebook 

A primeira opção para realizar a Atividade 1 foi o Moodle42, ambiente virtual 

utilizado por ambas universidades. Entretanto, como os ambientes criados no Moodle na 

USP e na Uvic só podem ser acessados pelos alunos inscritos em suas respectivas 

universidades, seria impossível criar um ambiente compartilhado em que os alunos de 

ambas as universidades estivessem presentes e pudessem interagir. Além dessa 

impossibilidade, tínhamos a intenção de procurar uma ferramenta mais conhecida dos 

alunos, à qual já estivessem habituados e por meio da qual os alunos pudessem interagir 

de maneira mais livre, sendo protagonistas das discussões trazidas, diferentemente do 

que normalmente acontece nos fóruns organizados pelo Moodle. Levando tudo isso em 

conta, decidimos utilizar o Facebook43. 

O Facebook é uma rede social fundada nos Estados Unidos por Mark 

Zuckerberg em 2004 com o nome thefacebook e, quando foi criada, era voltada somente 

aos alunos da Universidade de Harvard. Em 2005, thefacebook foi expandido para 

outras Universidades nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. 

Nessa época, o sistema da rede social era fechado e somente as pessoas que estudavam 

nas instituições escolares associadas à rede podiam integrar-se a ele. Em 2006, o 

sistema passou a ser aberto e, para se inscrever, bastava ter 13 anos de idade e uma 

conta de e-mail válida. A rede, então, começou a ser constituída por perfis não mais 

associados a instituições de ensino e seu público cresceu com a inserção de aplicativos, 

                                                           
42http://disciplinas.stoa.usp.br/ 
43http://facebook.com 

http://disciplinas.stoa.usp.br/
http://facebook.com/
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jogos e outras ferramentas. Em 2007, mais de 100 mil empresas, que tinham começado 

na rede como grupos – os que conhecemos atualmente -, tinham agora suas próprias 

páginas dentro do Facebook, o que permitia contato direto com os usuários. Em 2010, 

alguns usuários com conhecimento de programação foram convidados, depois de passar 

por um teste de perguntas e respostas, a fazer parte do grupo de usuários-beta, grupo 

que seria exposto a desafios de programação e que, em caso de bom desempenho, 

poderiam ser contratados para trabalhar para a empresa. 

Atualmente, a rede Facebook é aberta para o mundo todo e conta com mais de 1 

bilhão de usuários ativos desde 27 de agosto de 201544. Os usuários ativos são definidos 

pela rede como aqueles que tenham entrado em seu perfil nos últimos 30 dias. No 

Brasil, a popularidade dessa rede social é muito alta, um pouco mais de 90 milhões dos 

usuários da rede são brasileiros, ou seja, algo em torno de 45% da população do Brasil 

está no Facebook. No Canadá, a rede conta com cerca de 19 milhões de usuários, algo 

em torno de 54% de sua população. Desde 2011, o Facebook é a rede social mais 

popular no Brasil e o mesmo acontece no Canadá, o que balizou a escolha dessa 

ferramenta para a primeira etapa de nossa pesquisa. 

Uma vez criada uma conta na rede, o usuário tem acesso ao seu próprio perfil, 

no qual pode adicionar suas informações pessoais, fotos, lugares visitados e curtir 

páginas dos mais diversos temas para exibir seus gostos e preferências. Além disso, o 

usuário tem acesso ao seu mural, local onde se encontram as publicações dos seus 

amigos, os outros usuários adicionados. Nele, é possível fazer três ações para interagir 

com outros usuários: curtir, comentar ou compartilhar. A interação com outros usuários 

também pode ser feita de outras maneiras, como por mensagens privadas, trocadas 

somente entre duas pessoas ou grupo de pessoas, cujo acesso é restrito àquelas 

direcionadas nas mensagens, ou então por grupos de interesse. Os grupos normalmente 

têm um título e um tema específico. 

No Brasil, é muito comum que os estudantes de determinada universidade se 

organizem em grupos para compartilhar conteúdos relacionados às disciplinas, período 

de matrícula e atrações culturais. Na Universidade de São Paulo, especificamente, os 

alunos de determinada disciplina costumam criar um grupo para aquela disciplina para 

compartilhar informações relevantes, como datas importantes, livros e textos em 

formato digital e se entreajudar para obter sucesso na disciplina. Baseamo-nos em nossa 

                                                           
44Informação disponível em https://www.facebook.com/pg/facebook/about/. 

https://www.facebook.com/pg/facebook/about/
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experiência como aluno da USP (e acima descrita) para propor a utilização do Facebook 

para a primeira etapa de nossa pesquisa. 

Em nosso plano inicial, prevíamos que inserir os alunos brasileiros e canadenses 

em um grupo no Facebook não seria um problema devido à popularidade da rede em 

ambos os países. Além disso, pensamos que, nesse grupo, em que as professoras dos 

cursos não estariam presentes, os participantes da pesquisa poderiam interagir de 

maneira livre, gerando assim um espaço de interação em que eles, por falarem línguas 

maternas diferentes, estariam utilizando o francês em situações reais de uso para 

interagir com alunos de outros países dos quais não compartilhavam a cultura, o que 

poderia lhes interessar. 

O grupo foi então criado em 13 de agosto de 2015 e sua configuração foi 

alterada para grupo fechado. Há três maneiras de gerenciar a ferramenta de grupos no 

Facebook: os grupos públicos, que podem ser encontrados por todos os usuários, cujo 

conteúdo pode ser visto por todos e nos quais, para entrar, basta clicar em “entrar”; os 

grupos fechados, que podem ser encontrados por todos os usuários, mas cujo conteúdo é 

restrito apenas aos usuários que forem convidados e nos quais, para entrar, é necessário 

pedir permissão para um moderador; os grupos secretos, que não podem ser encontrados 

nos mecanismos de busca por quem não for membro, são reservados apenas aos 

usuários que forem convidados e cujo conteúdo é restrito apenas aos usuários que 

estiverem dentro do grupo. 

O nome de nosso grupo fechado era UVic – USP 2015 e, no início, somente o 

tutor brasileiro e o tutor francês foram convidados para participar dele. A seguir, vemos 

a configuração inicial com a foto de capa escolhida para ilustrar nosso grupo: 

Quadro 12 - Captura de tela da foto de capa escolhida para ilustrar o grupo no Facebook 
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Ferramenta digital escolhida para as Atividades 2 e 3: GoogleDocs 

Nossa primeira opção para realizar a Atividade 2 foi o WikiSpaces45 que, 

segundo os criadores do site, é uma plataforma de escrita social gratuita e de fácil 

acesso usada para a educação e na qual os usuários podem realizar tarefas individuais ou 

em grupos. De fato, ao testarmos a ferramenta de edição de texto da plataforma 

concluímos que seria de fácil utilização para os alunos, mas pensando em nosso 

objetivo, que é estudar a influência de correções linguageiras feitas por meio de 

ferramentas digitais por alunos canadenses no desenvolvimento da escrita baseada em 

gêneros textuais de alunos brasileiros de francês, optamos por não utilizá-la por 

basicamente dois motivos: i) o WikiSpaces somente salva as alterações feitas no texto 

quando o usuário clica no botão “salvar”; e ii) o WikiSpaces permite comparar somente 

duas revisões de um mesmo texto, ou seja, dois momentos em que um mesmo recebeu 

alterações. Sendo assim, optamos por utilizar o GoogleDocs46, uma ferramenta que tem 

outras funcionalidades: i) o GoogleDocs salva praticamente todas as alterações feitas no 

texto de maneira automática, sem que o usuário tenha que tomar essa decisão; e ii) o 

GoogleDocs possui uma função chamada “histórico de revisão” que, ao ser acessado, 

abre uma janela lateral direita que organiza de maneira cronológica todas as alterações 

feitas no texto, tornando mais fácil e rápida a comparação entre várias versões de um 

mesmo texto, bastando clicar na revisão desejada, que será indicada pelo horário em que 

ela ocorreu. Nas imagens seguintes, mostramos o tipo de correção mostrado no 

GoogleDocs e no WikiSpaces. 

Na imagem abaixo, tirada do WikiSpaces, está, em preto, o texto inicial; em 

verde, o que foi adicionado ao texto inicial; e em vermelho, o que foi suprimido do 

texto inicial. 

                                                           
45https://www.wikispaces.com/ 

46 

https://www.wikispaces.com/
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Figura 5 - Exemplo do histórico de revisões do WikiSpaces 

 

 Na imagem abaixo, do GoogleDocs, temos, a mensagem All changes saved in 

Drive, o que significa que o usuário fez alguma alteração e que ela foi salva. À direita, 

vemos os horários das mudanças selecionados no histórico de revisão: na primeira 

imagem, vemos o texto em verde – e não em preto – pois ele foi adicionado nesta 

revisão. Na segunda imagem, vemos o texto anterior em verde riscado, já que ele foi 

apagado, e o texto que foi adicionado em preto. 

 
Figura 6 - Exemplo de histórico de revisões do GoogleDocs 

 

 

Figura 7 - Exemplo do histórico de revisões do GoogleDocs 

 

Na imagem anterior, tirada do GoogleDocs, está, em preto, o texto inicial; em 

verde, o que foi adicionado ao texto inicial; e em vermelho, o que foi suprimido do 

texto inicial. 

Além dessas observações, também para escolhermos a ferramenta digital mais 

adequada para nossa pesquisa, elaboramos o quadro 13, a partir das informações 
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fornecidas pelos sites www.wikispaces.com/ e www.google.com/docs/ e a partir de 

fóruns de discussões sobre essas ferramentas, com as principais diferenças entre elas: 

Quadro 13 - Comparação entre WikiSpaces e GoogleDocs 

WikiSpaces GoogleDocs 

Wikis são melhores para colaboração assíncrona, 

não colaboração síncrona. 
GoogleDocs é a melhor escolha para colaboração 

síncrona em um único document – com algum 

atraso, os usuários podem ver as mudanças dos 

outros assim que são feitas. 

Wikis mantêm um histórico de todas as revisões 

em cada página, incluindo quem fez aquelas 

mudanças. 

Um histórico de revisão é mantido para todos os 

documentos. 

Embora o histórico de revisões esteja disponível, 

arquivos com conteúdo antigo não são 

facilmente acessados por categoria ou pesquisa. 

Informações antigas podem ser difíceis de serem 

encontradas porque não é facilmente acessada por 

categoria ou pesquisa. 

 

O quadro 13 acima mostra que as funcionalidades de ambas as ferramentas são 

semelhantes. No entanto, o GoogleDocs é recomendado para interações síncronas e 

assíncronas, enquanto o WikiSpaces é recomendado apenas para interações assíncronas. 

Pelas características que já apontamos, e como nossa Atividade 3 previa um momento 

de correção síncrona, optamos pelo uso do GoogleDocs. 

Abaixo, vemos uma lista de três Produções Escritas desenvolvidas para a 

Atividade 2 como elas se apresentam para nós que criamos os documentos. 

 
Figura 8 - Captura de tela de lista contendo três produções escritas armazenadas no Google Drive 

 

 

Os nomes foram apagados para manter o anonimato dos participantes, mas 

apareceriam após (histoire insolite) no título do documento. A lista acima, que mostra 

apenas três PE, é vista apenas por nós, pois, como dissemos acima, cada aluno só tem 

acesso à sua própria PE. Foi esse documento que os alunos foram convidados a editar; à 

direita, vemos o símbolo de “documento compartilhado” ilustrado pela figura de duas 

pessoas. Cada aluno brasileiro recebia, portanto, um documento desse em que 

descrevíamos no título o número da Atividade (Activité 2), o número da Produção 

http://www.wikispaces.com/
http://www.google.com/docs/
http://www.google.com/docs/
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Escrita desenvolvida e o gênero (Production écrite 3 (histoire insolite)), juntamente 

com seu nome. Cada documento era compartilhado posteriormente com o aluno 

canadense que formava uma dupla com aquele aluno brasileiro. 

Nessa ferramenta, há três meios de compartilhar o conteúdo: quando se clica na 

opção “compartilhar”, é possível escolher entre i) pode editar; ii) pode comentar; iii) 

pode visualizar. Para a primeira opção, o convidado ganha as mesmas funções que 

aquele que criou o documento; para a segunda, o convidado pode somente comentar o 

documento, sugerindo alterações; para a última, o convidado não pode editar nem 

comentar, somente visualizar o documento. Ao compartilhar os documentos com os 

alunos, escolhemos a opção “pode editar”, mas restringimos a edição deles. Assim, 

dávamos aos alunos o status de editor, ou seja, cada aluno podia editar o documento 

livremente, mas somente o tutor brasileiro, que havia criado os documentos, podia 

controlar quem era convidado para editá-lo. Essa decisão foi tomada para evitar que os 

alunos apagassem o documento ou convidassem outras pessoas que não somente 

aquelas determinadas pelas duplas de correção para editá-lo. 

Ferramenta digital escolhida para a Atividade 3: Skype 

Skype47 é uma empresa fundada em 2003 e sediada em Luxemburgo. 

Atualmente, é uma divisão da empresa Microsoft Corporation48 e é uma ferramenta 

oferecida gratuitamente aos usuários, embora haja a opção de pagar para fazer ligações 

e receber mensagens SMS. Para acessá-la, basta criar uma conta a partir de um e-mail. 

Seu serviço compreende o envio de mensagens pela internet e a possibilidade de fazer 

chamadas sem vídeo, algo semelhante a uma ligação telefônica, ou com vídeo, por meio 

da qual é possível que uma ou mais pessoas estando em lugares distantes se vejam e se 

ouçam simultaneamente. 

Sua utilização, diferentemente das outras ferramentas citadas acima, que 

funcionam de maneira on-line, depende do download e da instalação do programa no 

computador dos usuários. Os alunos brasileiros que participassem do projeto deveriam 

então fazer o download desse programa, caso não o tivessem, ou então utilizar um 

computador com o serviço já instalado. No Canadá, os alunos deveriam ir até The 

Digital L2 Learning Lab49 (DL2LAB), um laboratório experimental na University of 

Victoria que visa a testar e analisar o uso de tecnologias e ferramentas digitais na 

                                                           
47https://www.skype.com/pt-br/ 
48https://www.microsoft.com/pt-br/ 
49Twitter: @dl2lab. Website: http://dl2learninglab.com 

https://www.skype.com/pt-br/
https://www.microsoft.com/pt-br/
http://dl2learninglab.com/
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aprendizagem de línguas e ciências humanas, onde fariam a videoconferência com os 

alunos brasileiros, que seria gravada no próprio Laboratório. O DL2LAB é coordenado 

pela professora doutora Catherine Caws, que coordenava o projeto de telecolaboração 

do lado canadense. 

A decisão de escolher esta ferramenta foi balizada primeiramente por sua 

popularidade, pois não poderíamos optar por uma ferramenta que fosse paga ou de 

difícil acesso, o que impossibilitaria que os alunos as utilizassem. Em segundo lugar, 

optamos pelo Skype pois ele já estava instalado no computador do DL2LAB, em que 

seria realizada a gravação das chamadas com vídeo e esse era um programa com o qual 

a equipe do laboratório já tinha alguma afinidade, o que facilitaria o trabalho de 

gravação. As videoconferências foram gravadas com o programa Camstasia, que 

permite a gravação por meio da captação da imagem que aparece na tela do 

computador. 

3.3 A seleção dos dados 

A coleta de dados realizada para esta pesquisa gerou um corpus bastante extenso 

e heterogêneo, constituído de textos orais e escritos, como expusemos anteriormente. 

Para fazer a seleção dos dados, optamos por guardar amostras de todos os textos, já que 

eles representaram diferentes etapas no desenvolvimento da produção escrita dos 

alunos, o que caracteriza um estudo longitudinal de como os alunos se desenvolveram 

ao longo de um semestre de curso. No entanto, justamente pelo fato de que queríamos 

analisar o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos ao longo de um 

semestre, escolhemos, para responder a nossas perguntas de pesquisa, apenas aqueles 

alunos que participaram de todas as Atividades (1 a 3) no projeto interinstitucional e 

que fizeram todas as Produções Escritas (PE1 a PE5) pedidas para a disciplina Francês 

II, para que pudéssemos de fato analisar o desenvolvimento deles ao longo de todo o 

estudo. 

No que diz respeito à Atividade 1, dos 26 alunos que continuaram matriculados 

na disciplina Francês II, 23 realizaram-na; dos 31 alunos inscritos em ambas as salas (01 

e 02) da disciplina FRAN 275, 17 realizaram-na. A baixa taxa de participação dos 

alunos canadenses se explica pelo fato de que somente as aulas da seção 02 eram 

ministradas pela professora que coordenava este projeto do lado canadense. A outra 

seção, apesar do consentimento do professor para que seus alunos participassem da 

pesquisa, não foi muito participativa, certamente porque este professor não encorajava 
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tanto seus alunos a participarem, nem exigia deles a participação. A participação dos 

alunos pode ser vista no quadro 14 abaixo. 

Quadro 14 - Quantidade de alunos por atividade 

 26 alunos brasileiros 31 alunos canadenses 

Atividade 1 – Facebook (se apresentar) 23 fizeram 17 fizeram 

 

Abaixo, vemos que em relação à primeira parte da Atividade 2, tivemos 100% 

de participação do lado brasileiro, no que concerne à escrita da PE 3. Em relação à 

segunda parte da Atividade 2, no que diz respeito à correção pelos canadenses dessas 

primeiras produções escritas, dos 26 textos escritos pelos brasileiros que poderiam ser 

corrigidos pelos canadenses, 23 alunos do lado canadense o fizeram, como podemos ver 

no quadro 15 abaixo: 

Quadro 15 - Quantidade de alunos por atividade 

 26 alunos brasileiros 31 alunos canadenses 

Atividade 2 – GoogleDocs (escrita + 

correção assíncrona) 
23 fizeram 23 corrigiram de maneira 

assíncrona 

 

Quanto à Atividade 3, 22 alunos brasileiros fizeram a PE4 e, dessas 22 

produções escritas feitas pelos brasileiros, 17 alunos canadenses corrigiram-nas de 

maneira assíncrona, ou seja, antes de encontrar-se via Skype, como podemos ver abaixo: 

 

Quadro 16 - Quantidade de alunos por atividade 

 26 alunos brasileiros 31 alunos canadenses 

Atividade 3 – GoogleDocs (escrita + 

correção assíncrona + correção síncrona) 
22 fizeram 17 corrigiram de maneira 

assíncrona 

 

Além da correção assíncrona da Atividade 3, 13 duplas de alunos realizaram as 

videoconferências para fazer a correção síncrona. O quadro abaixo mostra essa 

informação: 

Quadro 17 - Quantidade de alunos por atividade 

 26 alunos brasileiros 31 alunos canadenses 

Atividade 3 – Skype (correção síncrona 

+ discussão) 
13 fizeram 13 fizeram 
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Em resumo, temos os seguintes dados de participação dos alunos no projeto 

interinstitucional: 

Figura 9 - Participação de alunos por atividades 

 

Para finalizar a seleção de dados com o objetivo de estudar o desenvolvimento 

das capacidades de linguagem de maneira longitudinal procurando entender o papel das 

correções dos canadenses, verificamos quais desses 13 alunos brasileiros, que tinham 

realizado todas as 3 Atividades, também tinham feito a última Produção Escrita (5) 

pedida para a disciplina Francês II. O que motivou nossa escolha foi o fato de que essa 

PE foi escrita depois que o projeto interinstitucional já tinha acabado e porque ela 

poderia, assim, contribuir para a análise do desenvolvimento das capacidades dos 

graduandos brasileiros de maneira longitudinal e porque poderíamos ter mais indícios 

para procurar a influência das correções realizadas ao longo do semestre. 

Tendo mostrado quantos alunos fizeram quais atividades, apresentaremos, a 

seguir, quais os textos e alunos foram selecionados para responder nossas perguntas de 

pesquisa. A fim de facilitar a leitura, repetimos nossas perguntas de pesquisa e, logo 

abaixo, os textos e alunos utilizados para a análise: 

I) Quais capacidades de linguagem são mobilizadas nos três textos dos alunos 

brasileiros ao longo do semestre? Houve desenvolvimento? 

Para a primeira pergunta de pesquisa, observamos os textos produzidos pelos 

graduandos brasileiros no GoogleDocs para as Atividades 2 e 3 e também o texto 

produzido depois do projeto interinstitucional ter terminado. Em outras palavras, 

focamos nossa análise nas Produções Escritas 3, 4 e 5. 

II) Se houve, qual a influência das correções linguageiras no desenvolvimento 

das capacidades de linguagem dos alunos brasileiros? 

Para responder a essa pergunta de pesquisa, analisamos as correções propostas 

aos textos dos alunos brasileiros pelos graduandos canadenses no GoogleDocs e no 

Skype para as Atividades 2 e 3. 

III) A mediação on-line por meio de ferramentas digitais pode ajudar os alunos 

brasileiros inseridos em nosso projeto de telecolaboração a ter uma melhor produção 

escrita (no plano contextual, discursivo e linguístico-discursivo)? De que maneira? 

A terceira pergunta diz respeito a análise das produções dos alunos brasileiros e 

é baseada nos textos produzidos no GoogleDocs nas Atividades 2 e 3 (PE 3 e 4) e na PE 
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5. Observamos, para tanto, as produções escritas feitas pelos brasileiros depois da 

correção e as discussões realizadas por Skype pelas duplas. 

Para responder a nossas perguntas, precisamos restringir nosso corpus para 

orientar a análise, visto que pretendemos identificar a mobilização das capacidades de 

linguagem apresentadas pelos alunos brasileiros, o papel dos alunos canadenses nesse 

processo e se a mediação on-line poderia auxiliar os alunos a desenvolver suas 

capacidades de linguagem e a ter uma melhor produção escrita. 

Por isso, utilizamos os seguintes critérios para selecionar os alunos brasileiros: 

- ter feito a PE 3 (para a Atividade 2 do projeto) 

- ter feito a PE 4 (para a Atividade 3 do projeto) 

- ter feito a PE 5 (para a disciplina Francês II) 

Tendo feito isso, olhamos para as PE3 e PE4 para verificar quais delas tinham 

sido corrigidas pelas duplas canadenses. O resultado final foi 7 duplas de alunos. 

Abaixo, vemos a apresentação dessas duplas cujo anonimato é respeitado por meio da 

escolha de nomes que começam com a letra “B” para os brasileiros e com a letra “C” 

para os canadenses. Colocamos, primeiro, o nome do aluno brasileiro e, entre 

parênteses, o nome do aluno canadense que fazia dupla com aquele aluno brasileiro. Por 

exemplo, para a dupla de correção de número 1, Beatrice, a aluna brasileira, trabalhou 

ao longo do projeto com a aluna canadense Camila. 

 
Quadro 18 - Seleção de alunos para composição do corpus de análise 

Duplas Alunos que realizaram as atividades PE3, PE4 e PE5 

1 Beatrice (e Camila) 

2 Belmiro (e Caique) 

3 Benedita (e Cecília) 

4 Betina (e Catarina) 

5 Brenda (e Cíntia) 

6 Bruno (e Clarisse) 

7 Bryane (e Celina) 

 

Tendo explicado como fizemos a seleção dos dados, apresentamos a seguir o 

quadro 19 que indica os alunos participantes que constituem nosso corpus. 
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Quadro 19 - Relação entre perguntas de pesquisa e alunos selecionados para análise 

Perguntas de pesquisa Dados selecionados 

Facebook GoogleDocs Skype 

I) Quais capacidades de 

linguagem são mobilizadas nos 

três textos dos alunos 

brasileiros ao longo do 

semestre? Houve 

desenvolvimento? 

- Alunos brasileiros das 

7 duplas selecionadas 

Alunos brasileiros 

das 7 duplas 

selecionadas 

II) Se houve, qual a influência 

das correções linguageiras no 

desenvolvimento das 

capacidades de linguagem dos 

alunos brasileiros? 

- Alunos canadenses 

das 7 duplas 

selecionadas 

Alunos 

canadenses das 7 

duplas 

selecionadas 

III) A mediação on-line por 

meio de ferramentas digitais 

pode ajudar os alunos 

brasileiros inseridos em nosso 

projeto de telecolaboração a ter 

uma melhor produção escrita 

(no plano contextual, discursivo 

e linguístico-discursivo)? De 

que maneira? 

Alunos brasileiros 

das 7 duplas 

selecionadas 

Alunos brasileiros das 

7 duplas selecionadas 

Alunos brasileiros 

das 7 duplas 

selecionadas 

 

3.4 Procedimentos de análise 

Para responder a nossas perguntas de pesquisa, analisamos as primeiras 

produções escritas dos alunos brasileiros, as correções dadas a elas e as produções 

seguintes, de maneira a observar se houve desenvolvimento das capacidades de 

linguagem e, portanto, da produção escrita dos alunos brasileiros. 

Para tanto, primeiramente, analisaremos quais capacidades de linguagem são 

mobilizadas nos três textos dos alunos brasileiros ao longo do semestre baseando-nos no 

modelo de análise textual proposto por Bronckart (1999/2012) para verificar se houve 

desenvolvimento dessas capacidades. 

Passaremos, então, para a análise das correções e das retroações dadas pelos 

alunos canadenses aos textos dos alunos brasileiros. Embora do lado brasileiro a 

perspectiva adotada fosse a do ensino baseado em gêneros textuais, sabíamos que, do 

lado canadense, o mesmo não ocorria. Como os alunos canadenses estavam inscritos em 

uma disciplina que tinha como objetivo o desenvolvimento da consciência 

metacognitiva, procuramos observar de que maneira eles corrigiram os textos dos 

brasileiros, quais ferramentas utilizaram e como buscaram mostrar isso aos alunos. Para 

isso, contamos com os textos produzidos no GoogleDocs e com as transcrições dos 
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vídeos gravados no Skype para entender de que maneira as ações dos canadenses agem, 

ou não, como instrumentos para a aprendizagem dos brasileiros. Além disso, após ter 

analisado o papel das correções feitas pelos canadenses, investigaremos outros 

documentos aos quais temos acesso como as atividades desenvolvidas em sala de aula 

no curso Francês II e as correções feitas pelos monitores da disciplina, pois é possível 

que elas tenham tido algum papel no desenvolvimento das capacidades de linguagem 

dos alunos brasileiros. 

Para realizar a análise das produções observamos o Modelo Didático dos 

gêneros trabalhados nas Atividades 2, 3 e 550. Para tanto, utilizamos o modelo de análise 

textual proposto por Bronckart (1999/2012). Em seguida, procuramos avaliar o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos ao longo das duas 

produções. Essa comparação nos parece possível já que, embora não pertençam ao 

mesmo gênero textual (Atividade 2: histoire insolite; Atividade 3: récit de voyage; 

Atividade 5: récit littéraire court), trata-se de gêneros com organização discursiva 

semelhante, da ordem do relatar. Por fim, procuramos identificar por meio de indícios 

contextuais, discursivos e linguísticos presentes nos textos escritos dos alunos como se 

deu esse desenvolvimento. 

Abaixo, vemos quais materiais e métodos aplicaremos para a análise dos dados: 

 
Quadro 20 - Perguntas de pesquisa, materiais e métodos escolhidos para análise 

Questões de pesquisa Materiais Métodos 

I) Quais capacidades de 

linguagem são mobilizadas nos 

três textos dos alunos brasileiros 

ao longo do semestre? Houve 

desenvolvimento? 
 

Produções escritas produzidas 

pelos alunos brasileiros: 

- 3 (Atividade 2 do projeto de 

colaboração), 

- 4 (Atividade 3 do projeto de 

colaboração) e 

- 5 (para a disciplina Francês II) 

 

Capacidades de linguagem com 

base nos modelos didáticos dos 

gêneros estudados, embasados, 

por sua vez, no modelo de 

análise textual do ISD: 
- Contexto de produção: físico e 

sociossubjetivo; 

- Infraestrutura textual; 

- Mecanismos de textualização; 

- Mecanismos enunciativos. 

II) Se houve, qual o papel dos 

atos de correção no 

desenvolvimento das 

capacidades de linguagem dos 

alunos brasileiros? 

 

Textos escritos e transcrições 

das filmagens produzidos no 

GoogleDocs (Atividade 2 e 3) e 

no Skype feitos pelos alunos 

canadenses. 

Correção e feedback. 

                                                           
50Esses modelos didáticos já tinham sido previamente elaborados para a disciplina Francês II e foram, 

apenas, complementados para nossa pesquisa. 
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III) A mediação on-line por 

meio de ferramentas digitais 

pode ajudar os alunos 

brasileiros inseridos em nosso 

projeto de telecolaboração a ter 

uma melhor produção escrita 

(no plano contextual, discursivo 

e linguístico-discursivo)? De 

que maneira? 

Produções Escritas feitas pelos 

brasileiros depois da correção. 

Produções Escritas sucessivas 

feitas para a disciplina, mas que 

não estavam inseridas no 

projeto. 

Correções propostas e 

desenvolvimento das 

capacidades de linguagem com 

base nos modelos didáticos dos 

gêneros estudados, embasados, 

por sua vez, no modelo de 

análise textual do ISD: 

- Contexto de produção: físico e 

sociossubjetivo; 

- Infraestrutura textual; 

- Mecanismos de textualização; 

- Mecanismos enunciativos. 

 

Características esperadas dos textos produzidos pelos alunos 

Para poder analisar os textos dos alunos, utilizamos, como dissemos, os modelos 

didáticos já elaborados dos gêneros tratados nesta pesquisa. Desse modo, baseando-se 

em outras pesquisas realizadas no âmbito do grupo ALTER-AGE, apresentamos a 

seguir sínteses dos modelos didáticos dos gêneros fait divers e récit de voyage. Em 

seguida, exporemos o modelo didático elaborado por nós sobre o gênero récit littéraire 

court, usado na última produção escrita. 

De acordo com Oliveira (2014), o gênero fait divers tem como enunciador um 

jornalista que geralmente não é identificado e seu destinatário são pessoas interessadas 

em notícias diversas, frequentemente sobre os locais em que moram, de diferentes 

temáticas. O local social do texto é o jornal em que circula seja ele on-line ou físico e o 

objetivo é transmitir a informação sobre um fato transgressor, fora do comum, insólito 

(OLIVEIRA, 2014, p. 96). Quanto à infraestrutura geral do gênero, Oliveira (2014) 

afirma que o plano global dos conteúdos temáticos é composto por título e lide 

contendo informações sobre o acontecimento, “de forma que até o final da leitura do 

título e da lide o leitor saiba do que trata o texto e decida se quer ou não continuar sua 

leitura”. Os eventos são normalmente contados em ordem cronológica a partir do que o 

jornalista selecionou como o mais importante a ser contado e geralmente no último 

parágrafo há informações sobre o desfecho da situação até o momento da escrita do fait 

divers. Em relação aos tipos de discurso, a autora afirma que “há a presença do relato 

interativo e que geralmente há referências dêiticas que localizam o discurso narrado em 

relação ao momento da enunciação dos fatos pelo jornalista” (OLIVEIRA, 2014, 98). Já 

os marcadores temporais podem fazer referência à data de publicação e localiza o 

momento de enunciação do texto em relação aos acontecimentos. Quanto às sequências, 

Oliveira (2014) mostra que esse gênero tem segmentos de sequência narrativa, porém 
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organizam-se em ordem diferente da narrativa tradicional com início, meio e fim, visto 

que “sua ordem propõe uma situação inicial que expõe o fato ocorrido a ser noticiado 

em seu aspecto mais importante ou interessante para o leitor” (OLIVEIRA, 2014, p. 98). 

Em relação aos mecanismos de textualização, as conexões entre os parágrafos são feitas 

por marcadores temporais como “samedi soir”, “mardi”, “lundi” e os conectores mais 

usados são “dans, comme, mais, après”, além de termos que retomam os principais 

envolvidos nos casos por meio de grupo nominal (OLIVEIRA, 2014). A autora 

identifica que para evitar o uso de uma estrutura frasal com verbo de ligação, é comum 

encontrar o uso do particípio passado com valor de adjetivo e também que a coesão 

nominal é realizada de forma bastante variada, já que, “por diversas vezes, um mesmo 

referente precisa ser retomado e necessita, portanto, de variações ao ser empregado” 

(OLIVEIRA, 2014, p. 201). A coesão verbal, por sua vez, é feita com uma maioria de 

verbos no passado e alguns no presente para os principais fatos. No que diz respeito aos 

mecanismos enunciativos, a autora conclui que há a predominância da voz do autor 

empírico do texto, mas que se manifestam outras, apresentadas por vezes pelo discurso 

direto. Em relação às modalizações, Oliveira (2014) observa que as mais frequentes são 

aquelas de avaliação de alguns aspectos do conteúdo temático, que mostram um ponto 

de vista da entidade avaliadora, ou seja, modalizações apreciativas, mas também é 

possível encontrar modalizações lógicas. 

Tendo apresentado uma síntese recolhida das análises feitas por Oliveira (2014) 

em sua dissertação de mestrado a respeito do fait divers, apresentamos, agora, uma 

síntese do modelo didático do relato de viagem desenvolvido por Rocha (2014) em sua 

pesquisa de mestrado. 

Segundo Rocha (2014), o emissor do relato de viagem é alguém que viajou ou 

está viajando e seu destinatário é provavelmente alguém que está interessado em viajar. 

O lugar de circulação é um site ou blog e seu objetivo é relatar e compartilhar as 

experiências de viagens vividas, seja de um país, de uma região, de uma cidade. Em 

relação à infraestrutura geral do texto, temos “título marcando o local da viagem; 

parágrafos; fotos (estas podem estar diretamente ligadas ao relato ou não), data em que 

se deu a experiência de viagem ou a data em que o texto foi escrito” (ROCHA, 2014). O 

discurso e o relato interativo estão presentes no texto enquanto tipos de discurso e as 

sequências narrativas e descritivas aparecem no texto intercaladas, sendo que “em 

alguns textos a narração é mais presente que a descrição ou, ao contrário, a descrição 

ganha espaço na cena discursiva, em outros casos, há um equilíbrio entre as duas 
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sequências” (ROCHA, 2014, p. 162). Para os mecanismos de textualização, 

encontramos organizadores temporais que estabelecem uma marcação ou referenciação 

temporal, e também expressões de sucessão de ações, que podem ser “clássicos: 

demain, puis, dans l’après-midi; ou criativos: Après ces heures de trajet interminables, 

Troisième surprise” (ROCHA, 2014, p. 162). Em relação à coesão nominal, Rocha 

(2014) afirma que as anáforas têm posicionamento enunciativo acerca dos conteúdos 

evocados, mais ou menos subjetivos e que muitas das anáforas encontradas nos textos 

estão impregnadas das experiências vividas durante a viagem. Além disso, a coesão 

verbal é feita pelo presente e pelo passado. No que diz respeito aos mecanismos 

enunciativos, a autora mostra que as vozes presentes nesses gêneros são a voz do autor, 

dos personagens, sociais e dos lugares e que as modalizações aparecem por meio de 

comentários ou avaliações dos conteúdos temáticos feitas por meio de substantivos e, 

sobretudo, por meio de adjetivos. 

De acordo com nosso modelo didático, o emissor do gênero récit littéraire 

court é um escritor de contos e relatos que escreve para leitores de textos literários. A 

obra em circulam os textos é o livro Enregistrements Pirates e o objetivo dos relatos 

encontrados no livro é relatar um fato cotidiano de maneira inesperada em um texto 

curto. No que diz respeito ao plano global dos conteúdos temáticos, identificamos um 

título sempre presente e um ou mais parágrafos. Os conteúdos temáticos são variados, 

mas normalmente giram em torno de um personagem. Há predominância do discurso 

interativo pelo emprego do presente e presença de dêiticos. Em alguns trechos, há 

discurso interativo. Apesar de ser um texto literário, não há narração, porque a 

predominância dos tempos verbos é no presente. Não há passé simple e o narrador 

geralmente fala ora no presente, ora no passé composé. O intuito disso é aproximar o 

leitor de um tempo presente. Na verdade, o autor está tentando construir um mundo que 

é mais conjunto por meio de uma alternância entre passé composé, imparfait e présent. 

Em alguns textos, há presença dos pronomes de sujeito “je”, “tu” e também “on”, que 

indica implicação. Esse pronome pessoal estabelece uma relação entre o autor e o leitor, 

fazendo ora o papel de um “je”, ora de um “tu”51. Em resumo, no livro, há uma 

                                                           
51Segundo Cavallero (2005, p. 9), "l’option pronominale «on», en écartant le récit d’une norme 

énonciative commune, a pour effet d’ouvrir ipso facto la diégèse aux représentations propres du lecteur. 

C’est pourquoi à notre sens, le «on» delermien oriente davantage vers l’ancrage déictique primaire «je-tu 

(vous) + ici + maintenant» que vers un véritable ersatz de troisième personne. Il s’avère en effet 

impossible d’imaginer un personnage distinct du narrateur, qui resterait complètement anonyme, et qui 

pourrait potentiellement n’être pas le même d’un micro-récit à l’autre. Le renvoi à «je» est donc patent, et 

cela met au jour une double stratégie : en renvoyant à une instance d’obédience autobiographique que rien 
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predominância de discurso interativo e relato interativo e, eventualmente, uma frase ou 

outra em discurso teórico. No que diz respeito às sequências, encontramos as sequências 

script e descritiva. A conexão temporal não é feita por meio de organizadores temporais. 

Frequentemente, as frases são justapostas, mas há presença de alguns organizadores 

(parfois, mais, d’abord, plus souvent), como em “D'abord, si on le perçoit vraiment-pas 

seulement par les oreilles, il pénètre le corps entier, c'est que la cuisine est 

suffisamment silencieuse, qu'on a coupé le babil fleuve de la radio. Il monte dans les 

heures suspendues, des heures de rien, milieu de matinée, milieu d'après-midi, il joue 

sur la profondeur du silence, en donne la conscience en l'abolissant, c'est un bruit qui 

fait du silence”. Em relação à coesão nominal, identificamos anáforas nominais e 

pronominais para retomar o personagem em questão na história. Repetição de pronomes 

como elle, il. Há também presença de substantivos como la dame, le ronron. As 

anáforas nominais e pronominais aparecem intercaladas: le ronron, une espèce de 

vibration eléctrique, si on le perçoit, il penètre, il monte, c’est un bruit etc. 

Frequentemente, as anáforas nominais estarão seguidas de adjetivos qualificativos. As 

vozes predominantes são as vozes do autor, mas também há vozes dos personagens por 

meio do discurso direto. As modalizações presentes são lógicas, apresentando pontos de 

vista de suas condições de verdade sobre algum conteúdo temático como possíveis, 

prováveis, eventuais (La dame au cabas croit-elle l’inventer, ou bien a-t-elle conscience 

de le dire avec un vague apprêt ?), modalizações pragmáticas, que contribuem para a 

responsabilidade de algum conteúdo temático como causas, restrições (si on le perçoit 

pas seulement par les oreilles, il pénètre le corps entier), modalizações apreciativas, 

feitas a partir de substantivos e adjetivos (Le ronron du réfrigérateur. Une espèce de 

vibration électrique, a priori monocorde et ponctuelle, dont le déclenchement devrait à 

la rigueur susciter un vague agacement). 

 

                                                                                                                                                                          
ne dément, l’écrivain apporte une cohérence globale à l’ensemble des fragments; il puise dans un fonds 

d’expériences personnelles qu’il livre en caution crédible à l’imaginaire du lecteur. De plus, ce procédé 

énonciatif suppose l’implication directe du lecteur par un effet d’hypotypose en apparence paradoxal mais 

qu’on ne saurait éluder — qui n’apprécie l’odeur des pommes ou des croissants, qui n’a jamais cédé à la 

pure gourmandise? On peut ainsi dire pour faire bref que lorsque Delerm écrit «on», c’est à la fois «je» et 

«vous» qu’il convient de lire". 
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2. Resultados das análises 

4.1 Quadro-síntese dos modelos didáticos 

Para iniciar a apresentação das análises das produções textuais dos alunos, 

optamos por expor três quadros, 21, 22 e 23, que sintetizam as principais características 

dos três gêneros textuais trabalhos. 

Quadro-síntese do gênero fait divers 

Para poder analisar os textos dos alunos, utilizamos, como dissemos em nosso 

capítulo de metodologia, os modelos didáticos já elaborados no âmbito do grupo 

ALTER-AGE por Oliveira (2014) e Rocha (2014) dos gêneros tratados nesta pesquisa. 

 Abaixo, vemos um quadro em que sintetizamos52 os principais elementos do 

gênero fait divers de acordo com a pesquisa realizada por Oliveira (2014). 

 
Quadro 21 - Modelo didático do fait divers 

Operações de linguagem mobilizadasno gênero fait divers 
 

 

 

Capacidade

s 

 de ação 

Quem 

escreve? 

Jornalista. 

Para quem? Leitor interessado em notícias fora do comum. 

De qual 

lugar físico e 

social? 

Jornal, há presença do nome do periódico. 

Com que 

objetivo? 

Relatar o fato ocorrido, informar o leitor, escolher um fato 

“inusitado” e dar um efeito de fato insólito ao fato relatado. 

Em que 

momento? 

Logo após o acontecimento, há presença da data de publicação. 

 

 

 

Capacidade

s discursivas 

Plano global 

dos 

conteúdos 

temáticos 

Título que informa o leitor dos principais fatos que serão contados, 

data, lide e pirâmide invertida. Primeiro parágrafo (lide) que 

responde às perguntas: Quem? O quê? Quando? Onde? Após o lide, 

os fatos são contados de maneira cronológica, de modo a justificar ou 

explicar o fato principal, a partir do aspecto que o jornalista 

selecionou como o mais importante a ser relatado. No fim do texto, 

há uma resolução dos fatos apresentados. 

Tipos de 

discurso 

Predominância do relato interativo (disjunto, implicado). 

Normalmente há referências dêiticas que localizam o discurso 

narrado em relação ao momento de enunciação, como a data da 

notícia, o uso de advérbios de tempo e marcadores temporais que 

fazem referência ao momento do acontecimento. 

Sequências Predominância da sequência script (relato de ações feito de modo 

cronológico sem estabelecimento de conflito) 

 

Conexão 

Conexão entre parágrafos realizada através de marcadores temporais 

como samedi soir, mardi, lundi, c’est à ce moment-là e conectores 

dans, dans la nuit de jeudi à vendredi, comme, après, mais. 
Conexão entre períodos: relação de causa e consequência, mas 

também de oposição. 

Conexão entre frases: lorsque, jusqu’, où, et, pour, afin de etc. 

                                                           
52Uma apresentação mais detalhada das operações linguageiras mobilizadas no gênero está presente na 
subseção “Procedimentos de análise” do capítulo de Metodologia. 
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Capacidade

s linguístico-

discursivas 

Coesão 

nominal 

Anáforas nominais e pronominais para retomar um mesmo referente 

como: il, l’homme de 41 ans, le criminel brésilien, le criminel. 
Coesão 

verbal 

 

Verbos predominantemente no passado. Alguns casos de narração no 

presente dos principais fatos. 

Vozes Vozes do autor e dos personagens (discurso direto ou indireto). 

Modalizaçõe

s 

Predominância das modalizações apreciativas. Presença de 

modalizações lógicas, através de asserções expressando grau de 

certeza. 

 

Quadro-síntese do gênero récit de voyage 

Tendo exposto o quadro 21 sobre o gênero fait divers, apresentamos o quadro-

síntese53 do gênero récit de voyage de acordo com a pesquisa realizada por Rocha 

(2014). 

Quadro 22 - Modelo didático do récit de voyage 

Operações de linguagem mobilizadas no gênero récit de voyage 
 

 

 

Capacidade

s 

 de ação 

Quem 

escreve? 

Viajante. 

Para quem? Leitor interessado em informações sobre viagens. 

De qual 

lugar físico e 

social? 

Blogs ou sites de viagem. 

Com que 

objetivo? 

Relatar a viagem, dar informações sobre o local. 

Em que 

momento? 

Durante ou depois da viagem. 

 

 

 

Capacidade

s discursivas 

Plano global 

dos 

conteúdos 

temáticos 

Título, um ou mais parágrafos, fotos, data. Em geral, no primeiro 

parágrafo, o autor discorre sobre a chegada ao local. Em seguida, 

descreve o espaço (aeroporto, percurso, museus) e pessoas 

(habitantes): há recorrência dos meios de transporte e condições 

climáticas. Trechos de reflexão sobre alguma experiência vivida. 

Alguns textos mencionam no último parágrafo o projeto de viagem 

seguinte. 

Tipos de 

discurso 

Predominância do relato interativo (disjunto, implicado). Emprego 

do passé composé, imparfait e passé simple. Presença do discurso 

interativo (conjunto, implicado). Através do uso do presente. 

Presença menos frequente do discurso teórico e da narração. 
Sequências Predominância das sequências script (relato de ações) e descritiva 

(descrição de lugares, das pessoas, das atividades, do clima etc.). 

Podem estar intercaladas, pode haver um equilíbrio entre elas ou 

uma mais presente que a outra. 

Conexão Organizadores temporais para marcar uma referenciação do tempo e 

presença de expressões de sucessão de ações. Marcadores temporais 

clássicos: demain, puis, dans l’après-midi 
Expressões de ligação: et ; expressões de encaixamento: qui, que, où 

 

 

 

Capacidade

s linguístico-

discursivas 

Coesão 

nominal 

Anáforas nominais e pronominais com posicionamento enunciativo 

acerca dos conteúdos evocados, mais ou menos subjetivos. Muitas 

das anáforas estão impregnadas das experiências vividas durante a 

viagem (un voyage, un véritable périple) 
Coesão 

verbal 

Verbos no presente para descrição ou no passado para relato. 

                                                           
53Uma apresentação mais detalhada das operações linguageiras mobilizadas no gênero está presente na 
subseção “Procedimentos de análise” do capítulo de Metodologia. 



117 

 

 

Vozes Predominância do autor (je, on, nous), mas também há vozes dos 

personagens (discurso direto ou indireto), sociais (de autoridade e do 

lugar em citações, palavras locais, estrangeiras) 
Modalizaçõe

s 

Predominância de modalizações apreciativas feitas por substantivos 

e sobretudo por adjetivos (un énorme fouillis d’objets). 
 

Quadro-síntese do gênero récit littéraire court 

Diferentemente dos dois gêneros anteriores, por se tratar de um gênero cujo 

modelo didático não havia ainda sido feito pelos outros integrantes do grupo ALTER-

AGE, tivemos que o elaborar para esta pesquisa. Abaixo vemos, então, o quadro-

síntese54 do gênero récit littéraire court. 

 
Quadro 23 - Modelo didático do gênero récit littéraire court 

 Operações de linguagem mobilizadas no gênero récit littéraire court 
 

 

 

Capacidade

s 

 de ação 

Quem 

escreve? 

Escritor de contos e relatos. 

Para quem? Leitor de textos literários. 

De qual 

lugar físico e 

social? 

Obra literária. 

Com que 

objetivo? 

Relatar um fato/instante cotidiano de maneira inesperada em um 

texto curto. 

Em que 

momento? 

2003. 

 

 

 

Capacidade

s discursivas 

Plano global 

dos 

conteúdos 

temáticos 

Título, um ou mais parágrafos 

Variado. Normalmente, a história gira em torno de um personagem. 

Tipos de 

discurso 

Predominância do discurso interativo pelo emprego do presente e 

presença de dêiticos. Em alguns trechos, há discurso interativo. 

(Pourquoi le ronron du réfrigérateur fait-il du bien ?; Il monte dans 

les heures suspendues, des heures de rien, milieu de matinée, milieu 

d'après-midi, il joue sur la profondeur du silence, en donne la 

conscience en l'abolissant, c'est un bruit qui fait du silence... ; La 

dame au cabas croit-elle l’inventer, ou bien a-t-elle conscience de le 

dire avec un vague apprêt ?). 
Há presença dos pronomes de sujeito “je”, “tu” e também “on”, que 

indica implicação. Esse pronome pessoal estabelece uma relação de 

entre o autor e o leitor, fazendo ora o papel de um “je”, ora de um 

“tu”.55 

                                                           
54Uma apresentação mais detalhada das operações linguageiras mobilizadas no gênero está presente na 
subseção “Procedimentos de análise” do capítulo de Metodologia. 
55"L’option pronominale «on», en écartant le récit d’une norme énonciative commune, a pour effet 
d’ouvrir ipso facto la diégèse aux représentations propres du lecteur. C’est pourquoi à notre sens, le 
«on» delermien oriente davantage vers l’ancrage déictique primaire «je-tu (vous) + ici + maintenant» 
que vers un véritable ersatz de troisième personne. Il s’avère en effet impossible d’imaginer un 
personnage distinct du narrateur, qui resterait complètement anonyme, et qui pourrait potentiellement 
n’être pas le même d’un micro-récit à l’autre. Le renvoi à «je» est donc patent, et cela met au jour une 
double stratégie : en renvoyant à une instance d’obédience autobiographique que rien ne dément, 
l’écrivain apporte une cohérence globale à l’ensemble des fragments; il puise dans un fonds 
d’expériences personnelles qu’il livre en caution crédible à l’imaginaire du lecteur. De plus, ce procédé 
énonciatif suppose l’implication directe du lecteur par un effet d’hypotypose en apparence paradoxal 
mais qu’on ne saurait éluder — qui n’apprécie l’odeur des pommes ou des croissants, qui n’a jamais 
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Sequências 

Alternância entre as sequências descritiva (descrição dos lugares, 

das pessoas etc.) e, em menor quantidade, script (relato de ações). 

 

Conexão 

A organização temporal, em geral, não é feita através de 

organizadores temporais. Frequentemente, as frases são justapostas. 

Eventualmente, há presença de alguns organizadores (parfois, mais, 

d’abord, plus souvent), como em “D'abord, si on le perçoit 

vraiment-pas seulement par les oreilles, il pénètre le corps entier, 

c'est que la cuisine est suffisamment silencieuse, qu'on a coupé le 

babil fleuve de la radio. 
 

 

 

Capacidade

s linguístico-

discursivas 

 

Coesão 

nominal 

Anáforas nominais e pronominais para retomar o personagem em 

questão na história. Repetição de pronomes como elle, il. Há 

também presença de substantivos como la dame, le ronron. As 

anáforas nominais e pronominais aparecem, às vezes, intercaladas e, 

muitas vezes, os pronomes são repetidos: le ronron, une espèce de 

vibration eléctrique, si on le perçoit, il penètre, il monte, c’est un 

bruit etc. Frequentemente, as anáforas nominais estão seguidas de 

adjetivos qualificativos. 
Coesão 

verbal 

Verbos no presente ou no passado. 

Vozes Predominância da voz do autor, mas também há vozes dos 

personagens (discurso direto) 

Modalizaçõe

s 

Modalizações lógicas, apresentando pontos de vista de suas 

condições de verdade sobre algum conteúdo temático como 

possíveis, prováveis, eventuais (La dame au cabas croit-elle 

l’inventer, ou bien a-t-elle conscience de le dire avec un vague 

apprêt ?), modalizações apreciativas, feitas a partir de substantivos e 

adjetivos e lógicas (Une espèce de vibration électrique, a priori 

monocorde et ponctuelle, dont le déclenchement devrait à la rigueur 

susciter un vague agacement). 

 

2.2 Análise das produções escritas dos alunos, das correções e do 

desenvolvimento 

 

Após ter apresentado os modelos didáticos dos três gêneros abordados ao longo 

do curso, expomos a análise das produções escritas dos alunos. Apresentaremos a 

análise dos dados por duplas. Cada seção será composta primeiramente do que cada 

aluno brasileiro realizou ao longo do semestre e do que pudemos identificar como 

desenvolvimento das operações linguageiras transversais dos três gêneros trabalhados. 

Em seguida, apresentamos as correções dos alunos canadenses e expomos nossas 

hipóteses do que pode ser identificado como instrumentos para o desenvolvimento da 

escrita dos alunos brasileiros. 

 

 

                                                                                                                                                                          
cédé à la pure gourmandise? On peut ainsi dire pour faire bref que lorsque Delerm écrit «on», c’est à la 
fois «je» et «vous» qu’il convient de lire". (CAVALLERO, 2005, p. 9). 
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4.2.1 Dupla 1 

Dupla 1 - Análise dos três textos escritos pela aluna Beatrice 

Abaixo, temos os textos escritos por Beatrice ao longo do semestre e 

selecionados para nosso corpus de análise. 

Quadro 24 - As três produções escritas feitas por Beatrice ao longo do semestre 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

Voler envahit 

maison à la veille du 

Nouvel An et mange 

le souper. 

 

La famille Pereira 

était en train de 

manger leur super 

pour célébrer le 

Nouvel An quand 

Henrique da Silva, 

âge 19 ans, a envahi 

leur maison. 

Le garçon avait une 

arme fausse avec qui 

il a menacé la 

famille, il les a 

attaché et les a bien 

fermés dans la salle 

de bains pour pouvoir 

chercher valeurs 

comme ordinateurs, 

portables et bijoux. Il 

est parti de la maison 

avec une valise, deux 

portables et trois 

ordinateurs. 

Quand Edson Pereira, 

le père de la famille, 

a réussi à sortir de la 

salle de bain c’était 

trop tard, le voler 

était parti après avoir 

mangé tout le super 

et avoir bu toutes les 

boissons. 

Ils ont téléphoné la 

police qui a trouvé le 

voler. Maintenant 

Henrique attend son 

jugement. 

 

Carnet du Voyage, São Paulo - 

Rio 

21 septembre 2014 

Nous étions trois : moi, 

une fille hongroise et une fille 

autrichienne, personne avait déjà 

aller à Rio, notre voyage serait une 

aventure. Nous sommes partis de 

São Paulo vers 10 : 45 am, et le vol 

est arrivé à Rio vers 11 : 30 am, 

c’était très tranquille. 

Après l’arrivée nous avons 

pris un taxi jusqu’ à l’hôtel qui était 

au centre-ville. Pendant le trajet à 

l’hôtel nous avons pu regarder 

quelques églises, parcs et 

supermarchés. 

Notre plan était : faire le 

check-in et déjeuner le plus vite 

pour pouvoir aller à la plage 

l’après-midi mais, comme les deux 

filles ne parlent pas portugais il 

fallait que je traduise toutes les 

questions faits par le réceptionniste 

de l’hôtel. 

Nous avons fini le check-

in presque 14h de l’après-midi, puis 

nous sommes sortis pour chercher 

un restaurant pour manger quelques 

chose avant d’aller à la plage mais, 

comme était un peu tard le seul 

restaurant ouvert était Mc Donalds. 

Je ne l’aime pas mais, j’avais 

faim... 

Après le déjeuner on a pris 

un bus à Copacabana presque 15 

:30, nous étions très heureuses 

d’être là-bas, c’était un rêve. Nous 

avons vu le Copacabana Hotel et 

nous nous sommes bien bronzée à 

la plage. 

L’océan 

Elle est passée toute sa vie au travail. 

Pendant toute la semaine elle était là, à 

son bureau avec des personnes qu’elle 

n’aimait pas du tout. Tous ses collègues 

voulaient économiser pour aller à la 

plage, voir la mer et se bronzer. Mais, 

son but était avoir d’argent pour acheter 

une machine à linge. 

Aller à la laverie pour faire son linge 

était la partie la plus terrible de sa 

semaine. Elle devait mettre touts ses 

vêtements dans un sac et marcher près 

que cinq blocs pour y arriver. Puis il 

fallait payer 50 centimes pour utiliser les 

machines, cet argent pourrait être placé 

pour acheter sa machine. 

Là-bas il y a des personnes qui font du 

bruit, qui l’impêche d’écouter le doux 

son de la machine. 

Quand elle a l’achèté c’était le jour le 

plus heureux de sa vie, le but de sa vie a 

été accompli. Elle est passé au 

supermarché pour achèter des produit de 

nettoyage, des assouplisseurs, tous les 

produit avaient l’odeur de la mer, de 

l’océan. 

La semaine après l’achat elle était 

changée, comme si elle était une autre 

personne, plus contente, plus tranquille. 

Il était comme si elle avait pris de 

vacance. Tout le monde lui demandait « 

qu’est-ce que vous avez fait pour être si 

contente? », elle répondait « J’ai acheté 

une machine à linge ». Personne ne la 

comprenait. Elle s’expliquait, pour elle 

faire le ligne était comme aller à la 

plage, le son de l’eux, l’odeur de 

l’assouplisseur. 

 

 Quanto ao primeiro nível de análise, da situação de produção, a aluna Beatrice 

manteve uma boa mobilização do contexto físico e subjetivo nos três textos. Vale 

lembrar que para tal análise, levamos em consideração cinco elementos, sendo eles o 
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enunciador, o destinatário, o lugar físico e social, o objetivo e o momento de produção 

do texto. 

Em relação ao primeiro, o enunciador, a aluna se posiciona como jornalista em 

seu primeiro texto sem se identificar ou apresentar marcas discursivas que a 

identifiquem no texto, como “je”, o que é adequado ao gênero fait divers. Nos textos 

subsequentes, Beatrice se posicionou como um viajante no segundo, fazendo uso de 

“nous” inclusivo e “je”, e como uma escritora de um romance no terceiro, sem usar 

nenhum dêitico, visto que tais marcas discursivas não aparecem no gênero. 

Beatrice demonstrou preocupação com o destinatário nos três textos, trazendo, 

no primeiro texto, informações sobre um ladrão que come o jantar em uma noite de ano 

novo a um leitor interessado em fatos fora do comum. No segundo, ela dá informações 

sobre sua viagem, e no terceiro, escreve um texto que parece-nos ser interessante a um 

leitor que procura um pequeno conto literário. 

O objetivo e o momento de escrita do texto também são bem compreendidos, o 

que quer dizer que a aluna escolhe relatar um fato inusitado ocorrido próximo 

temporalmente ao texto escrito (“maintenant Henrique attend son jugement”). A 

presença do marcador temporal “maintenant” indica que a aluna relata um fato recente, 

embora não haja outros marcadores que indiquem exatamente há quanto tempo o fato 

ocorreu. No récit de voyage, a aluna inclui logo após seu título, a data da viagem. 

Através dos verbos no passado, indica que produziu seu texto depois da viagem. 

Entretanto, apesar de ficar claro que o momento da escrita é posterior ao da experiência 

vivida, não fica claro quão posterior ele é, podendo coincidir com a data 21 de setembro 

de 2014, por exemplo, ter sido escrito na noite do dia 21. No último texto, não cabia ao 

gênero indicar a data de publicação, o que a aluna não fez e que, portanto, se mostrou 

adequado. 

Podemos apontar, entretanto, um único problema em seu primeiro texto 

relacionado ao lugar físico de publicação do fait divers: não há, em seu texto, a presença 

do nome do jornal nem da data de publicação, o que é algo muito comum no gênero. 

Isso indica que a aluna não pensou no lugar social do qual a mensagem de seu texto 

estava sendo escrita e que pode não ter levado em conta a posição enunciativa de sua 

produção escrita, algo que poderia ser explorado em uma eventual correção. 

Por um lado, a ausência da data de publicação e do nome do normal foi algo 

recorrente nos textos dos alunos brasileiros visto que, dos sete, apenas dois, dos pares 6 
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e 7, incluíram essa informação em seus textos. Isso pode ser um aspecto a ser levado em 

conta em um trabalho futuro com o gênero. 

Por outro, acreditamos que a ausência dessa informação não traga grandes 

prejuízos para o texto da aluna, pois a presença do título e seus conteúdos temáticos 

foram bem mobilizados e adequados ao gênero, o que mostraremos melhor nos 

parágrafos seguintes. 

Ao analisarmos as operações de linguagem que garantem a infraestrutura geral 

do texto, levamos em conta, como pode ser visto em nosso modelo didático, quatro 

níveis de análise, sendo eles o plano global dos conteúdos temáticos, os tipos de 

discurso, as sequências e a conexão. Embora a organização do plano global não seja a 

mesma, abordaremos alguns aspectos que podem ter alguma relevância para nossas 

análises, como o fato de ter que criar um título para os três gêneros textuais, ou então a 

ordem dos conteúdos temáticos por conta da sequência script. 

No fait divers, seu título é adequado e contém as principais informações do fato 

que será relatado. Entretanto, seu primeiro parágrafo não se configura como um lide, ou 

seja, ele não responde a todas as perguntas “Quem? O quê? Quando? Onde?”. No fait 

divers, é esperado que o primeiro parágrafo conte toda a história, cujos detalhes serão 

contados nos parágrafos seguintes. No primeiro parágrafo de Beatrice, ela omite a 

informação de que o ladrão comeu o jantar, informação mais importante de seu texto. 

Em relação aos conteúdos temáticos, é esperado que o fait divers apresente uma 

pirâmide invertida, o que não é mobilizado por Beatrice. Entretanto, como esperado no 

gênero, os fatos são contados de maneira cronológica em seu texto. Além disso, há uma 

resolução dos fatos apresentados, o que também é positivo. 

Em relação ao plano global do récit de voyage, a aluna atribui um título a seu 

texto, mas destacamos que ele não é muito criativo. Seu texto também não contém 

imagens. Esses aspectos poderiam ser mais trabalhados, levando em conta que o título e 

as imagens chamam a atenção do leitor. A data do ocorrido está presente e o momento 

da escrita não coincide com o da viagem. Como destacamos, o texto foi escrito após a 

viagem, mas não fica claro quanto tempo depois, podendo ter sido escrito no mesmo 

dia. Esse fato, entretanto, não traz prejuízo ao texto. A mobilização dos conteúdos 

temáticos foi realizada de maneira mais satisfatória nesta produção. Beatrice começa 

seu texto falando sobre a chegada no local, parte para a descrição do espaço por onde 

passou e de um fato inesperado, o que não está necessariamente ligado ao local que 

visitou, mas que traz singularidade para seu texto “comme les deux filles ne parlent pas 
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portugais il fallait que je traduise toutes les questions faits par le réceptionniste de 

l’hôtel”. Há recorrência dos meios de transportes usados tanto para chegar na cidade 

quanto para se locomover dentro dela e o fim do texto apresenta uma reflexão sobre a 

experiência vivida “nous étions très heureuses d’être là-bas, c’était un rêve”. 

Em seu último texto, a aluna não apresentou nenhuma inadequação ou problema 

em relação à mobilização dos conteúdos temáticos. Beatrice escolheu um título 

subjetivo e relatou sua história de modo a ter um personagem principal que vive uma 

história cotidiana de maneira inusitada e nova. O título “l’océan” é bem escolhido, pois 

não dá muitas informações sobre o texto e surpreende o leitor ao lê-lo por completo, 

visto que seu sentido é revelado somente na última linha “pour elle faire le linge était 

comme aller à la plage, le son de l’eux, l’odeur de l’assouplisseur”. 

Passando para os tipos de discurso, a aluna apresenta poucos problemas com os 

verbos no passado, usados em todos os três textos, mostrando um certo domínio do 

passé composé, do imparfait e do plus que parfait, como em “Quand Edson Pereira, le 

père de la famille, a réussi à sortir de la salle de bain c’était trop tard, le voler était 

parti après avoir mangé tout le super et avoir bu toutes les boissons”. Entretanto, em 

relação ao primeiro gênero, esperava-se o predomínio do relato interativo, ou seja, 

disjunto e implicado. A disjunção foi realizada através dos verbos no passado, mas a 

implicação, que no fait divers é feita através de marcadores temporais dêiticos que 

indicam a relação entre o tempo da enunciação e o tempo do fato, não está presente. A 

única referência dêitica em seu texto é “maintenant” (“Maintenant Henrique attend son 

jugement”), que localiza o discurso narrado em relação ao momento da enunciação. Por 

outro lado, a presença de “à la veille” e “quand” mostra que Beatrice conhece tais 

marcadores, mas ela os usa somente para relatar a sucessão de ações, e não de maneira 

dêitica, operações linguageiras que poderiam ser mais mobilizadas, inserindo 

marcadores temporais que façam referência ao momento do acontecimento como hier, 

vendredi dernier, en janvier dernier etc. 

Em seu segundo texto, a aluna apresenta novamente um certo domínio dos 

verbos do passado e do presente, embora cometa alguns erros em relação à coesão 

verbal, como em “comme les deux filles ne parlent pas portugais il fallait que je 

traduise”. Há o predomínio do relato interativo, ou seja, disjunto e implicado, e uma 

menor mobilização do discurso interativo, conjunto e implicado. Na primeira vez que 

usa o discurso interativo, há um erro em “comme les deux filles ne parlent pas portugais 

il fallait que je traduise toutes les questions”, que deve ser substituído por um tempo 
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verbal do passado. Na segunda vez que usa o discurso interativo, Beatrice o faz de 

maneira correta, em “le seul restaurant ouvert était Mc Donalds. Je ne l’aime pas mais, 

j’avais faim...”. 

A mobilização dos tipos de discurso no gênero récit littéraire court foi 

satisfatória. Os verbos estão predominantemente no passado, embora não haja 

marcadores dêiticos, a história contada é sobre um personagem em terceira pessoa. Os 

verbos utilizados no passé composé e no imparfait quase não apresentam erros. A pouca 

frequência de erros mostra que houve uma evolução em relação à mobilização das 

operações de linguagem usadas para o gerenciamento da infraestrutura geral do texto, 

como os tipos de discurso. Mais especificamente, aos tipos de discurso disjuntos, isto é, 

a mobilização dos tempos do passado está em desenvolvimento, como podemos ver em 

“Pendant toute la semaine elle était là, à son bureau avec des personnes qu’elle 

n’aimait pas du tout. Tous ses collègues voulaient économiser pour aller à la plage, 

voir la mer et se bronzer. Mais, son but était avoir d’argent pour acheter une machine à 

linge”. Os problemas presentes nesse excerto e em outras partes de seu texto como em 

“Elle devait mettre touts ses vêtements dans un sac et marcher près que cinq blocs pour 

y arriver” e em "Quand elle a l’achèté c’était le jour le plus heureux de sa vie", são 

menos relacionados aos tipos de discurso e mais à escolha lexical do verbo devoir, à 

posição dos complementos na frase e à acentuação em "elle a l’achèté". 

As sequências script e descritiva são as que estão predominantes em seus textos. 

Nos três textos, a sequência script predomina, isto é, o relato das ações é feito de modo 

cronológico sem estabelecimento de conflito. 

Podemos dizer que também houve desenvolvimento da conexão ao longo de 

suas três produções escritas. No primeiro caso, Beatrice mobilizou pouco os marcadores 

temporais para fazer a passagem de um parágrafo para outro. Os únicos são quand, 

après e maintenant. Em relação aos conectores, o único é et, usado cinco vezes. A 

conexão de seu fait divers não está totalmente adequada ao gênero porque, como 

dissemos, nesse gênero de texto, espera-se que os marcadores temporais não só relatem 

a sucessão de ações, mas tenham relação com o momento de enunciação (lundi dernier 

etc.) para informar ao leitor quando o fato ocorreu. No récit de voyage, gênero em que 

também vemos tais marcadores associados à sucessão de ações, a aluna utilizou de 

maneira satisfatória “après, pendant l’apres-midi, après le déjeuner”, como em “Après 

le déjeuner on a pris un bus à Copacabana”. Os conectores presentes nesse texto são et e 

mais. Em seu último texto, gênero do qual a conexão era feita de maneira diferente dos 



124 

 

outros dois anteriores, houve uma boa mobilização da conexão, realizada através da 

justaposição das frases como no texto ‘modelo’, que também apresenta poucos 

marcadores temporais. 

Uma vez terminada a análise no nível organizacional, passamos para a análise 

dos mecanismos de manutenção da coesão temática. Nesse ponto, levamos em conta 

quatro níveis de análise: a coesão nominal, a coesão verbal, as vozes e as modalizações. 

O uso das anáforas é, de modo geral, bem explorado em seu fait divers. A aluna 

parece dominar os complementos diretos e indiretos, o que auxilia a compreensão e a 

construção de sua cadeia anafórica, como em “il a menacé la famille, il les a attaché et 

les a bien fermés dans la salle de bains pour pouvoir chercher (...)”. Outro ponto 

positivo é a retomada de “Edson” por “le père de la famille”, ao invés de “il” e de “la 

famille” por “leur maison”. Por outro lado, Beatrice explora de modo pouco variado o 

uso de anáforas para retomar o ladrão, que são “il, le voleur, le garçon”. Ao final de seu 

texto, a aluna faz o uso de “le voler”56 duas vezes, quando poderia ter escolhido outra 

palavra, variando o termo para retomar “o ladrão”. Além disso, há um problema com a 

retomada pronominal em “arme fausse / avec qui”, visto que “avec qui” não é usado 

para objetos. Entretanto, cabe ressaltar que esse não é um problema grave, visto que a 

aprendizagem dos pronomes relativos era um dos conteúdos do semestre posterior. 

Em seu segundo texto, o récit de voyage, Beatrice repete “nous” como anáforas 

pronominais. Entretanto, isso não traz problemas para o texto. Suas outras anáforas 

mostram um posicionamento enunciativo acerca dos conteúdos evocados, como notre 

voyage / aventure / rêve, o que mostra que estão impregnadas das experiências vividas, 

sendo adequado para o gênero. 

O gênero récit littéraire court, sua terceira produção escrita, é o que apresenta 

menos problemas de coesão nominal. Beatrice mobiliza anáforas para se referir à 

personagem da história. Em posição de sujeito, usa sempre “elle”, assim como apontado 

pelo modelo didático, e também retoma de maneira adequada como complemento em 

“l’empeche, lui demandait”. Há maior variação na retomada de "des personnes" por 

"tous ses collègues / des personnes / qui / tout le monde". Também vemos uma maior 

presença de subjetividade e quando a aluna retoma a máquina de lavar em “une machine 

à linge / le doux son de la machine”. 

                                                           
56Embora apresente erro de ortografia: “le voleur”. 
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No que diz respeito à coesão verbal, vemos um contínuo uso adequado dos 

verbos do passado com boa coesão entre eles. Há também os tempos verbais plus-que-

parfait, indicatif présent e conditionnel présent. 

O uso das vozes não é muito mobilizado pela aluna. Vemos nos três textos a 

predominância da voz do autor, sendo que no fait divers e no récit de voyage, esta é a 

única voz que aparece. Beatrice não apresenta as vozes dos personagens, como os 

integrantes da família, o ladrão, ou a polícia, no primeiro gênero e vozes sociais no 

segundo, o que poderia trazer contribuições seu texto. Em contrapartida, no gênero récit 

littéraire court, de sua última produção escrita, vemos uma maior mobilização de vozes 

dos personagens através do discurso direto “Tout le monde lui demandait « qu’est-ce 

que vous avez fait pour être si contente? », elle répondait « J’ai acheté une machine à 

linge ». Personne ne la comprenait.”. 

Por fim, o uso das modalizações parece ser mais bem desenvolvido. Em seu 

primeiro texto, não vemos modalizações apreciativas nem lógicas. Em seu segundo 

texto, vemos poucas modalizações apreciativas (un rêve, c’était très tranquille, c’était 

un rêve). Em seu último texto, vemos mais modalizações apreciativas (le doux son de la 

machine, comme si elle était une autre personne, plus contente, plus tranquille, le jour 

le plus heureux de sa vie, les produits avaient l’odeur de la mer, de l’océan, faire le 

ligne était comme aller à la plage, le son de l’eux, l’odeur de l’assouplisseur). 

Dupla 1 – Desenvolvimento das capacidades de linguagem transversais 

Tendo apresentado a análise completa dos três gêneros escritos pela aluna 

Beatrice ao longo do projeto, é importante destacar que algumas das operações de 

linguagem estavam presentes nos três textos, por se tratar de textos da ordem do relatar. 

Tendo isso em mente, vamos expor quais são as operações de linguagem transversais 

aos três gêneros e o que observamos sobre o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem da aluna ao longo do projeto. 

Para tanto, vamos utilizar um quadro com três cores para facilitar a visualização. 

O branco será empregado quando o aluno apresentar muito pouca ou nenhuma 

mobilização das capacidades de linguagem, cinza claro para quando houver pouca 

mobilização ou com problemas, cinza escuro para uma mobilização parcial ou com 

menos problemas das capacidades de linguagem e preto para quando houver uma maior 

mobilização das capacidades de linguagem, como podemos ver a seguir. 
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Quadro 25 - Legenda para uso de cores nas tabelas 

Muito pouca ou 

nenhuma mobilização 

das capacidades de 

linguagem 

Pouca mobilização das 

capacidades de 

linguagem 

Mobilização parcial das 

capacidades de 

linguagem 

Maior mobilização das 

capacidades de 

linguagem 

 

Mostramos a seguir, por meio das cores explicadas na legenda acima, o possível 

desenvolvimento das capacidades de linguagem de Beatrice, da dupla 1. 

 
Quadro 26 - Produções escritas 1, 2 e 3 de Beatrice e desenvolvimento 

Operações de linguagem 

transversais 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

Tipos de discurso    

Sequências    

Conexão    

Coesão 

nominal 

   

Coesão 

verbal 

   

Vozes    

Modalizações    

 

Vale ressaltar que a escolha das cores é uma tentativa de ilustrar de maneira 

sintética o que explicamos na seção anterior em que analisamos com detalhes cada uma 

das operações linguageiras utilizadas pelos alunos em suas três produções escritas e que 

não apresentamos as capacidades de ação no quadro 26 porque os alunos não 

apresentaram dificuldade com elas. Por isso, decidimos nos concentrar nas capacidades 

discursivas e linguístico-discursivas características dos três gêneros. 

Em síntese, percebemos que houve um desenvolvimento maior na mobilização 

dos tipos de discurso, da conexão, da coesão nominal, das vozes e das modalizações. 

 

Dupla 1 – As correções feitas pela aluna Camila 

Tendo mostrado as análises referentes às produções escritas da aluna Beatrice, 

vamos então expor a correção realizada por Camila, com o intuito de encontrar 

elementos dessa correção que possam ter influenciado no desenvolvimento das 

capacidades de linguagem da aluna brasileira. 

A correção assíncrona realizada por Camila no GoogleDocs ao texto do gênero 

fait divers foi diferente de todas as outras feitas pelos outros 5 alunos canadenses, com 

exceção de Cíntia, da dupla 5, que fez o mesmo que Camila. Camila mudou a cor do 

texto para vermelho e fez suas correções sem deixar visível o que a aluna brasileira 
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tinha escrito, autora do texto original, e o que ela escreveu, o que poderia ter sido feito 

através da barra de correção ou através da mudança de cor, fonte, negrito, sublinhado, 

itálico etc. para suas mudanças. 

Se usarmos a nomenclatura proposta pelos autores brasileiros Serafini (1989) e 

Ruiz (2010) que falam sobre correção e que apresentamos em nosso capítulo teórico, 

podemos chamar seu modo de corrigir de “correção resolutiva”. Entretanto, devemos 

ressaltar que o que foi feito pela aluna canadense não coincide exatamente com a 

definição desse conceito. Isso se dá pelo suporte no qual as atividades de escrita e de 

correção são realizadas. 

Enquanto as pesquisas realizadas até então tratam de correções feitas no papel, 

não há um conceito que corresponda ao que encontramos em nosso corpus, cujos dados 

foram gerados a partir de ferramentas digitais. O mesmo acontece com o conceito de 

“emenda” desenvolvido por Tapia (2016), que é quando um docente “se apodera del 

enunciado del alumno para substituirlo y mejorlalo, logrando una versión nueva del 

texto a dos voces o co-rregido” (TAPIA, 2016, p. 175). Acreditamos, assim, que a 

correção feita por Camila na primeira etapa do projeto estaria ainda mais próxima do 

que Volochinov chama de “estilo pictórico”57, ou seja, os contornos exteriores da 

palavra de outrem estão atenuados. Poderíamos ter algo parecido em um suporte físico, 

se pensarmos em uma correção que usa a mesma cor de caneta que o texto original e 

não usa nenhum outro recurso semiótico para mostrar ao autor daquele texto os 

contornos da correção. Seu modo de corrigir se configura como uma “correção 

camuflada”. 

De todo modo, como tínhamos acesso ao documento, conseguimos encontrar os 

traços de sua correção, cuja análise vemos abaixo. 

 
Quadro 27 - Análise da correção assíncrona da aluna Camila ao fait divers 

 Texto original Correção Descrição O que Como 

1 Voler Voleur Inserção da 

letra “u” 

Correção de forma, 

Ortografia 

Emenda sem 

traços de 

correção, 

camuflada 

                                                           
57No discurso pictórico, segundo definido por Volochinov (2006), a língua elabora meios mais sutis e 
mais versáteis para permitir ao autor infiltrar suas réplicas e seus comentários no discurso de outrem. O 
contexto autoral tende a desintegrar o caráter compacto e fechado do discurso citado, a apagar suas 
fronteiras (VOLOCHINOV, 2006). O estilo de transmissão do discurso de outrem é o pictórico. Sua 
tendência é atenuar os contornos exteriores nítidos da palavra de outrem. Os diferentes aspectos da 
enunciação podem ser sutilmente postos em evidência. Não é apenas o seu sentido objetivo que é 
apreendido, a asserção que está nela contida, mas também todas as particularidades linguísticas da sua 
realização verbal. 
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2 À la veille La veille Supressão da 

preposição 

“à” 

Correção de forma, 

Sintaxe (preposição) 

Emenda sem 

traços, 

camuflada 

3 Du Nouvel An De la nouvelle 

année 

Alteração do 

gênero 

Correção de forma, 

léxico 

Emenda sem 

traços, 

camuflada 

4 Pour pouvoir 

chercher valeurs 

comme 

ordinateurs 

Pour pouvoir 

chercher des 

objets de valeur 

comme 

ordinateurs 

Inserção de 

« des 

objets de » e 

supressão da 

letra « s » 

Correção de sentido, 

reformulação 

Emenda sem 

traços, 

camuflada 

5 Après avoir 

mangé tout le 

super 

Après avoir 

mangé tout le 

souper 

Inserção da 

letra « o » 

Correção de forma, 

Ortografia 
Emenda sem 

traços, 

camuflada 

 

A aluna brasileira provavelmente não conseguiu identificar os contornos da 

correção e de seu texto original, embora pudesse ter comparado seu texto antes e depois 

para procurar as correções. 

Por outro lado, ao realizar a correção síncrona na sessão de videoconferência 

com a aluna brasileira, Camila não fez o mesmo tipo de correção. Ela usou, dessa vez, a 

barra de correção do GoogleDocs, que funciona do mesmo modo que a barra de revisão 

do Word, ela deixa riscado o que é apagado e deixa em outra cor o texto inserido. 

Os tópicos de conversação desenvolvidos durante a sessão de videoconferência a 

respeito da correção são 10. Eles abordam os seguintes temas: uso de auxiliar no 

passado, preposições (que Beatrice diz que “é a coisa mais difícil”), reformulação de 

parágrafo por conta do ritmo, léxico, ritmo do texto, preposição com horas, apreciação 

do texto, gênero de “recepcionista”, concordância do passé composé, gênero de centre-

ville. 

Gostaríamos de destacar os turnos de fala trocados a respeito dos verbos no 

passado, sejam eles a respeito do uso do verbo auxiliar ou de concordância, pois 

acreditamos que eles possam nos ajudar a confirmar que esses eram conteúdos que 

estavam sendo aprendidos pela aluna brasileira, como indicamos nas análises. 

 
Quadro 28 - Discussão a respeito do auxiliar no passado 

Camila ok... ok alors … humm la première chose que j’ai notée c’était … humm … « personne 

avait déjà aller » et je pense que … peut être euh vous savez déjà mais … euh avec le verbe 

aller comme qu’est-ce qu’on emploie comme … verbe auxiliaire ? 

Beatrice ah oui... c’est vrai... c’est vrai… 

Camila oui alors ça doit être … était … et je vais … 

Beatrice                                       [était déjà… 

Camila euh … est-ce que tu peux... est-ce que tu peux voir comme le changement que j’ai fait ? sur 

GoogleDocs ou non ? 
Beatrice oui je peux voir… 
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 A aluna canadense lê o trecho em que o erro se encontra e pergunta “com o 

verbo “aller”, qual é o verbo auxiliar?”. Ao que a aluna brasileira responde “é verdade, é 

verdade”. Camila continua e diz “então tem que ser...” e a aluna brasileira completa 

“était déjà”. Esse trecho nos mostra que esse conteúdo estava sendo aprendido por 

Beatrice e que, portanto, poderia ter uma influência do desenvolvimento das 

capacidades linguístico-discursivas no que diz respeito à operação linguageira “contar 

no passado”. 

O trecho seguinte, em que as alunas discutem sobre a concordância no passado, 

vai ao encontro do que discutimos acima. 

 
Quadro 29 - Discussão a respeito da concordância verbal no passado 

Camila « la réceptionniste de l’hôtel »… « puis nous sommes sortis … » sortis… nous sommes… 

nous sommes… ah ok... « et puis nous sommes sortis pour chercher un restaurant »… ah ::: 

« nous » je pense que … vous êtes tous les filles oui ? toutes les filles ? alors… on fait 

l’accord comme avec nous… donc… être… 

Beatrice                                                       [ah… oui… donc… sorties…. 

Camila « nous sommes sorties »… 

Aqui também, vemos que Beatrice completa a fala de Camila, mostrando 

conhecimento sobre o que a aluna canadense fala, o que mostra sua aprendizagem sobre 

o conteúdo. Isso pode indicar que essas trocas entre as alunas se configuram como 

“séquences potentiellement acquisitionenelles” (SPA), como definem De Pietro, 

Matthey e Py (1988), ou seja, a correção pode ter gerado uma modificação do sistema 

interlinguístico do aprendiz, visto que foi integrada em episódios de interação 

comunicacional particulares, que podem ser chamados de “interações negociadas” ou 

“episódios de negociação”. Em outras palavras, pudemos observar que a incompreensão 

de Camila, sua retroação corretiva, levou a uma resolução dos enunciados 

problemáticos, como aponta Coşereanu (2009). 

Para confirmar nossa hipótese, trazemos um trecho do último texto escrito pela 

aluna que, embora apresente algumas influências do português, não apresenta erros em 

relação aos auxiliares e à concordância no passado, o que indica o processo de 

desenvolvimento dessas operações linguageiras. 

 
Quadro 30 - Trecho do gênero récit littéraire court da aluna Beatrice 

La semaine après l’achat elle était changée, comme si elle était une autre personne, plus contente, plus 

tranquille. Il était comme si elle avait pris de vacance. 
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4.2.2 Dupla 2 

Dupla 2 - Análise dos três textos escritos pelo aluno Belmiro 

Abaixo, vemos os textos escritos por Belmiro ao longo do semestre e selecionados 

para nosso corpus de análise. 

 
Quadro 31 - As três produções escritas feitas por Belmiro ao longo do semestre 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

UNE RELIGIEUSE 

DÉTRUIT VOITURE 

 

Aujourd’hui, une voiture a 

été stationnaire dans une rue, 

quand une religieuse l’a 

frappé. 

Dans le lieu c’est 

complètement improbable un 

battement, et une religieuse 

frapper est très improbable. 

Et elle a détruit la cote 

gauche de la voiture. elle dit 

qui a frappé, parce que elle a 

perdu le contrôle de la 

voiture, mais j’ai été informé 

que elle n’a eu pas le permis 

de conduire. 

 

06 septe07 septembre 2011: Brazil - 

São Paulo - Porto Feliz 
J’ai visité la ville de Porto Feliz, cette 

ville fait parte d’était de São Paulo qui 

est le plus riche et puissant au Brazil. 

La ville est très belle: elle a belles 

fermes et beaucoup de lieu pour visiter. 

Pour exemple, je marchais dans la 

grotte, quand les chauves-souris ont 

volé, c’est comique. En outre, la villa a 

une pertinence historique, les 

Bandeirantes que sont responsables de 

augmenter le territoire brésilien, mais 

ils sont aussi responsables de grands 

violence contre les esclaves et les 

indiens. Bien, ce voyage a été très 

intéressante. 

Quatre religieuses 

parlaient, quand l’ivre a 

arrivé. Elles disaient sur 

persuader les personnes à 

vont à l’église. Elles 

parlaient à l’ivre que 

“Dieu est le salut, Dieu est 

tout, suivez Dieu!!” Mais 

l’ivre disait “ce est parlé 

pour donné l'espoir et de 

contrôle les personnes”. et 

il a terminé avec 

“Appauvri maudissent le 

soleil… La valeur de 

l’arbre lui est dans 

l’ombre.” 

Il disait tout. 

 

Para apresentar a análise no nível da situação de produção, lembramos que 

levamos em consideração os cinco níveis de análise já mencionados, tais como o 

enunciador, o destinatário, o lugar físico e social, o objetivo e o momento de produção 

do texto. 

Belmiro não se posiciona como um jornalista na escrita do fait divers, pois 

vemos a presença do pronome “je”, marca linguística incomum ao gênero, no qual a voz 

do jornalista não aparece explicitamente. Isso é visto em “mais j’ai été informe”. Tanto 

o destinatário quanto o objetivo, por outro lado, parecem ter sido levados em conta pelo 

autor do texto. Vemos um relato de uma religiosa que bate um carro, algo inusitado e 

interessante para um leitor que busca pequenas notícias fora do comum. Seu texto tem 

um objetivo bem-sucedido ao relatar o fato ocorrido, informar o leitor e dar um efeito de 

insólito ao fato relatado. O momento de publicação do texto ocorre depois do fato 

ocorrido, o que é comum ao gênero (“Aujourd’hui, une voiture a été stationnaire dans 

une rue”). No entanto, não vemos marcas linguísticas que indiquem a data de 

publicação ou o jornal em que foi publicado, o que é esperado em um fait divers. Tendo 
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isso em vista, podemos supor que o aluno não levou em conta o posicionamento 

enunciativo do jornal ao escrever o fait divers. 

Seu segundo texto, o récit de voyage, é o mais adequado ao gênero no que diz 

respeito à mobilização das capacidades de ação. Belmiro se posiciona como um viajante 

que escreve para um leitor interessado em ter informações sobre viagens, dando 

informações sobre o local (“cette ville fait partie de l’État de São Paulo; elle a des 

belles fermes; la villa a une pertinence historique”). O momento de escrita do texto é 

posterior ao da viagem e as marcas linguísticas que nos dão essas informações são a 

data no início do texto e os verbos no passado (“ce voyage a été très interessante”). 

Enquanto as operações de linguagem referentes às capacidades de ação dos dois 

primeiros textos foram em geral adequadas aos gêneros, Belmiro apresentou mais 

dificuldades em seu último texto. Seu texto relata um fato insólito, mais do um instante 

quotidiano, e seu posicionamento enquanto autor parece ser o de um jornalista ou de 

alguém que conta uma piada, o que aproxima seu texto de um fait divers. Desse modo, o 

texto não é adequado ao leitor da obra em que estaria inserida, “Enregistrements 

Pirates”. 

Para fazer a análise no nível organizacional, levamos em consideração o plano 

global dos conteúdos temáticos, os tipos de discurso, as sequências e a conexão. Em 

relação ao fait divers, seu texto contém título adequado ao gênero, que informa o leitor 

dos principais fatos que serão contados e seu primeiro parágrafo se configura como uma 

lide, como esperado. Entretanto, seu texto não contém data e os conteúdos temáticos 

não estão em pirâmide invertida. Além disso, os fatos não são contados de maneira 

cronológica, o que está associado à não mobilização da sequência script. 

Em seu texto seguinte, Belmiro elabora um título, embora este não seja muito 

criativo. Seu texto contém a data da viagem e informações sobre o local visitado, 

incluindo uma descrição da cidade (“La ville est très belle: elle a belles fermes et 

beaucoup de lieu pour visiter”), um relato de um fato inusitado que lhe ocorreu (“je 

marchais dans la grotte, quand les chauves-souris ont volé, c’est comique”), como 

Beatrice o fez, o que não está necessariamente ligado ao local que visitou, mas que traz 

singularidade para seu texto, e uma avaliação da viagem (“bien, ce voyage a été três 

interessante58”), que se configura como uma informação subjetiva da experiência 

vivida, muito presente no gênero. Contudo, Belmiro não relata a chegada no local e 

                                                           
58Embora apresente erros na ortografia de “très” e “intéressant”. 
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também não dá informações sobre o clima, o que poderia ser interessante para um 

potencial leitor interessado em viajar para lá. 

No que diz respeito ao último gênero, o aluno apresenta mais dificuldades do 

que nos gêneros anteriores. Seu texto não contém título e os conteúdos temáticos 

escolhidos não estão adequados ao gênero, o que faz com que ele se assemelhe a um fait 

divers, como apontamos acima. 

Passando para os tipos de discurso, vemos que no primeiro texto, Belmiro 

mobiliza de maneira problemática o relato interativo, como podemos ver em 

“aujourd’hui, une voiture a été stationnaire dans une rue ; elle dit qui a frappé ; elle 

n’a eu pas le permis”. Há também a mobilização do discurso teórico, este feito sem 

dificuldades pelo aluno, como vemos em “dans le lieu c’est improbable...”. 

Em relação aos tipos de discurso do gênero récit de voyage, parece ter havido 

um desenvolvimento na mobilização dos tempos do passado, presentes no relato 

interativo, como vemos a seguir: “j’ai visité la ville de Porto Feliz; je marchais dans la 

grotte, quand les chauves-souris ont volé; ce voyage a été très interessante”. Há uma 

alternância do relato interativo com o discurso teórico, adequada ao gênero, para a 

descrição da cidade: “la ville est três belle; elle a de belles fermes et beaucoup de lieu 

pour visiter; cette ville fait partie d’était de são Paulo qui est le plus riche et puissant 

au brazil”. 

Os tipos de discurso presentes no récit littéraire court, o último gênero escrito 

pelo aluno, alternam entre a narração e o discurso teórico, o que não seria adequado ao 

gênero. Além disso, o aluno volta a apresentar problemas no uso dos verbos no passado. 

Os excertos l’ivre a arrivé ; elles disaeint sur persuader ; ce est parle pour donné 

l’espoir et de contrôle les personnes confirmam as dificuldades de mobilização dos 

verbos no passado, o que evidencia que este é um aspecto ainda em desenvolvimento. 

Isso não aconteceu com os verbos no presente, como podemos ver em “dieu est le salut; 

dieu est tout; suivez dieu”. 

As sequências esperadas nos gêneros eram majoritariamente script e descritiva. 

Em seu fait divers, Belmiro não mobiliza adequadamente a sequência script, isto 

é, não há relato de ações feito de modo cronológico. Na verdade, a sequência 

mobilizada no início é a script. Em seguida, o aluno usa o marcador “et” para retomar o 

que seria a continuação da sequência script, mas não retoma de modo cronológico (“Et 

elle a détruit la cote gauche de la voiture. elle dit qui a frappé, parce que elle a perdu le 

contrôle de la voiture, mais j’ai été informé que elle n’a eu pas le permis de conduire”). 
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Em seu segundo texto, Belmiro não faz uso da sequência script. Ao invés dela, 

usa a sequência descritiva para descrever os lugares e as atividades, que é conhecido por 

ter a sequência descritiva para descrição dos lugares e a sequência script para a 

descrição das ações, das atividades. Seu récit de voyage tem apenas dois excertos que 

poderiam ser a sequência script, no início com “J’ai visité la ville de Porto Feliz e no 

meio do texto com “Pour exemple, je marchais dans la grotte, quand les chauves-souris 

ont volé, c’est comique”, mas não há conexão entre elas, criando a ideia de cronologia. 

Para o gênero récit littéraire court, Belmiro faz mobilização da sequência script. 

Entretanto, seu texto parece mais com um fait divers e menos com um récit littéraire 

court. Isso se dá pela ausência de descrição de um instante cotidiano e da criação de 

metáforas. 

No que diz respeito ao último nível de análise das operações de linguagem 

mobilizadas para as capacidades discursivas, a conexão, vemos que o aluno Belmiro 

apresenta algumas dificuldades. 

Em seu fait divers, a conexão entre os parágrafos é feita através dos marcadores 

aujourd’hui, dans le lieu, et. Entretanto, esse tipo de conexão costuma ser feito por 

marcadores temporais. Como vemos no excerto a seguir, ao usar “et” para fazer a 

conexão entre os parágrafos, a passagem de um parágrafo para o outro fica brusca: 

“Dans le lieu c’est complètement improbable un battement, et une religieuse frapper est 

très improbable. / Et elle a détruit la cote gauche de la voiture”. Por outro lado, a 

conexão entre os períodos é feita de maneira satisfatória, através de “quand, et, parce 

que, mais”, que apresentam relação de causa e consequência e de oposição. 

Em seu récit de voyage, o aluno não utiliza a sequência script, como 

mencionamos. Em decorrência disso, não há muito marcadores temporais que marcam 

uma referenciação do tempo ou que expressam a sucessão de ações, com exceção de 

quand em “je marchais dans la grotte, quando les chauves-souris on volé, c’est 

comique”. Belmiro usa “pour exemple” e “en outre” de maneira adequada para fazer 

ligação entre os períodos, embora erre na ortografia do primeiro. De todo modo, o aluno 

poderia ter apresentado uma maior mobilização dessa operação linguageira se tivesse 

descrito sucessivamente as ações de sua viagem. 

Em seu último texto há três marcadores de conexão: quand, mais e et. Embora o 

uso dos marcadores quand e mais não esteja incorreto, Belmiro repete o mesmo erro 

com o conector et, como explicaremos mais a frente, quando mencionaremos a correção 

de Caíque. 



134 

 

A coesão nominal é bem construída através de retomadas como “une voiture/ l’ / 

la cote gauche de la voiture” ou ainda “une rue / dans le lieu” no fait divers. Por outro 

lado, as anáforas nominais e pronominais usadas para a personagem principal não 

variam entre “une religieuse” e “elle”. Há um problema em seu texto que causa 

incompreensão: o uso errado de qui, porque faz pensar que seria uma anáfora, quando o 

aluno quis, na verdade, usar a conjunção “que”, em português. 

A coesão nominal do récit de voyage mostra um posicionamento enunciativo 

para retomar o Estado de São Paulo, como vemos em “était de são Paulo / le plus riche 

et puissant”, embora haja um erro na ortografia de “État”. Entretanto, isso não acontece 

quando ele fala da viagem, o que esperaríamos do gênero, em que as anáforas estão 

impregnadas das experiências vividas. 

Em seu último texto, o modo como o autor introduz “quatre religieuses” e 

“l’ivre” é um pouco brusca, porque é feita através do artigo definido. Embora isso 

aconteça no texto modelo, o sintagma nominal é sempre composto também por um 

adjetivo e não somente de determinante e substantivo (le ronron du réfrigerateur). As 

retomadas não são variadas e são feitas pelos mesmos substantivos e pronomes “quatre 

religieuses” e “l’ivre” que são retomados por “elles” e “il”. 

As vozes presentes no fait divers são predominantemente do autor, que aparece 

explicitamente no texto do aluno em “j’ai été informé”, o que é incomum ao gênero. Há 

também, por outro lado, as vozes dos personagens através do discurso indireto, que, por 

sua vez, não é dominado pelo autor “elle dit qui a frappé, parce qu’elle a perdu le 

controle” no lugar de “elle a dit qu’elle l’a frappé parce qu’elle avait perdu le 

controle”. 

Em seu récit de voyage, há uma maior mobilização das vozes. Há predomínio da 

voz do autor com o uso de je, mas também vemos a voz social ou do local em “l’état de 

são Paulo qui est le plus riche et puissant au brazil / pertinence historique, 

bandeirantes / responsables d’augmenter le territoire brésilien mais aussi responsables 

de grands violence contre les esclaves”. 

No gênero récit littéraire court, há a voz do autor para introduzir o acontecido e 

para introduzir o discurso direto e indireto. As vozes dos personagens aparecem através 

do discurso direto e indireto com problemas em “elles parlaient à l’ivre que “dieu est le 

salut, dieu est tout”. 
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Em relação às modalizações, vemos uma alternância entre as apreciativas e as 

lógicas no fait divers de Belmiro, como em “dans le lieu c’est complètement improbable 

um battement, et une religieuse frapper est très improbable”. 

No récit de voyage, o aluno mobiliza de maneira adequada as modalizações 

apreciativas através dos adjetivos “très belle”, “belles fermes”, comique”, “pertinence 

historique”, “responsables”, “violence”. 

Em seu último texto, Belmiro não emprega mobilizações lógicas ou pragmáticas. 

Dupla 2 – Desenvolvimento das capacidades de linguagem transversais 

Agora, vamos expor quais são as operações de linguagem transversais aos três 

gêneros e o que pode ter sido o desenvolvimento das capacidades de linguagem 

mobilizadas pelo aluno ao longo do projeto. 

 

 
Quadro 32 - Produções escritas 1, 2 e 3 de Belmiro e desenvolvimento 

Operações de 

linguagem 

transversais 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

Tipos de 

discurso 

   

Sequências    

Conexão    

Coesão 

nominal 

   

Coesão 

verbal 

   

Vozes    

Modalizações    

 

Vale ressaltar que a escolha das cores é uma tentativa de ilustrar de maneira 

sintética o que explicamos na seção anterior em que analisamos com detalhes cada uma 

das operações linguageiras utilizadas pelos alunos em suas três produções escritas. 

Em síntese, percebemos que houve um desenvolvimento menor na mobilização 

das sequências e da conexão. 

Dupla 2 – As correções feitas pelo aluno Caique 

 

A correção assíncrona realizada por Caíque no GoogleDocs ao texto do gênero 

fait divers foi diferente daquela realizada por Camila, a aluna que acabamos de 

apresentar. Caíque copia e cola o texto original de Belmiro abaixo deste e coloca em 

verde e sublinhada a palavra “corrections” como título do texto copiado. Desse modo, 

ao olharmos para o documento, vemos dois textos, um abaixo do outro. O primeiro, 
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sendo o texto original e o segundo, o texto com as correções, como vemos na imagem a 

seguir. 

Figura 10 - Captura de tela das correções feitas por Caíque 

 

As correções de Caíque também são feitas em verde e o aluno apaga as palavras 

escritas por Belmiro e as substitui por suas correções. Assim, para recorrer ao que 

estava escrito anteriormente, é preciso comparar os dois textos. Sua correção se 

configura, então, como resolutiva ou emenda. 

Ao fazer o tipo de correção ‘emenda’, a voz do corretor não aparece no texto e 

os limites entre o texto original e o texto corrigido são determinados apenas pela 

diferença da cor usada na fonte. A correção de Caíque se dá como uma tentativa de 

adequar o texto de Belmiro à norma culta da língua e não traz explicações ou 

comentários que possam explicar suas escolhas, o que é esperado de alunos 

universitários que não são professores. Ao mesmo tempo, é interessante notar que esse 

aluno opta por utilizar a cor verde em suas correções, algo que foge ao senso comum do 

que Astolfi (2015) chama de “síndrome da tinta vermelha”. 

Há, também, em sua correção, uma tentativa de tornar mais visível ao aluno 

brasileiro sua correção através de um pequeno comentário feito entre parênteses para 

chamar a atenção do que deve ser feito. Trata-se da parte do texto de Belmiro em que 

ele inicia o último parágrafo com um “et”. Assim como apontamos em nossa análise, 

Caíque identificou a necessidade de eliminar esse conector e inseriu no texto corrigido 

“(enlever the Et)”, como podemos ver a seguir. 
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Quadro 33 - Trecho do texto original escrito por Belmiro e corrigido por Caíque 

Texto original 

Et elle a détruit la cote gauche de la voiture. 

Texto corrigido 

 (enlever the Et) Elle a détruit la côté gauche de la voiture. 
 

Tendo apresentado o modo como Caíque fez a correção, passamos para a 

apresentação do quadro que expõe o conteúdo de sua correção. 

 
Quadro 34 - Análise da correção assíncrona do aluno Caíque ao fait divers 

 Texto original Correção Descrição O que Como 

1 UNE RELIGIEUSE 

DÉTRUIT 

UNE 

PERSONNE 

RELIGIEUSE 

DÉTRUIT 

Inserção do 

substantivo 

“personne” 

Correção de 

sentido 

Emenda 

2 DÉTRUIT VOITURE DÉTRUIT UNE 

VOITURE 
Inserção do 

determinante 

“une” 

Correção de 

sentido 

Emenda 

3 une personne religieuse une religieuse Inserção do 

substantivo 

“personne” 

Correção de 

sentido 

Emenda 

4 Dans le lieu c’est 

complètement improbable 

À cet endroit c'est 

complètement 

improbable 

Substituição de 

« dans le lieu » 

por « à cet 

endroit » 

Correção de 

forma, 

Léxico 

Emenda 

5 un battement, et une 

religieuse frapper 

un battement. En 

plus une personne 

religieuse 

Inserção de 

ponto final 

Correção de 

forma, 

Pontuação 

Emenda 

6 un battement, et une 

religieuse frapper 

improbable d’ un 

battement. En 

plus une personne 

religieuse 

Substituição de 

« et » por « en 

plus une 

persone” 

Correção de 

sentido 

Emenda 

7 une religieuse frapper est 

très improbable. 

une personne 

religieuse qui à 

frappée une autre 

voiture est très 

improbable. 

Inserção de « ée 

une autre 

voiture » 

Correção de 

sentido 

Emenda 

8 Et elle a détruit la cote 

gauche 

(enlever the Et) 

Elle a détruit la 

côté gauche 

Comentário entre 

parênteses 

Correção de 

sentido, 

Sugestão de 

retirar 

conector 

« et » 

Enunciad

o 

9 Et elle a détruit la cote 

gauche 

Elle a détruit la 

côté gauche 
Inserção de 

acento 

Correção de 

forma, 

Acentuação 

Emenda 

1

0 

elle dit qui a frappé, Elle a dit qu’elle 

l’a frappé, 
Substituição de 

« qui » por 

« qu’elle l’a” 

Correção de 

sentido 

Emenda 

1

1 

parce que elle a perdu le 

contrôle 

, parce qu'elle a 

perdu le contrôle 
Substituição de 

« parce que elle” 

por “parce 

que’elle” 

Correção de 

forma, 

Morfologia 

Emenda 

1

2 

le contrôle de la voiture. le contrôle de sa 

voiture. 
Substituição Correção de 

sentido, 

Emenda 
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coesão 

nominal 
1

3 

mais j’ai été informé On m’a informé Substituição de 

« j’ai » por « on 

m’a” 

Correção de 

sentido, 

progressão 

temática 

Emenda 

1

4 

mais j’ai été informé que 

elle n’a eu pas le permis de 

conduire. 

 

 On m’a informé 

qu'elle n'a pas eu 

sa permis de 

conduire. 

Substituição de 

« n’a eu pas le 

permis” por “n’a 

pas eu sa permis” 

Correção de 

forma, 

Sintaxe 

Emenda 

 

Como podemos ver, as correções 8, 10 e 13 coincidem com aspectos que 

destacamos em nossa análise das dificuldades do aluno brasileiro. Mais 

especificamente, a correção 13 mostra a tentativa do aluno canadense de apagar a voz 

do enunciador no texto jornalístico através da substituição de “je” por “on”. 

Em sua correção síncrona realizada por Skype, o aluno canadense da dupla 2 

aborda a correção em 17 tópicos de fala, sendo eles: comentário apreciativo sobre o 

texto, inserção de um ponto final (2 vezes), discussão motivada pela incompreensão dos 

elementos em itálico59 da frase “Cette ville fait parte d’était de Sao Paulo”, escolha da 

preposição (2 vezes), escolha do tempo verbal para melhorar coesão dos tempos no 

passado, apreciação positiva de “en outre”, ortografia de “villa”, acentuação de 

preposição “à”, discussão sobre escolha lexical de “bandeirantes, pronome relativo, 

apóstrofo, verificação por parte do brasileiro (“tu comprends le texte?”, Belmiro), 

gênero da palavra “ville”, reformulação de uma frase, mudança de léxico (“région” para 

“est proche de São Paulo”), um conselho para melhorar os textos sobre uso de outras 

ferramentas digitais. 

Gostaríamos de destacar dois elementos abordados na correção de Caíque que 

aparecem no último texto de Belmiro. O primeiro deles, não incorporado aos textos 

sucessivos e o segundo, possivelmente uma influência das correções do aluno 

canadense. 

Em relação ao primeiro ponto, em sua correção assíncrona feita ao fait divers, 

Caíque aponta a necessidade de apagar o “et” que inicia o parágrafo de Belmiro, como 

expomos anteriormente. Em seu segundo texto, Belmiro emprega de maneira mais 

eficaz os conectores “par exemple”, “en outre”, “mais” e “bien” para ligar as frases. Em 

sua última produção escrita, por outro lado, Belmiro volta a cometer exatamente o 

mesmo erro que havia feito no fait divers e que havia sido corrigido por Caíque, como 

pode ser visto abaixo. 

                                                           
59Grifo nosso. 
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Quadro 35 - Trechos das três produções escritas de Belmiro 

Fait divers 

(…) Dans le lieu c’est complètement improbable un battement, et une religieuse frapper est très 

improbable. 

Et elle a détruit la cote gauche de la voiture. (…) 
Récit de voyage 

(…) elle a belles fermes et beaucoup de lieu pour visiter. Pour exemple, je marchais dans la grotte, 

quand les chauves-souris ont volé, c’est comique. En outre, la villa a une pertinence historique, les 

Bandeirantes que sont responsables de augmenter le territoire brésilien, mais ils sont aussi 

responsables de grands violence contre les esclaves et les indiens. (...) 
Récit littéraire court 

(…) Mais l’ivre disait “ce est parlé pour donné l'espoir et de contrôle les personnes”. 

 et il a terminé avec “Appauvri maudissent le soleil… La valeur de l’arbre lui est dans l’ombre.” 
Il disait tout. 

 

Em relação ao segundo ponto, em sua correção assíncrona, Caíque insere um 

ponto final no texto de Belmiro e em sua correção síncrona, esse é um assunto 

comentado duas vezes durante a interação. Abaixo, expomos os excertos em que estão 

presentes essas correções. 

 
Quadro 36 - Trechos das correções de Caíque feitas ao fait divers de Belmiro 

 Texto original Correção Descrição O que Como 

1 un battement, et une religieuse 

frapper 

un battement. En plus 

une personne 

religieuse 

Inserção de 

ponto final 

Correção 

de forma, 

Pontuaçã

o 

Emenda 

2 J’ai visité la ville de Porto Feliz, 

cette ville fait parte d’était de São 

Paulo qui est le plus riche et 

puissant au Brazil. 

J’ai visité la ville de 

Porto Feliz. Cette 

ville fait parte d’était 

de São Paulo qui est 

le plus riche et 

puissant au Brazil. 

Inserção de 

ponto final 

Correção 

de forma, 

Pontuaçã

o 

Emenda 

3 La ville est très belle: elle a 

belles fermes et beaucoup de lieu 

pour visiter 

La ville est très belle. 

Elle a belles fermes 

et beaucoup de lieu 

pour visiter 

Inserção de 

ponto final 

Correção 

de forma, 

Pontuaçã

o 

Emenda 

 

No primeiro deles, Caíque insere o ponto final sem adicionar outros comentários 

explicando sua correção. No segundo, Caíque justifica sua correção por Skype, como 

vemos abaixo. 

 
Quadro 37 - Discussão a respeito do ponto final inserido por Caíque 

Caique ok... et puis après ça … tu as dit … euh « La ville est très belle » … et après ça j’ai juste 
mis un … un point… 

Belmir

o 
hm ::: ok… 

 

No terceiro, Caíque justifica novamente a inserção do ponto final, o que pode ser 

visto na transcrição abaixo. 
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Quadro 38 - Discussão a respeito do ponto final inserido por Caíque 

Caique alors pour commencer … hum ::… ton premier phrase était très bon… euh ::: j’ai... j’ai … 
Belmir

o 
oui... je comprends... 

Caique oui ok… pour le ::… est-ce que tu as ton … ton histoire sur ton … ordinateur ? 
Belmir

o 

oui… 

Caique euh après… euh ::: pour la première euh ::: phrase... après tu dis « j’ai visité la ville de 
Porto Feliz »… après cela j’ai juste mis un … un point... et… 

Belmir

o 

oui… 

  

Embora não haja uma grande discussão em torno desse assunto, podemos dizer 

que o último texto escrito por Belmiro tem pontuação mais adequada, o que poderia ser 

um indício de desenvolvimento das capacidades de linguagem motivado pelas correções 

de Caíque feitas síncrona e assincronamente. 

Além desses momentos apresentados, gostaríamos de destacar dois outros 

tópicos de conversação durante a sessão de videoconferência que julgamos interessantes 

para a análise do desenvolvimento das capacidades de linguagem mobilizadas por 

Belmiro. No primeiro caso, temos a incompreensão da parte de Caíque da palavra 

“bandeirantes”, usada no récit de voyage de Belmiro, que motiva uma troca de vários 

turnos de fala a respeito do que o aluno brasileiro gostaria de dizer no texto e termina 

com Belmiro tomando o turno de fala e expondo ao aluno canadense um conceito de 

difícil explicação para um aluno iniciante de francês, o que pode ser visto a partir do 

turno 13. 

 
Quadro 39 - Discussão a respeito do termo "Bandeirantes" escrito em português 

1 Belmir

o 

hum … je peux dire… ils sont aussi responsables … de grande violence… non c’est 
bon ? 

2 Caique ah ::: ils sont…oui c’est bon mais … je suis un peu confusé … hm :: … par comme tu 
dis « responsables de grands violence » ? 

3 Belmir

o 

ah oui… hm ::: 

4 Caique est-ce que c’est le violence entre les esclaves et les indiens ou… ? 
5 Belmir

o 

oui des grands violents … violen/comment se dit en français… 

6 Caique est-ce que c’est comme … la violence est entre les esca/esclaves et les indiens ? 
7 Belmir

o 

oui… 

8 Caique oui… ok…. hm :: … alors je pense que … tu peux dire … « ils sont aussi 
responsables de comme … contrôler » ? euh :: … la violence … entre les esclaves et 
les indiens ? 

9 Belmir

o 

contrôler ? hummm … 

1

0 

Caique parce que … comme ils sont … 
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1

1 

Belmir

o 

comment s’écrit « contrôler » ? 

1

2 

Caique ok humm … comme … oui tu peux utiliser un dictionnaire en ligne si tu veux pour 
… pour trouver le mot… 

1

3 

Belmir

o 

humm … dictionnaire ? contrôler… [cherche le mot] Caique… je pense que 
contrôler… 

1

4 

Caique                         c’est le mauvais mot ?... 

1

5 

Belmir

o 

non c’est bon… eh ::: parce que :: le Bandeirantes… 

1

6 

Caique oui… 

1

7 

Belmir

o 

fait… des plus de violence… 

1

8 

Caique oh ::: 

1

9 

Belmir

o 

tu comprends ? 

2

0 

Caique oh… ok… ok… alors… oui… je pensais que il était comme les policiers… mais ils 
comme … non ils sont comme les … oh comme les … refugees … 

2

1 

Belmir

o 

policier non official … 

2

2 

Caique non oui il fait pour comme le monnaie… pour l’argent... oui je sais qu’est-ce que tu 
veux dire maintenant… 

2

3 

Belmir

o 

                                                                                                                 [comme les… 

2

4 

Caique quoi ? 

2

5 

Belmir

o 

ils sont comme les pirates… tu comprends ? 

2

6 

Caique oui ok oui … ça fait du sens…. 

 

Em seguida, destacamos dois momentos em que o aluno brasileiro realiza uma 

autocorreção. A primeira, de um verbo no presente do indicativo, o que pode indicar 

que o aluno desenvolveu isso nas aulas. 

 
Quadro 40 - Autocorreção de Belmiro 

Caique oui je vais juste … hm :: peut-être donner toi un message pour … expliquer hm ::: 
Belmir

o 

oui… tu peux… écrivez… tu peux éCRIre … en le texte… 

Caique oui je vais le faire… 
 

A segunda, motivada pela retomada de Caíque da mesma palavra usada de modo 

errado por Belmiro. 

 
Quadro 41 - Autocorreção de Belmiro 

Belmir

o 

caique… tu… tu comprends le texte ? 

Caique le texte ? Oui. 
Belmir

o 

hum :: … en geral… tu comprends le texte ? 

Caique en général… oui oui… 
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Belmir

o 

oui… en GÉNÉRAL… pardon… 

Caique oui la le texte en général est très bon... il a juste… il y a juste un petit peu de fautes… 
hm :: de verbes et grammaticales… mais … 

Belmir

o 

oui je comprends… 

 

Tanto os excertos acima quanto os que selecionamos para comentar sobre as 

correções se configuram como episódios de negociação relativos à linguagem, assim 

como definidos por De Pietro, Matthey e Py (1988). Esses autores afirmam que uma 

correção só será eficaz, isso significa, poderá gerar uma modificação do sistema 

interlinguístico do aprendiz, caso ela seja integrada em episódios de interação 

comunicacional particulares (DE PIETRO; MATTHEY; PY, 1988). Isto é, os alunos, 

com o objetivo de interagir e de se compreender, geraram episódios comunicacionais 

que se definem como uma interação em que um ou vários sinais de incompreensão dão 

lugar, por intermediário de uma retroação corretiva, a uma resolução dos enunciados 

problemáticos. É possível que esse tipo de interação venha a gerar uma modificação no 

sistema linguístico e venha a desenvolver o aprendiz. 
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4.2.3 Dupla 3 

Dupla 3 – Análise dos três textos escritos pela aluna Benedita 
 

Quadro 42 - As três produções escritas feitas por Benedita ao longo do semestre 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire 

court 

Les hommes vont aux rues réclamer pour 

l’égalité des droits 

 
Milliers des hommes font aux rues réclamer 

pour l’égalité des droits, dernière vendredi 

matin, le 13 Mai 2200. Ils sont fatigués du 

travail domestique, de faire le ménage et ils 

pensent qu’est peu l’argent de poche que les 

femmes leur donne pour payer ses dépenses 

personnelles. 

Ils exigent le droit de voter et de travailler 

dehors. Ils disent que sont les seuls blessés 

pour la révolution, dans lequel les femmes 

ont passé à dominer le monde. 

Bien que vivre dans une société mieux et 

plus organisé après la domination des 

femmes, les hommes disent qu’ils vivent en 

marge de la société, donc ils veulent se 

battre pour l’égalité de droits. Ils s’inspirent 

de dirigeants masculins du passé, comme 

Obama, Napoléon et Julio César. 

Après cette grande quantité de 

manifestations masculines, quelques femmes 

se sentent menacées pour le retour du 

pouvoir masculin et toute la destruction que 

ça pourrait causer. 

Les chefes d’État ont publié une déclaration, 

elles disent qu’iront rappeler à l’ordre tous 

les manifestations masculines et si 

nécessaire elles vont utiliser la violence. 

Donc, toutes les femmes peuvent se sentir en 

sécurité maintenant. 

Carnet de voyage 

Campo Grande - MS (Mato 

Grosso do Sul) 

 

Dans les vacances de l’année 

2014, je suis allée avec mon 

fiancé à Campo Grande. C’est 

une ville dans l’intérieur du 

pays et il fait très chaud. Nous 

sommes partis de la gare de bus 

à São Paulo et nous avons pris 

un bus. Au bout 14 heures de 

voyage nous sommes arrivés. 

Nous sommes restés dans une 

maison de notre famille dans le 

centre-ville. C’est une ville très 

boisé et elle reçoit beaucoup 

d’influence des tribus indiennes 

et des pays voisins. Par 

exemple, l’artisanat indienne, 

comme les céramiques et les 

tapisseries ; et aussi la 

gastronomie paraguayenne, 

comme la Chipa, un type de 

pain fait avec fromage, et la 

soupe paraguayenne, qui est une 

espèce de tarte salée. Il y a aussi 

une boisson très courante, le 

Tereré, c’est un maté qui doit 

être bu très glacé. Pendant nous 

allions au Pantanal, nous 

goûtons le Tereré, e avant de 

partir nous mangeons beaucoup 

la soupe paraguayenne. Nous 

avons visités le Pantanal, il est à 

300 kilomètres de la ville, c’est 

une zone marécageuse où il y a 

beaucoup d’espèces d’animaux 

exotiques, c’est un lieu 

admirable avec un magnifique 

paysage. 

 

Il était tard quand 

l’homme est entré 

dans le bar, il avait le 

semblant sombré et 

les yeux très noirs. Il 

a demandé un 

whisky et depuis 

d’un long temps il a 

commencé à parler 

avec le serveur. Il 

parlait beaucoup et le 

serveur parait très 

fatigué, mais 

l’homme continuait à 

parler. Il parait très 

solitaire, ses 

vêtements étaient 

très froissés et les 

cheveux étaient 

décoiffés, il parait 

perdu. Mais il 

continuait à parler, et 

le serveur seulement 

faisait signe avec la 

tête. Il a dit quelque 

chose d’intéressent 

parce que le serveur 

fait attention et 

l’homme finalement 

est sorti. Le serveur 

est resté content, 

l’homme lui a laissé 

beaucoup d’argent et 

lui dit qu’il l’a aidé 

beaucoup. Un autre 

homme est entré 

dans le bar et le 

garçon continuait 

avec les mouvements 

de sa tête, c’était 

seulement le début 

de soir. 

 

 Em suas produções escritas, Benedita teve algumas dificuldades em relação à 

mobilização das operações de linguagem relacionadas às capacidades de ação. No que 

diz respeito ao fait divers, vemos que a aluna se posiciona como uma jornalista, 

escrevendo um texto da esfera jornalística. Entretanto, ela parece não compreender o 
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objetivo do gênero, que é relatar um fato inusitado. Ao tentar fazer um texto cômico, em 

que as mulheres teriam tomado o poder e os homens estivessem se rebelando, a aluna 

foge um pouco do objetivo. Seu texto não contém informações a respeito do jornal nem 

a data de publicação. 

 A escrita do récit de voyage apresentou menos problemas relacionados à 

mobilização das operações de linguagem relacionadas às capacidades de ação. A aluna 

se posiciona como um viajante que relata sua viagem após tê-la feito (“Dans les 

vacances de l’année 2014, je suis allée avec mon fiancé à Campo Grande”). O objetivo, 

então, que é relatar a viagem, dando informações sobre o local para um possível leitor 

interessado em visita-lo é atingido de modo satisfatório. 

 Em sua terceira produção escrita, Benedita parece novamente não compreender 

o objetivo do texto e apresenta dificuldades em relação às operações de linguagem 

utilizadas no nível da situação de produção que seriam mobilizadas para esse gênero. 

Enquanto os curtos relatos do livro Enregistrements Pirates são carregados de um novo 

ponto de pista, normalmente positivo, sobre fatos banais do quotidiano, a aluna faz o 

relato de uma história que parece ter de fato ocorrido, sem trazer um ponto de vista 

diferente sobre o instante cotidiano, sem utilizar metáforas, como Delerm o faz em seu 

livro. 

 No que diz respeito às operações linguageiras utilizadas para a mobilização das 

capacidades discursivas, Benedita apresenta uma maior mobilização do plano global dos 

conteúdos temáticos, embora essa não seja uma operação de linguagem transversal aos 

gêneros, e dos mecanismos de conexão do récit de voyage, enquanto os outros aspectos 

apresentam mais dificuldades. 

 Como a aluna não compreendeu a situação de produção textual, a escolha dos 

conteúdos temáticos e o plano global também não são adequados ao gênero. Seu texto 

contém título, porém não informa o leitor dos principais fatos que serão contados nos 

parágrafos sucessivos. Não há marcas da data de publicação e os fatos relatados não 

estão em pirâmide invertida. Por outro lado, seu primeiro parágrafo se configura como 

uma lide e no fim do texto, há uma resolução dos fatos apresentados, o que é adequado 

ao gênero. 

 Como dissemos, esses elementos foram mais mobilizados em seu récit de 

voyage, embora não sejam características transversais aos gêneros. Seu texto contém um 

título, embora não seja muito criativo, e os conteúdos temáticos são pertinentes ao 

gênero. A aluna discorre sobre a chegada no local no início, descreve o clima, a cidade e 
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os meios de transporte, o que indica uma boa mobilização e organização dos conteúdos 

temáticos. Benedita termina seu récit de voyage com uma avaliação da viagem como 

positiva, o que também pode ser considerado como adequado ao gênero (“c’est un lieu 

admirable avec un magnifique paysage”). 

 Em relação ao último gênero textual, Benedita não cria um título, o que também 

é relacionado a sua dificuldade de mobilização das capacidades de ação desse gênero. O 

título desse gênero de texto normalmente orienta o leitor para o “instante cotidiano” que 

será tratado no texto. Sua história gira em torno de um personagem, o que é comum ao 

gênero, mas os conteúdos temáticos não são relevantes, visto que não selecionam e nem 

trazem um novo ponto de vista para o instante cotidiano contado. 

 Os tipos de discurso mobilizados no fait divers de Benedita não estão 

implicados, com exceção da primeira frase em que ela coloca dernier vendredi matin. 

No restante de seu texto, a aluna utiliza verbos no presente sem relação ao ato de 

produção, sem implicação, sem referências dêiticas que localizam o discurso narrado 

em relação ao momento de enunciação, mobilizando assim o discurso teórico. Isso é 

visto também através da ausência de marcas linguísticas como advérbios de tempo e 

marcadores temporais, o que não é adequado ao gênero. 

 Em seu récit de voyage, a aluna mobiliza sem dificuldades o relato interativo 

através do passé composé e do imparfait (“nous sommes parties; nous avons pris; nous 

sommes arrivés…”) e também o discurso teórico através do uso do presente para 

descrição da cidade, o que é comum ao gênero (“C’est une ville dans l’intérieur du pays 

et il fait très chaud”). Ela apresenta problemas no final do texto com a mobilização 

desses dois tipos de discurso e do discurso interativo em: “pendant nous allions au 

pantanal, nous goutons le tereré, e avant de partir nous mangeons beaucoup la soupe 

paraguayenne”. 

 Em seu récit littéraire court¸ Benedita mobiliza o passado disjunto, isto é, a 

narração. Além de não ser muito adequado ao gênero, se levarmos em conta o livro que 

serviu de base para a escrita do texto, a aluna não o domina completamente, como 

vemos nos trechos “Il parlait beaucoup et le serveur parait très fatigue, mais l’homme 

continuait a parler / Il parait très solitaire, ses vetements etaient tres froisses / Il parait 

perdu”, em que ela usa o presente quando deveria usar o passado imperfeito. No trecho 

“il a dit quelque chose d’intéressent parce que le serveur fait attention et l’homme 

finalement est sorti", podemos ver outra dificuldade em mobilizar o passado no lugar do 

presente. Além disso, também identificamos uma dificuldade com o uso de advérbio e 
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complementos no passado em “l’homme lui a laissé beaucoup d’argent et lui dit qu’il 

l’a aidé beaucoup”. Identificamos, portanto, que a aluna apresenta mais dificuldades 

com os tipos de discurso do passado ao passar do segundo para o terceiro texto. 

 Benedita não mobiliza a sequência script em seu fait divers porque seu texto não 

contém uma sequência de fatos. Por outro lado, ela a mobiliza sem dificuldades em seu 

récit de voyage e a alterna com a sequência descritiva. A primeira, para relatar as ações 

e a segunda, para descrever os lugares, as pessoas, as atividades e o clima. Em relação 

ao último texto, vemos a mobilização da sequência descritiva e script, com predomínio 

desta última, o que é adequado ao gênero. 

 Os conectores são explorados pela aluna, embora ela apresente algumas 

dificuldades com eles. Em seu fait divers, Benedita não emprega marcadores temporais 

para realizar a conexão entre os parágrafos. O único marcador temporal usado pela 

aluna está no excerto "Milliers des hommes font aux rues réclamer pour l’égalité des 

droits, dernière vendredi matin, le 13 Mai 2200", que apresenta erros de ortografua e 

sintaxe. Em contrapartida, a aluna usa outros marcadores para a conexão entre frases 

como et, bien que, donc e vemos que ela os emprega de maneira adequada. Os 

organizadores temporais presentes no récit de voyage de Benedita e que marcam uma 

expressão de sucessão de ações são “dans les vacances de l’année 2014, au bout de 14 

heures, pendant, avant de partir”. Um deles, entretanto, é usado de maneira incorreta. 

No excerto "Il y a aussi une boisson très courante, le Tereré, c’est un maté qui doit être 

bu très glacé. Pendant nous allions au Pantanal, nous goûtons le Tereré, e avant de 

partir nous mangeons beaucoup la soupe paraguayenne", vemos que a aluna tenta 

empregar pendant, mas seu uso incorreto e a falta de coesão verbal causam ambiguidade 

na frase. Não fica claro se ela experimentou a bebida enquanto se deslocava ao Pantanal 

ou se a experimentou uma vez no Pantanal. Esse problema está associado à escolha 

lexical do verbo goûter também. Em seu último texto, Benedita reproduz a conexão 

como esperado pelo gênero, ou seja, não usa muitos conectores e utiliza frases 

justapostas. Por um lado, os conectores usados mais e et estão bem empregados. Por 

outro, há um problema com o uso de parce que no excerto "Il a dit quelque chose 

d’intéressent parce que le serveur fait attention et l’homme finalement est sorti", o que 

mostra que a relação de causa e consequência não é dominada pela aluna. 

 No que diz respeito às operações de linguagem usadas para a mobilização das 

capacidades linguístico-discursivas, vemos uma certa dificuldade em variar as anáforas 

usadas para se referir a “homens” em seu fait divers. Para o primeiro termo “milliers des 
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hommes”, a aluna usa o pronome sujeito ils 6 vezes e o complemento leur 1 vez. Mais a 

frente em seu texto, vemos o grupo nominal les seuls blessés fazendo referência aos 

homens. Para as mulheres, por outro lado, temos les femmes sendo retomadas por les 

femmes, la domination des femmes, quelques femmes e toutes les femmes. Ainda em 

relação à coesão nominal, a aluna apresenta alguma dificuldade com pronomes relativos 

nos excertos "ils pensent qu’est peu l’argent ; ils disent que sont les seuls blessés ; 

révolution dans lequel". Em "société plus organisé" há um problema com o masculino 

do adjetivo “organisé”. 

 A coesão nominal do récit de voyage é a mais variada no que diz respeito às 

anáforas. A aluna introduz a cidade com seu nome próprio Campo Grande e retoma 

através de une ville, une ville três boisé, elle. Há, também, anáforas nominais e 

pronominais com posicionamento enunciativo acerca dos conteúdos evocados, mais ou 

menos subjetivos, como em “une ville dans l’intérieur du pays et il fait três chaud / un 

lieu admirable / um magnifique paysage”, o que é pertinente ao gênero. A aluna faz um 

erro de concordância de gênero em “c’est une ville très boisé”. Além disso, vemos no 

trecho seguinte a ausência do artigo partitivo "nous goûtons le Tereré, e avant de partir 

nous mangeons beaucoup la soupe paraguayenne”. 

 Em seu récit littéraire court, Benedita volta a não variar tanto as anáforas. Ela 

retoma l’homme através do pronome il 3 vezes e retoma le serveur através de le serveur 

4 vezes, o que torna o texto um pouco repetitivo. As anáforas poderiam estar sempre 

associadas a adjetivos subjetivos, o que vemos no gênero. No decorrer de seu texto, a 

aluna retoma os termos l’homme e le serveur do modo como indicamos, mas, ao fim de 

seu texto, ela insere o termo le garçon, o que cria certo estranhamento, visto que embora 

saibamos que esse termo faça referência a le serveur, não havia informações suficientes 

antes em seu texto que qualificassem le serveur como jovem, ou algo do tipo. 

 Em relação à coesão verbal, como apontamos, a aluna emprega o presente do 

indicativo em seu fait divers, o que não é adequado ao gênero. Escolhe contar um fato 

que se passa no futuro em relação ao nosso tempo, como se o fait divers tivesse sido 

escrito em 2200 e, ao fazer isso, põe os verbos no presente, o que não é comum ao 

gênero. Em seu récit de voyage, ela mobiliza desta vez os verbos no passado, mas há 

pouco domínio da coesão verbal, como vemos em “pendant nous allions au pantanal, 

nous goutons le tereré” e “avant de partir nous mangeons beaucoup la soupe 

paraguayenne”. No que diz respeito ao último gênero escrito, os verbos estão no 

passado, o que é adequado, mas há ainda certo problema com a mobilização do 
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imparfait, como vemos nos excertos seguintes, em que a aluna emprega o presente no 

lugar do imperfeito “Il parlait beaucoup et le serveur parait très fatigue, mais l’homme 

continuait a parler; Il parait très solitaire, ses vetements etaient tres froisses; Il parait 

perdu”. 

 Passando para a categoria das vozes, verificamos uma boa mobilização nos dois 

primeiros textos, em que a voz do autor predomina. Entretanto, a aluna também 

mobiliza em seu fait divers as vozes dos personagens em "ils exigent, ils disent que sont 

les seuls, les hommes disent. Em seu récit de voyage, vemos a mobilização das vozes 

sociais e do local, como uso de uma palavra estrangeira em la gastronomie 

paraguayenne, comme la chipa. Em seu último texto, vemos também a predominância 

das vozes do autor, mas há mobilização das vozes dos personagens através do discurso 

indireto com problemas, algo que a aluna não domina. Os excertos de discurso indireto 

são introduzidos através do verbo dizer no passado (il a dit) e no presente (dit), como 

vemos em “Il a dit quelque chose d’intéressent parce que le serveur fait attention et 

l’homme finalement est sorti. Le serveur est resté content, l’homme lui a laissé 

beaucoup d’argent et lui dit qu’il l’a aidé beaucoup". 

 As modalizações apreciativas são alternadas com as lógicas no primeiro texto. 

Vemos alguns problemas nas modalizações apreciativas relacionados à concordância 

nominal, que apontamos anteriormente “Les seuls blessés; société mieux; société plus 

organisé”. Em seu récit de voyage, Benedita usa predominantemente as modalizações 

apreciativas feitas com adjetivos e apresenta menos problemas com a concordância de 

gênero, como vemos em “une ville três boisé; boisson três courante; animaux 

exotiques; un lieu admirable; magnifique paysage”. Em seu último texto, as 

modalizações apreciativas aparecem também através de adjetivos, que mostram em 

geral uma visão negativa dos personagens, como "semblant sombré, les yeux très noirs, 

très fatigué, solitaire, froissés, décoiffés, perdu". 

Dupla 3 – Desenvolvimento das capacidades de linguagem transversais 

 

 Tendo apresentado a análise das capacidades de linguagem mobilizadas pela 

aluna brasileira da dupla 3, expomos abaixo o quadro 43 resumido com o que pode 

mostrar o desenvolvimento das capacidades de linguagem da aluna ao longo das três 

produções escritas. 
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Quadro 43 - Produções escritas 1, 2 e 3 de Benedita e desenvolvimento 

Operações de 

linguagem 

transversais 

Fait divers Récit de voyage Récit 

Tipos de discurso    

Sequências    

Conexão    

Coesão 

nominal 

   

Coesão 

verbal 

   

Vozes    

Modalizações    

 

Em síntese, percebemos que houve um desenvolvimento menor na mobilização 

das sequências, da coesão nominal e da coesão verbal, e um desenvolvimento maior das 

modalizações. 

Dupla 3 – As correções feitas pela aluna Cecília 

A correção assíncrona realizada por Cecília no GoogleDocs ao texto do gênero 

fait divers contém algumas estratégias diferentes do que as empregadas pelos dois 

alunos anteriores. No início do texto, Cecília indica através de uma legenda, mostrada 

abaixo, dois graus de correção. No primeiro, ela coloca entre parênteses e em vermelho 

excertos do texto original que sugere que sejam eliminados. No segundo, sem os 

parênteses, ela indica em vermelho os excertos que foram modificados. 

 
Quadro 44 - Legenda de correção de Cecília no fait divers 

v(texte)=je suggère de l’éliminer 
texte=j’ai changé quelque chose 

 

Além disso, essa aluna utiliza três cores diferentes para suas correções: laranja, 

rosa e vermelho. Embora não haja legenda para as cores, vemos que o laranja funciona 

como o que seriam “notas de rodapé”, em que a aluna identifica um problema, mas 

prefere escrever uma mensagem ao final do texto. Nessas correções, ela emprega o que 

Tapia (2016) chama de marcas ("voir ci-dessous #1") e de enunciados (“Je ne sais pas 

qu’est-ce que vous voulez dire ici. Peut-être trouver un autre façon de le dire?"). O rosa 

é usado para as emendas e são feitas diretamente no texto do aluno. O vermelho é usado 

para questionamentos feitos depois do texto. A autora das correções elabora questões 

para motivar a aluna brasileira a repensar seu texto (“Pourquoi est-ce que les femmes 

ont dominé le monde?”) e faz comentários sobre sua discordância com o fim do texto 
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(Aussi, la fin n’est pas très satifaisant ou informatif), sugerindo novos conteúdos 

temáticos para uma possível reescrita (“Peut-être fournir un peu de suspense par dire, 

“Toutes les femmes se sentaient en sécurité…..Pour maintenant”). Vemos que dentre os 

tipos de correções dadas ao fait divers, a realizada por Cecília é a que tenta se 

estabelecer mais como um diálogo com a aluna da sua dupla. 

No total, temos 4 tipos de correção que se configuram como enunciados. O 

primeiro, uma correção de sentido que trata da progressão temática. O segundo e o 

terceiro, são correções globais que tratam da incompreensão do texto da aluna brasileira. 

O quarto, correção global, questiona incoerências e sugere novo conteúdo temático. O 

restante das correções é feito através de emendas, como exposto abaixo. 

 
Quadro 45 - Análise das correções assíncronas feitas por Cecília ao fait divers de Benedita 

 Texto original Correção Descrição O que Como 

1 Les hommes 

vont aux rues 

réclamer 

Les hommes vont aux 

rues pour réclamer 
Inserção de 

« pour » 

Correção de 

forma, sintaxe 

Emenda 

2 Milliers des 

hommes font aux 

rues réclamer 

pour l’égalité 

des droits, 

dernière 

vendredi matin, 

le 13 Mai 2200. 

(Voir ci-dessous #1) 

Dernière vendredi matin, 

le 13 Mai 2200, des 

milliers d’hommes sont 

allés aux rues pour 

réclamer l’égalité des 

droits. 
 

Alteração da 

posição da data, 

preocupação 

com o 

destinatário 

Correção de 

sentido, 

coerência 

interna 

Emenda 

3 Milliers des 

hommes font aux 

rues réclamer 

pour l’égalité 

des droits, 

dernière 

vendredi matin, 

le 13 Mai 2200. 

(Voir ci-dessous #1) 

Dernière vendredi matin, 

le 13 Mai 2200, des 

milliers d’hommes sont 

allés aux rues pour 

réclamer l’égalité des 

droits. #1 J’ai mis la 

date en première pour 

que le lieu est donné au 

lecteur toute de suite. 

Explicação da 

alteração 

(facilitar a 

leitura para o 

leitor) 

Correção 

sentido, 

progressão 

tématica 

Enunciado

, bilhete 

4 Milliers des 

hommes 

des milliers d’hommes Inserção de 

determinante 

Correção de 

forma 

Emenda 

5 Milliers des 

hommes font aux 

rues 

des milliers d’hommes 

sont allés aux rues 
Substituição de 

« font » pour 

« sont allés » 

Correção de 

sentido, coesão 

verbal 

Emenda 

6 réclamer pour 

l’égalité des 

droits 

pour réclamer l’égalité 

des droits 
Alteração da 

posição de 

« pour” 

Correção de 

forma, sintaxe 

Emenda 

7  Ils sont fatigués 

du travail 

domestique, de 

faire le ménage 

et ils pensent 

qu’est peu 

l’argent de 

poche que les 

femmes leur 

 Ils sont fatigués du 

travail domestique et de 

faire le ménage. 

Diminui a frase. 

Alteração de 

« vírgula » para 

« et” e alteração 

de “et” para 

ponto final. 

Correção de 

forma, 

pontuação 

Emenda 
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donne pour 

payer ses 

dépenses 

personnelles. 
 

8 et ils pensent 

qu’est peu 

l’argent de 

poche que les 

femmes leur 

donne pour 

payer ses 

dépenses 

personnelles. 

Ils pensent qu’est peu 

l’argent de poche que les 

femmes leur donnent 

pour payer ses dépenses 

personnelles. (Voir ci-

dessous #2) 

Alteração de 

“et” por ponto 

final e “ils” por 

“Ils” com letra 

maiúscula. 

Correção de 

forma, 

pontuação 

Emenda 

9 et ils pensent 

qu’est peu 

l’argent de 

poche que les 

femmes leur 

donne pour 

payer ses 

0dépenses 

personnelles. 

Ils pensent qu’est peu 

l’argent de poche que les 

femmes leur donnent 

pour payer ses dépenses 

personnelles. (Voir ci-

dessous #2) 

Substituição de 

“donne” por 

“donnent” 

Correção de 

sentido, coesão 

verbal 

Emenda 

1

0 

et ils pensent 

qu’est peu 

l’argent de 

poche que les 

femmes leur 

donne pour 

payer ses 

dépenses 

personnelles. 

(Voir ci-dessous #2) 

+ 

#2 Cette phrase est un 

peu confusant. Est-ce 

que vous voulez dire 

<<Ils pensent que les 

femmes ne leur 

donnent pas assez 

d’argent de poche pour 

payer ses dépenses 

personnelles.>>? 

 

Questionament

o sobre 

incompreensão 

Correção 

global, 

Incompreensão 

Enunciado 

1

1 

Ils exigent le 

droit de voter et 

de travailler 

dehors. Ils disent 

que sont les seuls 

blessés 

Ils exigent le droit de 

voter et de travailler 

dehors. Ils disent que ce 

sont les seules choses qui 

leur donnent de l’espoir 

Alteração de 

« blessés » por 

« ce sont les 

seules choses 

qui leur 

donnent de 

l’espoir » 

Correção de 

sentido, 

alteração da 

coerência 

interna e da 

coesão nominal 

Emenda 

1

2 

dans lequel les 

femmes ont passé 

à dominer le 

monde. 

dans lequel ils doivent 

vaincre les femmes qui 

ont dominé le monde 

Inserção de « ils 

doivent vaincre 

» 

Correção de 

sentido, 

alteração dos 

conteúdos 

temáticos 

Emenda 

1

3 

les femmes ont 

passé à dominer 

le monde. 

les femmes qui ont 

dominé le monde 
Inserção de 

« qui » e de 

“domine” 

Correção 

sentido 

Emenda 

1

4 

Bien que vivre 

dans une société 

mieux et plus 

organisé 

Bien que vivre dans une 

société meilleure et plus 

organisé 

Substituição de 

« mieux » por 

« meilleure” 

Correção de 

forma 

Emenda 

1

5 

les hommes 

disent qu’ils 

vivent en marge 

de la société, 

donc ils veulent 

se battre pour 

les hommes disent qu’ils 

vivent en marge de la 

société. Donc, ils veulent 

se battre pour l’égalité 

de droits 

Substituição de 

vírgula por 

ponto final. 

Correção de 

forma, 

pontuação 

Emenda 
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l’égalité de 

droits. 
1

6 

Ils s’inspirent de 

dirigeants 

masculins du 

passé, comme 

Obama, 

Napoléon et 

Julio César. 

Ils s’inspirent de 

dirigeants masculins du 

passé comme Barack 

Obama, Napoléon 

Bonaparte et Julio 

César. 

Inserção de 

nomes 

completos dos 

personagens 

Correção de 

sentido 

Emenda 

1

7 

Après cette 

grande quantité 

de manifestations 

masculines 

Après cette grande 

quantité de 

manifestations masculins 

Substituição de 

« masculines » 

por 

« masculins” 

Correção 

(errada) de 

forma, 

morfossintaxe 

Emenda 

1

8 

quelques femmes 

se sentent 

menacées 

quelques femmes se 

sentaient 
Substituição de 

« sentent » por 

« sentaient” 

Correção de 

sentido, coesão 

verbal 

Emenda 

1

9 

menacées pour le 

retour du 

pouvoir masculin 

menacées par le retour 

du pouvoir masculin 
Substituição de 

« pour »por 

« par” 

Correção de 

forma, léxico 

Emenda 

2

0 

et toute la 

destruction que 

ça pourrait 

causer. 

et de toute la destruction 

que ça pourrait causer 
Inserção de 

« de » 

Correção de 

forma 

Emenda 

2

1 

Les chefes d’État 

 

Les chefs d’État 
 

 

Substituição de 

« chefes » por 

« chefs” 

Correção de 

forma, 

ortografia 

Emenda 

2

2 

Les chefes d’État 

ont publié une 

déclaration, elles 

disent qu’iront 

Les chefs d’État ont 

publié une déclaration. 

Elles disent qu’iront 

Substituição de 

vírgula por 

ponto final 

Correção de 

forma, 

pontuação 

Emenda 

2

3 

elles disent 

qu’iront rappeler 

à l’ordre tous les 

manifestations 

 

Elles disent qu’iront 

rappeler à l’ordre tous 

les manifestations 

masculins (Voir ci-

dessous #3). 
 

  

 

Grifado para 

indicar 

incompreensão 

Correção global Marca 

2

4 

elles disent 

qu’iront rappeler 

à l’ordre tous les 

manifestations 

 (Voir ci-dessous #3) 
+ 

#3 Je ne sais pas qu’est-

ce que vous voulez dire 

ici. Peut-être trouver 

un autre façon de le 

dire? 

 

Questionament

o sobre 

incompreensão 

Correção 

global, 

Incompreensão, 

Enunciado 

2

5 

 masculines et si 

nécessaire elles 

vont utiliser la 

violence. Donc, 

toutes les femmes 

peuvent se sentir 

en sécurité 

maintenant. 

Si nécessaire, elles vont 

utiliser de la violence. 

Donc, toutes les femmes 

peuvent se sentir en 

sécurité maintenant. 

Inserção de 

« de » 

Correção de 

forma 

Emenda 

2

6 

(depois do fim do 

texto) 

En premier, j’aime 

beaucoup l’image et le 

concept que vous avez 

choisi! C’est une 

torsion sur la 

féminisme. 

Comentário Correção 

global, 

apreciação 

Enunciado 
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2

7 

depois do fim do 

texto) 

Comentários #1 

#2 #3 

Explicados 

anteriormente 

  

2

8 

depois do fim do 

texto) 

Pourquoi est-ce que les 

femmes ont dominé le 

monde? Est-ce qu’il y 

avait un moment dans 

l’histoire où tout a 

changé ou est-ce que les 

femmes ont monté 

lentement vers la 

domination des 

hommes? 

 

Aussi, la fin n’est pas 

très satifaisant ou 

informatif. Il est 

difficile de croire que 

toutes les femmes ont à 

faire est de publier une 

déclaration pour tenir à 

distance les hommes. 

Peut-être fournir un 

peu de suspense par 

dire, <<Toutes les 

femmes se sentaient en 

sécurité…..Pour 

maintenant.>> 

Comentário Correção 

global, 

questiona 

incoerências, 

sugestão de 

novo conteúdo 

temático 

Enunciado 

 

 As correções assíncronas de Cecília são majoritariamente “correções de forma”, 

o que se assemelha às correções feitas pelos dois outros alunos canadenses que 

apresentamos anteriormente. Por outro lado, Cecília realiza também “correções de 

sentido”, através das quais expõe a coerência interna, a progressão temática, alteração 

da coerência interna e da coesão nominal, alteração dos conteúdos temáticos. Ainda que 

a aluna canadense faça suas correções desse modo, ela não identifica o problema 

apontado em nossa análise das dificuldades da aluna Benedita a respeito da inadequação 

do gênero fait divers. 

 Em sua correção síncrona realizada por Skype, a aluna canadense da dupla 3 trata 

da correção em 19 tópicos de fala. Os conteúdos temáticos abordados são: gênero de 

substantivos e adjetivos (4 vezes, da palavra magnifique, boisée e indien; comentário 

sobre frase longa, sem alteração, seguido da pesquisa do gênero da palavra artisanat), 

incompreensão de frase (motivada por léxico artisanat), léxico (marécageuse), 

pontuação (5 vezes, 2 inserções de ponto final, 2 inserções de vírgula e 1 sobre a não 

necessidade de vírgula com et), coesão nominal (2 vezes, troca “Nous avons visité le 

Pantanal... il est à 300 kilomètres de la ville” por “Nous avons visité le Pantanal qui est 

à 300km de la ville” e adiciona “qui s’appelle” em “il y a aussi une boisson très 

courante qui s’appelle le Tereré), ortografia (et), reformulação de frase (troca “un autre 
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exemple est” por “deux autres exemples sont”), repetição de palavra (bus), apreciação 

da frase (“c’est bon je pense”), acentuação (preposição à), artigo partitivo. 

 Primeiramente, gostaríamos de destacar os turnos de fala trocados a respeito do 

artigo partitivo. Em seu récit de voyage, Benedita faz o uso incorreto desse artigo no 

trecho sublinhado60 abaixo: 

Quadro 46 - Excerto do récit de voyage da aluna Benedita 

C’est une ville très boisé et elle reçoit beaucoup d’influence des tribus indiennes et des pays voisins. 

Par exemple, l’artisanat indienne, comme les céramiques et les tapisseries ; et aussi la gastronomie 

paraguayenne, comme la Chipa, un type de pain fait avec fromage, et la soupe paraguayenne, qui est 

une espèce de tarte salée. Il y a aussi une boisson très courante, le Tereré, c’est un maté qui doit être bu 

très glacé. Pendant nous allions au Pantanal, nous goûtons le Tereré, e avant de partir nous mangeons 

beaucoup la soupe paraguayenne. 
 

 

 Nesse parágrafo, a aluna usa os verbos “goûter” e “manger”. O emprego de 

goûter pode ser transitivo direto (goûter + quelque chose), como faz a aluna, que 

significa “comer ou beber algo em pequena quantidade para verificar o sabor”61 ou 

transitivo indireto (goûter de + quelque chose), com o uso do artigo partitivo, que 

significa “comer pela primeira vez”62. Acreditamos, desse modo, que a aluna 

desconhecia o uso do partitivo quando escreveu seu texto, visto que quando emprega o 

verbo manger, ela também não o usa (“nous mangeons beaucoup la soupe 

paraguayenne”). Em ambos os casos, Benedita poderia ter escrito “nous avons goûté du 

Teréré” e “nous avons beaucoup mangé de la soupe paraguayenne”. 

 Em sua correção, Cecília aponta esse uso desse tipo de artigo, embora diga não 

saber como explicar. A aluna canadense, entretanto, corrige somente o partitivo depois 

do verbo manger, como vemos na transcrição abaixo. 

 
Quadro 47 - Discussão sobre artigo partitivo 

Cecília ok so … alors … « pendant nous allions au pantanal... nous goûtons le tereré... et avant de 

partir nous mangeons beaucoup DE la soupe paraguayenne »... 

Benedit

a 

[concorda com a cabeça] 

Cecília hum… oui je ne...je ne sais pas comment expliquer hum… mais… euh :: tu dois avoir le 

mot « de »… hum … pour… 

Benedit je ::: eh ::: je… c’est… difficile pour moi parce que… eh :: dans le portugais nous 

                                                           
60Grifo nosso 
61Goûter (Emploi transitif direct) 1. Manger ou boire quelque chose en petite quantité afin d'en vérifier la 
saveur et de l'apprécier à sa juste valeur. Dicionário on-line do Centre National de Ressources Textuelles 
et Lexicales, 3 de abril de 2018. Disponível em http://www.cnrtl.fr/definition/go%C3%BBter . Acesso em 
3 de abril de 2018. 
62Goûter de (Emploi transitif indirect) 1. Manger ou boire pour la première fois. Dicionário on-line do 
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, 3 de abril de 2018. Disponível em 
http://www.cnrtl.fr/definition/go%C3%BBter . Acesso em 3 de abril de 2018. 
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a n’utilisons pas le :: partitif…et :: je :: 

Cecília oui je comprends… 

  

Nesse trecho, vemos, então, que a aluna canadense identifica o erro, embora não 

saiba explicar, e que a aluna brasileira reconhece o erro e tem, inclusive, conhecimento 

metalinguístico a respeito dele, visto que nomeia de “partitif” e diz que ele não existe 

em português. Isso indica que esse foi provavelmente um conteúdo trabalhado em aula. 

Em seguida, a discussão sobre o erro do artigo partitivo iniciada por Cecília 

continua e Benedita faz um comentário metalinguístico, trazendo para o plano 

consciente o estado de sua aprendizagem. 

 
Quadro 48 - Discussão sobre consciência do erro 

Benedita et je ::: tous les textes écrits que je fais… je… fais cette erreur… le même erreur… 

Cecília oui je comprends… dans l’anglais… que je parle… humm … quand je vois … une section 

de la phrase comme ça... je veux toujours expliquer en anglais qu’est-ce que c’est comme 

la hum … qu’est-ce que ça va être dans l’anglais... dans l’anglais... mais … je toujours 

humm … comme oublie que tu ne parles pas d’anglais... est-ce que tu parles d’anglais du 

tout ? 

Benedita eh :: si je parle anglais ? 

Cecília oui est-ce que tu parles… 

Benedita ah je n’ai pas compris… 

Cecília no ah ::: je demande si tu parles anglais… du tout… est-ce que tu sais des mots en 

anglais ? 

Benedita ah oui… je parle un peu… je fais les cours d’anglais mais… je… suis au niveau débutant 

aussi… mais nous sommes… avons plus d’intimité avec l’anglais… c’est plus facile pour 

moi l’anglais parce que nous apprenons anglais dans le lycée alors c’est une langue plus 

facile… pour parler et écrire risos… le français est plus… eh :: plus prochain du 

portugais… eh :: nous commettons plus d’erreurs parce que moi je pense que je vais… 

construire la phrase comme le portugais et après je vois que… je :: commets beaucoup 

d’erreurs… 

Cecília oui oui… ok… pour la phrase encore… hum … oui tu dois avoir le mot « de »... [escreve 

« de » em « de la soupe »] comme ça... hum … euh je ne sais pas comment l’expliquer 

mais en français hum … ça doit être … de la ou … quand tu expliques quelque chose … 

ou donne un exemple … 

 

 As alunas discutem sobre a relação que estabelecem com a língua materna para 

aprender o francês e Benedita justifica seus erros a partir da semelhança que existe entre 

o português e o francês e afirma que faz mais erros em francês do que em inglês por 

conta dessa semelhança (“le français est plus… eh :: plus prochain du portugais… eh :: 

nous commettons plus d’erreurs parce que moi je pense que je vais… construire la 

phrase comme le portugais et après je vois que… je :: commets beaucoup 

d’erreurs…”). 

 Para tentar confirmar nossa hipótese de que os processos envolvendo o artigo 

partitivo estavam em desenvolvimento, analisamos a produção seguinte.  

Entretanto, em seu último texto, Benedita não empregou esse artigo, o que inviabiliza 
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nossa confirmação. Embora o modo como Benedita escreveu também seja correto, 

vemos que no trecho "Il a demandé un whisky et depuis d’un long temps il a commencé 

à parler avec le serveur", há a possibilidade de escrita de “du whisky” ao invés de “un 

whisky”, o que poderia ter nos auxiliado a confirmar nossa hipótese. 

Por outro lado, ao dizer “tous les textes écrits que je fais... je... fais cette erreur... 

le même erreur”, a aluna mostra ter consciência de que comete aquele erro com 

frequência, o que pode vir a funcionar como um potencial instrumento para 

desenvolvimento de suas capacidades de linguagem. 

4.2.4 Dupla 4 

Dupla 4 – Análise dos três textos escritos pela aluna Betina 

Abaixo, vemos os textos escritos por Betina ao longo do semestre selecionados 

para nosso corpus de análise. 

Quadro 49 - As três produções escritas feitas por Betina ao longo do semestre 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

Police anglaise prend une 

poupée par un vrai bébé 

 

Des policiers anglais ont 

confondu une poupée super 

réaliste avec un vrai bébé. Ils 

ont brisé la fenêtre d’une 

voiture qui était dans un parking 

en pensant que le bébé a été 

oublié pour son papa à 

l’intérieur du véhicule. 

 

 
La poupée réaliste a confondu 

les policiers qui pensaient que 

c’était un bébé oublié 

 

Une infirmière avait alerte la 

police après avoir aperçu la 

poupée dans une voiture 

stationnée à l’extérieur d’un 

hôpital à Dudley, ville localisé 

dans la région centrale de 

l’Angleterre. 

Les policiers ont essayé de 

trouver le propriétaire de la 

voiture, mais comme ils n’ont 

pas réussi, ils ont choisi de 

briser la fenêtre pour sauver le 

bébé. L’incident s’est passé le 

14 septembre, pendant le matin. 
L’officier Phil Dolby a déclaré 

Carnet de voyage Rio de Janeiro 

Février 2014 

Je suis allée à Rio pour fêter le 

Carnaval. Comme d’habitude, je suis 

allée en voiture parce qu’il est moins 

cher – même si le voyage a une durée 

de 6h environ, je crois qu’il faut la 

peine. J’ai des amis qu’habitent là-bas, 

mais j’ai décidé de rester à l’hôtel Ibis 

dans le quartier Botafogo (dans la zone 

sud, où se trouvent les plages comme 

Copacabana, Ipanema et Leblon) parce 

que c’était plus simple. Mes amis 

habitent la zone nord et les transports 

sont un peu chaotiques pendant le 

Carnaval. 

Il faisait trop chaud (environ 40¬ °C), 

donc je n’ai pas beaucoup fêté dans les 

« blocos » -- un type de groupe qui fête 

le Carnaval dans la rue avec de la 

musique et auxquels tous les personnes 

vont déguisés. Je suis allé ensuite au 

Pain de Sucre, un des meilleur point de 

vue de Rio qui permet d’apprécier la 

beauté des paysages. 

Avant de partir j’ai eu le temps d’aller 

à la favela Santa Marta avec mes 

amies. Nous sommes montées à pied 

sur le « morro Dona Marta », mais il 

est possible de prendre le funiculaire. 

Là, il y a uns statue de Michael 

Jackson et aussi son portrait parce que 

le clip vidéo de la chanson « They 

don’t really care about us » a été tourné 

dans la favela. Dans ce balcon on a une 

La couette 

La pluie tombe sur la rue, 

il fait froid. Elle regarde 

son portable et il est déjà 6 

heures du matin, en 30 

minutes elle se sera levée. 

Sous la chaleur de la 

couette, elle pense à la 

journée : aller au travail, 

faire les courses, chercher 

les enfants à l’école, 

préparer le dîner. Il 

manque plus de 12 heures 

pour revoir ses draps doux 

et confortables. 

Tout de suite, elle 

commence à penser au 

week-end. « Au moins, 

aujourd’hui pourrait être 

un jour férié ». Elle ne 

veut pas sortir, laisser sa 

délicieuse couette, si 

chaude et douce. Elle est 

tombée amoureuse de sa 

couette, tout simplement. 

Cette chaleur qui lui 

embrasse et lui donne des 

petits plaisirs. 

Elle reprend son portable, 

lui regarde, alors la 

surprise : c’est samedi, 

elle n’a pas besoin de se 

lever ni d’aller travailler. 

Elle entend le bruit de la 

pluie, ferme les yeux et 



157 

 

 

que les policiers ont pris une 

bonne décision, parce qu’ils 

croyaient vraiment qui était un 

bébé en danger. 

 

vue vraiment incroyable de la baie de 

Guanabara. 
continue à dormir sous la 

chaleur de sa couette. 

 

 Betina apresentou uma boa mobilização das capacidades de ação em seus três 

textos: o fait divers, o récit de voyage e o récit. Isso mostra que a aluna não apresentava 

problemas relacionados à compreensão do objetivo dos gêneros das produções escritas. 

A aluna se posiciona como uma jornalista que escreve para um leitor interessado 

em notícias fora do comum e relata um fato ocorrido, dando um efeito de insólito ao 

fato relatado, o que mostra que ela compreendeu o objetivo comunicativa do gênero. 

Embora seu texto, como a maioria dos fait divers dos alunos brasileiros, não contenha 

informações sobre o jornal em que foi publicado, vemos que a aluna insere uma foto em 

seu texto à qual adiciona uma legenda. Isso mostra que ela considerou possivelmente o 

lugar de circulação, isto é, um jornal, visto que essa prática é comum nesse meio de 

comunicação. Em seu récit de voyage, Betina também mobiliza de modo adequado as 

operações de linguagem envolvidas nas capacidades de ação desse gênero. Ela se 

posiciona, então, como uma viajante que relata sua viagem, dando informações sobre o 

local a um leitor interessado em informações sobre o lugar visitado. No que diz respeito 

às operações de linguagem mobilizadas no nível da situação de produção do récit 

littéraire court, Betina se posiciona de modo adequado ao gênero, pois relata um fato 

cotidiano de maneira inesperada, o que pode despertar a atenção de um leitor 

interessado em textos literários curtos. 

 Em relação à análise do nível organizacional, ainda que este não seja transversal 

aos três gêneros textuais, Betina não apresenta dificuldades relacionadas ao plano global 

dos conteúdos temáticos em nenhum dos três textos. A aluna cria títulos adequados e 

seleciona conteúdos temáticos pertinentes em seus três textos. Seu fait divers é escrito 

em pirâmide invertida e é composto por uma lide adequada, uma foto com legenda e 

uma resolução dos fatos apresentados no fim do texto. O récit de voyage contém data e 

informações sobre a descrição da chegada no local, meio de transporte, acomodação, 

lugares visitados e temperatura. Por fim, seu récit littéraire court também contém 

conteúdos temáticos que evocam o relato de um fato cotidiano que tem como centro um 

personagem. 

A mobilização dos tipos de discurso, por sua vez, apresentou desenvolvimento 

ao longo do projeto. Em seu primeiro texto, Betina mobiliza verbos no passado, mas 
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não emprega marcas linguísticas de implicação como dêiticos, que localizariam o 

discurso narrado em relação ao momento de enunciação. Ao fazer isso, a aluna mobiliza 

a narração, quando, na verdade, o mais apropriado no fait divers seria o relato interativo. 

A ausência da data, do uso de advérbios de tempo e de marcadores temporais que fazem 

referência ao momento do acontecimento, torna impossível estabelecer a relação entre o 

fato relatado e o momento de enunciação. Embora vejamos uma disjunção tanto em 

relação ao espaço quanto em relação ao tempo nos excertos “dudley, ville localisé dans 

la région centrale de l’angleterre” e “l’incident s’est passe le 14 septembre, pendant le 

matin”, eles não contêm dêiticos, o que configura o tipo de discurso como disjunto e 

autônomo. Além disso, a aluna apresenta algumas dificuldades com a coesão verbal dos 

tempos disjuntos, o pretérito mais que perfeito, imperfeito e a voz passiva, como vemos 

nas partes em itálico dos excertos “des policiers anglais ont confondu une poupée super 

réaliste avec un vrai bébé. Ils ont brisé la fenêtre d’une voiture qui était dans un 

parking en pensant que le bébé a été oublié pour son papa à l’intérieur du véhicule", 

"la poupée realiste a confondu les policiers qui pensaient que c’était un bébé oublié". 

Em seu récit de voyage, vemos uma boa mobilização do relato interativo com o 

emprego dos tempos do passado como passé composé e imparfait (“Je suis allée à Rio 

pour fêter le Carnaval. Comme d’habitude, je suis allée en voiture parce qu’il est moins 

cher" ou "Il faisait trop chaud (environ 40 °C), donc je n’ai pas beaucoup fêté dans les 

«blocos»"), o que pode representar que houve desenvolvimento das operações de 

linguagem usados para a mobilização das capacidades discursivas. Há também a 

mobilização alternada entre o discurso interativo e o relato interativo, adequado ao 

gênero, através do uso do presente para justificar o meio de transporte utilizado na 

viagem (“je suis allée en voiture parce qu’il est moins cher – même si le voyage a une 

durée de 6h environ, je crois qu’il faut la peine”). Ao descrever os lugares visitados, a 

aluna utiliza o discurso teórico através do uso do presente em "au pain de sucre, un des 

meilleur point de vue de rio qui permet d’apprécier la beauté des paysages". Os tipos 

de discurso mobilizados em seu último gênero são adequados ao gênero récit, como 

vemos em “la pluie tombe sur la rue, il fait froid, elle regarde son portable”. 

A aluna mobiliza de maneira satisfatória as sequências script e descritiva nos 

três textos. Em seu fait divers, o relato de ações é feito de modo cronológico (avait 

alerte; après avoir aperçu; ont essayé). O récit de voyage também apresenta uma boa 

mobilização das sequências script e descritiva, que se intercalam para a descrição de 

ações e dos lugares (Il faisait trop chaud (environ 40°C), donc je n’ai pas beaucoup fêté 
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dans les « blocos » -- un type de groupe qui fête le Carnaval dans la rue avec de la 

musique et auxquels tous les personnes vont déguisés. Je suis allé ensuite au Pain de 

Sucre, un des meilleur point de vue de Rio qui permet d’apprécier la beauté des 

paysages"). Em seu último texto, Betina mobiliza as sequências script e descritiva de 

maneira satisfatória ("La pluie tombe sur la rue, il fait froid. Elle regarde son portable 

et il est déjà 6 heures du matin, en 30 minutes elle se sera levée" ; "Elle reprend son 

portable, lui regarde, alors la surprise : c’est samedi, elle n’a pas besoin de se lever ni 

d’aller travailler") ; ("Elle entend le bruit de la pluie, ferme les yeux et continue à 

dormir sous la chaleur de sa couette"). 

Como indicamos na parte dos tipos de discurso relacionados ao fait divers, não 

há marcadores temporais, com exceção de “l’incident s’est passé le 14 septembre, 

pendant le matin”. Nesse gênero, a conexão entre parágrafos é frequentemente feita 

através de marcadores de tempo, sempre mantendo uma relação com o momento de 

enunciação e com o fato ocorrido. Por outro lado, a aluna emprega de maneira 

satisfatória a conexão entre os períodos com justaposição de frases através dos verbos 

que exprimem sucessão das ações (“Avait alerté / après avoir aperçu / ont essayé / mais 

comme ils n’ont pas réussi / ils ont choisi / a declare”) ou com “mais”, “parce que” 

exprimindo oposição e consequência, como esperado. Não há referências dêiticas, mas a 

sucessão de ações é feita pelos verbos com ideia de causa e consequência ao invés de 

temporalidade. 

Em relação aos dois últimos gêneros, Betina apresenta uma boa mobilização dos 

marcadores temporais que indicam uma referenciação do tempo. No fait divers, a 

expressão de sucessão de ações é feita através de "comme d’habitude, je suis allée 

ensuite, pendant le carnaval". Há também outros conectores como parce que e donc 

usados de maneira correta. Em seu récit littéraire court, a organização temporal é feita 

adequadamente através de frases que estão justapostas. Há também a presença de “tout 

de suíte” e “alors la surprise”. 

A mobilização das operações linguageiras relacionadas às capacidades 

linguístico-discursivas apresentam maior dificuldade por parte da aluna brasileira. Em 

relação à coesão nominal do gênero fait divers, encontramos pouca variação no que diz 

respeito às anáforas nominais e pronominais. A aluna retoma os termos des policiers 

com ils / la police / les policiers / ils / les policiers e une poupée super réaliste com le 

bébé / la poupée / le bébé / le bébé sem apresentar problemas. Os erros relacionados à 

concordância nominal estão presentes em "ville localisé; Ils croyaient vraiment qui était 



160 

 

un bébé en danger", trechos em que vemos problemas de concordância de gênero entre 

ville e localisé e de mobilização do pronome relativo qui, que é confundido com a 

conjunção que. 

No que diz respeito à mobilização das anáforas do récit de voyage, a aluna 

retoma seu grupo de amigos com quem fez a viagem com o pronome nous e da 

repetição do pronome je, quando trata de si própria, o que não traz problemas ao seu 

texto, visto que é comum no gênero. Os problemas de coesão nominal relacionados à 

concordância nominal de gênero ou número são vistos nos trechos "auxquels tous les 

personnes vont déguisés, un des meilleur point de vue, j’ai des amis qu’habitent la-bas", 

nos sintagmas tous les personnes, no lugar de toutes les personnes, vont déguisés, no 

lugar de vont déguisées, un des meilleur, ao invés de un des meilleurs. Há também 

novamente um erro com o uso do pronome relativo em “j’ai des amis qu’habitent la-

bas”, ao invés de j’ai des amis qui habitent là-bas. Por outro lado, vemos uma anáfora 

impregnada das experiências vividas na última frase em que a aluna introduz o termo le 

morro Dona Marta em “Nous sommes montées à pied sur le « morro Dona Marta »” e 

retoma através de uma anáfora em “dans ce balcon on a une vue vraiment incroyable de 

la baie de Guanabara”. 

No terceiro texto a coesão nominal é feita sem dificuldades, embora de maneira 

não muito variada, como em seu primeiro. A aluna retoma a personagem de seu récit 

através do pronome elle e para retomar a outra “personagem”, o cobertor, Betina usa la 

couette e la délicieuse couette. Os problemas estão novamente relacionados à 

concordância nominal, mas, dessa vez, envolvem os pronomes complementos lui e le 

nos trechos “Cette chaleur qui lui embrasse” e “Elle prend son portable, lui regarde”, 

em que a aluna emprega duas vezes o pronome de complemento indireto, lui, quando 

deveria usar o pronome de complemento direto, le. Vale observar, por outro lado, que 

esse mesmo trecho (“Cette chaleur qui lui embrasse”) continua com “et lui donne des 

petits plaisirs”. Nessa segunda parte, a aluna usa adequadamente o pronome 

complemento indireto lui e na primeira parte, usa o pronome relativo qui de maneira 

correta. É possível destacar que, para o primeiro caso, vemos por meio do uso ora 

correto, ora incorreto dos pronomes complementos que essa pode ser uma capacidade 

em desenvolvimento da aluna, mediada pelas atividades trabalhadas em sala de aula. 

Em relação ao segundo ponto, podemos afirmar que a aluna apresenta maior 

mobilização em relação ao uso do pronome relativo qui, visto que passa a empregá-lo 

de maneira correta em sua última produção escrita. 
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No que diz respeito à coesão verbal do fait divers, a aluna às vezes utiliza 

corretamente os verbos no passado, às vezes não. Betina apresenta problemas em “ils 

croyaient vraiment qui était un bébé en danger” e em "Ils ont brisé la fenêtre d’une 

voiture qui était dans un parking en pensant que le bébé a été oublié pour son papa à 

l’intérieur du véhicule". Mas, em outro momento, a aluna brasileira alterna de modo 

correto entre o passé composé e o imparfait em "L’officier Phil Dolby a déclaré que les 

policiers ont pris une bonne décision, parce qu’ils croyaient vraiment (…)" e usa 

corretamente o pretérito mais que perfeito, embora se esqueça de acentuar o particípio 

passado de alerter, em "une infiermière avait alerte la police après avoir aperçu la 

poupée". Se compararmos os trechos "en pensant que le bébé a été oublié pour son 

papa à l’intérieur du véhicule" e "une infiermière avait alerte la police après avoir 

aperçu la poupée", confirmamos essa instabilidade do uso correto dos verbos no 

passado. Entretanto, vale lembrar que o uso do pretérito mais que perfeito não era um 

conteúdo previsto no programa da disciplina que a aluna cursava, o que justifica sua 

dificuldade. 

Ao analisar a coesão verbal de sua segunda produção escrita, notamos que a 

aluna apresenta menos dificuldade com a mobilização dos tempos do passado. Seu 

único erro está presente no excerto “Je suis allé ensuite au Pain de Sucre”, em que 

aluna não faz a concordância do verbo allé no feminino, allée. Por outro lado, a aluna 

realiza tal concordância na maior parte das vezes, como vemos nos trechos “Je suis 

allée à Rio pour fêter le Carnaval. Comme d’habitude, je suis allée en voiture parce 

qu’il est moins cher" ou "Nous sommes montées à pied sur le « morro Dona Marta »". 

Isso pode mostrar um desenvolvimento em relação a essas operações de linguagem. O 

uso do presente também é bem explorado, como no trecho “mes amis habitent la zone 

nord et les transports sont un peu chaotiques pendant le Carnaval”, ou então em “je 

crois qu’il faut la peine”, trecho em que acreditamos que a escrita de faut seja um erro 

de digitação e que a aluna queria escrever “vaut”. 

O uso do presente é predominante no récit littéraire court de Betina. Vemos que 

a aluna continua a apresentar poucos problemas relacionados a esse tempo verbal. Com 

efeito, o único erro encontra-se em “aujourd’hui pourrait être un jour férié” que parece 

ser um problema de influência da língua materna, por apresentar um verbo sem sujeito. 

Retomando o que afirmamos sobre a concordância em gênero do particípio passado com 

o sujeito no passé composé, vemos que a aluna o emprega novamente de maneira 
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correta em “Elle est tombée amoureuse de sa couette, tout simplement”. Isso poderia 

mostrar que a mobilização dessas capacidades de linguagem está em desenvolvimento. 

Tanto as vozes quanto as modalizações foram bem mobilizadas ao longo das três 

produções escritas, o que indica que Betina tinha certa facilidade com esses conteúdos. 

 No que diz respeito às vozes, a voz do autor predomina no fait divers e a voz 

dos personagens é utilizada de modo adequado através do discurso indireto (“l’officier a 

declare que les policiers ont pris une bonne décision, parce qu’ils croyaient…”). Em 

seu récit de voyage, há a predominância da voz do autor, mas também há vozes sociais 

na explicação de “blocos”, na explicação do “pain de sucre”, ou nas aspas em “morro 

dona Marta”. A última produção escrita apresenta predominância da voz do autor 

também adequada ao gênero. 

As modalizações apreciativas estão presentes nas três produções escritas. No fait 

divers, vemos super realiste, poupée realiste e bonne décision. No récit de voyage, 

temos a predominância de modalizações apreciativas feitas por substantivos e sobretudo 

por adjetivos em moins cher, plus simple, un peu chaotiques, trop chaud, la beauté des 

paysages, vue vraiment incroyable. Na última produção escrita, o récit littéraire court, 

as modalizações apreciativas estão presentes em la délicieuse couette, la chaleur de la 

couette e si chaude et douce. Há, também, modalizações lógicas, presentes no trecho 

“aujourd’hui pourrait être un jour férié”. 

 

Dupla 4 – Desenvolvimento das capacidades de linguagem transversais 

 Tendo apresentado a análise das capacidades de linguagem mobilizadas pela 

aluna brasileira da dupla 4, Betina, expomos abaixo o quadro 50 com o que pode 

mostrar o desenvolvimento das capacidades de linguagem da aluna ao longo das três 

produções escritas. 

Quadro 50 - Produções escritas 1, 2 e 3 de Betina e desenvolvimento 

Operações de 

linguagem 

transversais 

Fait divers Récit de voyage Récit 

Tipos de discurso    

Sequências    

Conexão    

Coesão 

nominal 

   

Coesão 

verbal 

   

Vozes    

Modalizações    
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Em síntese, percebemos que houve um desenvolvimento maior na mobilização 

das capacidades discursivas (tipos de discurso) e linguístico-discursivas (conexão e 

coesão verbal), e um desenvolvimento menor da capacidade para estabelecer a coesão 

nominal. 

 

Dupla 4 – As correções feitas pela aluna Catarina 

 Catarina realiza a correção assíncrona diretamente no texto de Betina por meio 

de emendas em vermelho, de modo que vemos a diferença de cor do texto original e do 

texto corrigido. Há, entretanto, um excerto em que a aluna canadense deixa entre 

parênteses o que ela sugere que seja apagado do texto original da aluna brasileira, para 

que fique evidente a mudança de posição do termo feita em seu texto, como vemos 

abaixo. 

 
Quadro 51 - Trecho de texto original escrito por Betina e corrigido por Catarina 

Texto original 

L’incident s’est passé le 14 septembre pendant le matin. 
Texto corrigido 

L’incident s’est passé le matin du 14 septembre (, pendant le matin). 
  

Há também a presença de dois comentários feitos através da ferramenta de 

revisão do GoogleDocs, que, uma vez criados, ficam visíveis na borda direita da página. 

Essas correções serão exploradas mais a frente. 

 De modo geral, Catarina realiza 6 correções, sendo elas 4 de forma e 2 de 

sentido, como vemos abaixo. 

Quadro 52 - Análise da correção assíncrona feita por Catarina ao fait divers de Betina 

 Texto original Correção Descrição O que Como 

1 le bébé a été 

oublié 

le bébé avait été oublié Alteração do 

tempo verbal “a 

été” por “avait 

été” 

Correção de 

sentido e de 

forma, coesão 

verbal 

Emenda 

2 oublié pour son 

papa 

oublié par son papa Substituição de 

« pour » por 

« par” 

Correção de 

forma, léxico 

Emenda 

3 ville localisé , une ville localisé Inserção de 

determinante 

« une » 

Correção de 

forma, sintaxe 

Emenda 

4 ville localisé dans 

la région 

une ville localisée dans 

la région 
+ comentário: Peut-être 

située? Le verbe 

localiser ici me semble 

étrange, mais je ne suis 

pas certaine que c'est 

Inserção de « e » 

ao final da palavra 

“localisé”, 

seguida de 

comentário na 

borda da página 

Correção de 

forma, 

morfossintaxe e 

de sentido 

  

Emenda 

seguida 

de 

enunciad

o 



164 

 

faux. 
5 L’incident s’est 

passé le 14 

septembre, 

pendant le matin. 

L’incident s’est passé le 

matin du 14 septembre (, 

pendant le matin). 

Alteração da 

posição de 

« matin du » e 

parênteses entre 

“pendant le 

matin » para 

sugerir eliminar 

Correção de 

forma, sugestão 

de nova ordem 

das palavras na 

frase, sintaxe 

Emenda e 

marca 

6 ils croyaient 

vraiment qui était 

un bébé en 

danger. 

’ils croyaient vraiment 

que c’était un bébé en 

danger. 
+ comentário: Ou, "qu'il 

y avait" 

Substituição de 

“qui” por “que 

c’”, seguida de 

comentário na 

borda da página 

Correção de 

sentido, coesão 

e sugestão de 

outra 

possibilidade 

 

Emenda 

seguida 

de 

enunciad

o 

 

 O conteúdo de suas 4 correções de forma é a sintaxe e o léxico. As correções de 

sentido, por sua vez, são de coesão nominal e coesão verbal. Vale notar que a correção 1 

do quadro 52 remete a uma mesma dificuldade identificada por nós em nossa análise 

das operações de linguagem, o não domínio do pretérito mais que perfeito por Betina. 

Como dissemos acima, há dois comentários realizados na borda da página. 

Nesses comentários à direita, vemos dois enunciados. No primeiro, a aluna canadense 

escreve "Peut-être située? Le verbe localiser ici me semble étrange, mais je ne suis pas 

certaine que c'est faux", associando esse enunciado a uma correção de forma que 

questiona, ao mesmo tempo que diz não ter certeza, o uso da palavra situé e localisé. No 

segundo, lemos "Ou, « qu'il y avait »". Novamente, há uma sugestão de uma outra 

maneira de reescrever a frase, identificada através do “ou” inserido no início do 

enunciado, o que pode indicar que Catarina julga como correta a forma utilizada pela 

aluna brasileira, mas não exclui a possibilidade de escreve-la de outro modo. 

Durante a correção síncrona realizada por Skype, a aluna canadense da dupla 4 

trata da correção em 17 tópicos de fala. Os conteúdos temáticos dos turnos de fala são 

coesão verbal, 5 sobre léxico (faut/vaut; très/trop; pain de sucre; clip vidéo; balcon), 7 

sobre coesão nominal (qui/que; auxquels/auquel; une personne/toutes; 2 sobre gênero; 

un des meilleur(s) point(s); reformulação de une statue et son portrait para une statue et 

um portrait de Michael Jackson), lugar do advérbio no passé composé, pontuação 

(vírgula), preposição (à/sur) e ortografia (erro de digitação de statue). 

Retomando a análise da mobilização das operações de linguagem por Betina, 

cabe lembrar que a aluna apresentou um desenvolvimento em relação ao emprego dos 

tipos de discurso, da conexão e da coesão verbal; e um desenvolvimento parcial em 

relação à coesão nominal ao longo de suas três produções escritas. Tendo isso em vista, 

destacamos os trechos em que as alunas Betina e Catarina discutem sobre conteúdos 
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temáticos relacionados à coesão verbal e à coesão nominal, com o objetivo de confirmar 

que esse desenvolvimento pode estar relacionado à mediação proposta pelas correções 

em dupla no projeto on-line. Vale notar que, nos momentos relacionados tanto à coesão 

verbal quanto à coesão nominal, acontece algo semelhante, em que vemos certa 

preocupação didática da parte de Catarina. 

Em relação à coesão verbal, Betina utiliza verbos no passé composé que devem 

ser acompanhados do auxiliar être, como arriver e se déguiser. No primeiro caso, a 

aluna canadense comenta a falta de concordância entre o sujeito e o particípio passado, 

que deve concordar em gênero e em número com o sujeito quando o auxiliar é o verbo 

être. É interessante notar o modo como Catarina o faz, o que demonstra essa certa 

preocupação didática que mencionamos no início do parágrafo. A aluna diminui a 

velocidade de sua voz, faz pausas propositais e diz que Betina seria capaz de identificar 

o erro através de “tem algo que não está certo... acho que você vai ver”. Ao que Betina 

responde “Ah! Eu não conjuguei o verbo!” e adiciona “É um particípio passado, claro, 

com ‘s’”. Catarina, então, confirma a asserção da aluna brasileira e modifica arriver 

para arrivés. Esses turnos de fala podem ser vistos abaixo. 

 
Quadro 53 - Discussão sobre a concordância do particípio passado 

Catarin

a 

hum : « Ils sont enfin arriver à Lima » il y a quelque chose qui va pas… je pense que tu vas 

le voir… [lê]  « ils sont… arriver… » 

Betina ah... j’ai pas conjugué le VERbe… 

Catarin

a 

ça arrive… 

Betina c’est un participe passé… oui bien sûr… avec s… 

Catarin

a 

ils sont arrivés… voilà… 

   

Em em segundo momento, Catarina indica que no trecho escrito "un type de 

groupe qui fête le Carnaval dans la rue avec de la musique et auxquels tous les 

personnes vont déguisés", há um erro de concordância entre tous e personnes. A aluna 

canadense lê a frase de maneira pausada e diz “mais uma vez a concordância”, ao que 

Betina responde “o E”, fazendo referência à necessidade de concordar o particípio 

passado “déguisé” em gênero com o sujeito feminino “toutes les personnes”. Em 

seguida, Catarina continua lendo o texto cuja frase seguinte é “je suis allé ensuite au 

Pain de Sucre” e comenta rindo “então, você é uma mulher, né?”. Betina também ri e 

concorda “Sim, claro!” e exprime surpresa ao ver que esqueceu de concordar o 

particípio allé com com o sujeito feminino je. Essas trocas podem ser observadas na 

transcrição abaixo. 
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Quadro 54 - Discussão sobre a concordância do particípio passado 

Catarin

a 

SO… [risos] LES personnes... UNE personne... donc... avec l’accORD ::... TOU-TES… 

Betina                                                                                                                                   [ah oui... [Catarina 
modifica para “toutes”] 

Catarin

a 

[lê] « vont déguisées »... et encore une fois l’accord… 

Betina le E… 
Catarin

a 

ouais… [muda gênero de déguise, coloca « e »] ça va mieux ? je pense que oui… 

Betina oui… 
Catarin

a 

hum... alors toi tu es une femme... je pense ? [risos] 

Betina oui… ah oui bien sûr... hein… ah la la… [Catarina coloca « e » em je suis allé] 

 

É interessante destacar que, ao observar os comentários feitos por Catarina 

através das correções e das respostas de Betina a elas quando discutiram sobre o récit de 

voyage, temos a impressão de que esses são conteúdos conhecidos pela aluna brasileira, 

visto que ela traz para o plano consciente certo conhecimento metalinguístico sobre o 

tema. Após essas correções, não encontramos nenhum erro relacionado a esse conteúdo 

na produção escrita sucessiva. Pelo contrário, o uso que Betina faz do passé composé 

parece estar mais desenvolvido em seu último texto, como vemos em “Elle est tombée 

amoureuse de sa couette, tout simplement”. 

Isso nos leva a confirmar que a diminuição dos erros relacionados à mobilização 

dos verbos no passado ao longo das produções escritas está relacionada à aprendizagem 

desses conteúdos pela aluna e ao desenvolvimento das capacidades linguístico-

discursivas. Desse modo, podemos dizer que as trocas entre as alunas se configuraram 

como “séquences potentiellement acquisitionenelles” (SPA), como definem De Pietro, 

Matthey e Py (1988), ou seja, a correção pode ter gerado uma modificação do sistema 

interlinguístico do aprendiz, visto que foi integrada em episódios de interação 

comunicacional particulares. 

Há ainda outro trecho da sessão de videoconferência em que um dos pontos 

apontados nas análises como “em desenvolvimento” por apresentar menos erros ao 

longo do projeto é tratado por Betina na sessão de videoconferência como algo “óbvio”. 

Trata-se do uso do pronome relativo qui. Como destacamos em nossa análise das 

capacidades de linguagem, no fait divers, a aluna alterna ora entre um uso correto desse 

pronome relativo, como vemos em “Ils ont brisé la fenêtre d’une voiture qui était dans 

un parking”, “La poupée réaliste a confondu les policiers qui pensaient”, e ora incorreto, 

como em "parce qu’ils croyaient vraiment qui était un bébé en danger". Por outro lado, 
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vemos que a mesma estrutura usada de modo errado no fait divers “parce qu’ils 

croyaient vraiment qui était un bébé en danger”, ao invés de “parce qu’ils croyaient 

vraiment que c’était un bébé en danger" é usada no récit de voyage de maneira correta, 

em “parce que c’était plus simple”. No seu récit de voyage, observamos também o 

mesmo erro com o pronome relativo em “j’ai des amis qu’habitent la-bas”, ao invés de 

“j’ai des amis qui habitent là-bas”. É sobre esse excerto que as alunas interagem. 

Como vemos no trecho da transcrição a seguir, Catarina lê lentamente a frase, como fez 

nos trechos comentados anteriormente, e deixa que Betina a complete. Ao completá-la, 

Betina mostra reconhecer seu erro e conhecer a forma correta, como vemos abaixo. 

 
Quadro 55 - Reconhecimento do erro por Betina 

Catarina ici « j’ai des amis »… 
Betina                                    [oui… qui habitent bien sûr… 
Catarina                                     [qui habitent … hum … 

 

Em seu último texto, Betina escreve, então, a frase "Cette chaleur qui lui 

embrasse et lui donne des petits plaisirs". Apesar de apresentar problemas com a 

mobilização dos pronomes complementos, vemos que a aluna emprega o pronome 

relativo de maneira correta, visto que cette chaleur é o sujeito dos verbos embrasser e 

donner. Assim, podemos afirmar que a aluna apresenta certo avanço em relação à 

aprendizagem do uso do pronome relativo qui, visto que passa, gradualmente, a 

empregá-lo de maneira correta no decorrer de suas produções escritas, o que pode estar 

associado tanto com conteúdos trabalhados em aula, quanto com a interação com a 

aluna canadense, que se configurou como sequência potencialmente aquisicionais, no 

sentido de De Pietro, Matthey e Py (1988). 

4.2.5 Dupla 5 

Dupla 5 – Análise dos três textos escritos pela aluna Brenda 
 

Quadro 56 - As três produções escritas feitas por Brenda ao longo do semestre 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

Perroquet est appelé à témoigner 

dans la police aprés jurant une 

personne âgée. 

Le perroquet qui s’apelle Hariyal 

est appelé à témoigner à village 

Indienne Rajura, après a accusé 

pour une personne âgée de l'insulte 

à demande de son beau-fils, qui est 

le propriétaire du parrot. 

15 janvier 2014 – Sao Paulo 

– Brésil 

  

J’ai pris l’avion pour aller à 

Fortaleza (CE) et j’arrive 

après 4h. À Fortaleza j’ai pris 

un taxi pour aller à l’hôtel, j’ai 

mis mes choses dans la 

chambre et je suis sorti pour 

Elle se levé, elle s’habille et 

elle se promène. Elle se 

promène dans ma tête parce 

que je ne peux pas sortir, 

parce que j’envie de lui dit 

quelque chose pour l’aide, 

pour aide moi. Je la regarde de 

la fenêtre. 

Elle se promène parmi les 
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Janabai Sakharkar, 75 ans, est 

confirmé que le beau-fils a 

enseigné le perroquet, mauvais 

mots pour l’animal dit tout fois 

qu’elle passait. 

Dans le poste de police la police a 

trouvé que le beau-fils avait une 

querelle avec la femme, à cause 

d’une propriété. Le police a 

demandé que le voisin apportait le 

perroquet et il a mis le perroquet 

devant la femme, pour vérifier 

l'exactitude de cette histoire. 

Le perroquet n’a rien dit et il a été 

libéré. 

connaitre le village. J’ai allé à 

la plage de Iracema. Iracema 

est un très connu personnage 

de la littérature brésilienne. 

Après à la nuit je dîne à 

l’hôtel, nous dînions tout le 

jour à l’hôtel. 
  

16 janvier 2014 – Fortaleza 

  

J’ai conduit une voiture pour 

aller à jericoacoara qui est 

considéré une des belles 

plages du monde. Après 6h de 

voyage nous arrivons à la 

plage et nous sommes restés 

tous le jour dans cette plage, il 

était très amusant. 

arbres, Je sens le vent que’elle 

sent. Je sais qu’elle peut 

m’entendre, c’est pour ça que 

je la dit : « tu ne peux pas 

échapper, mais tu peut... 

puisque tu ne sais pas que je la 

regarde” 
 

Tu joues parmi les arbres et 

avec votre ami imaginaire tu 

coures, avec mes jouets tu 

joues, parce que je suis toi. 

Alors, tu peux parti. 

 

A análise da mobilização das capacidades de ação das três produções escritas de 

Brenda nos mostra que a aluna teve mais dificuldades em seu último texto. 

No primeiro deles, vê-se que a aluna se posiciona como uma jornalista que 

escreve a um leitor interessado em notícias fora do comum com o objetivo de relatar um 

fato inusitado logo após o acontecimento. Porém, como a maioria dos alunos, Brenda 

não colocou nenhuma marca linguística em seu texto que fizesse referência ao nome do 

jornal. 

Em seu récit de voyage, a aluna mobiliza sem dificuldades as operações de 

linguagem envolvidas na situação de produção do texto, isto é, que garantem a 

mobilização das capacidades de ação. Seu texto é escrito após a viagem por um viajante 

com o objetivo de relatá-la e dar informações sobre o local a um leitor interessado 

nessas informações. 

A dificuldade enfrentada no nível da situação de produção do texto do gênero 

récit littéraire court está relacionada ao posicionamento enunciativo enquanto autor, o 

lugar físico da obra e seu objetivo. No livro Enregistrements Pirates, há implicação do 

autor no texto através de metáforas, que buscam relatar um fato quotidiano através de 

um novo olhar, algo que não vemos no texto da aluna. 

Tendo apresentado a análise das capacidades de ação, passamos para a análise 

das operações de linguagem do nível organizacional, que compreendem o plano global 

dos conteúdos temáticos, os tipos de discurso e as sequências. 

 O plano global dos conteúdos temáticos do fait divers de Brenda apresenta 

alguns problemas. Seu texto não contém data e os conteúdos temáticos não estão em 

pirâmide invertida. O texto contém título e seu primeiro parágrafo pode ser considerado 
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como uma lide, mas está incompleta, pois não apresenta informações de quando o fato 

ocorreu. Em seguida, os fatos não são contados em ordem cronológica, de modo a 

justificar ou explicar o fato principal, o que seria esperado de um fait divers. No final, 

também não há uma resolução dos fatos apresentados. 

Em relação ao récit de voyage, seu plano global dos conteúdos temáticos 

apresenta menos problemas. No entanto, não podemos considerar que isso tenha relação 

com a escrita do gênero fait divers, visto que o plano global não é uma operação 

transversal aos três gêneros. No récit de voyage, seu título não é muito criativo e a 

descrição dos lugares não é muito elaborada. Por outro lado, seu texto é separado em 

parágrafos por datas da viagem, em que a autora relata acontecimentos diferentes. No 

início, discorre sobre a viagem, o avião e a ida ao hotel, mas não descreve nem o 

aeroporto nem o hotel. Em seguida, relata o que fez ao sair do hotel e dá uma 

informação sobre o nome da praia, sem descrevê-la. No fim do primeiro dia, diz onde 

jantou e mobiliza conteúdos temáticos sobre meios de transporte. No relato do dia 

seguinte, dá outra informação sobre a praia parecida com a do primeiro dia (algo que se 

parece com uma voz social: “qui est considéré une des plus belles plages du monde”), 

mas não traz conteúdos temáticos subjetivos e apenas um trecho de reflexão sobre 

alguma experiência vivida (“il était très amusant”). 

No que diz respeito ao terceiro gênero, Brenda não cria um título e apresenta 

mais dificuldades com a mobilização dos conteúdos temáticos. Normalmente, vemos 

conteúdos temáticos relacionados a um personagem, que pode ser um objeto, por 

exemplo. Os conteúdos temáticos mobilizados em seu texto se assemelham a uma 

sequência de ações e menos com uma nova visão sobre um fato quotidiano. 

Os tipos de discurso mobilizados em suas produções escritas apresentam alguns 

problemas nas três produções escritas. 

Em relação ao fait divers, vemos que a aluna não mobiliza o relato interativo, 

pois não há referências dêiticas que localizam o discurso relatado em relação ao 

momento de enunciação, como a data da notícia, o uso de advérbios de tempo e 

marcadores temporais que fazem referência ao momento do acontecimento. Por esse 

motivo, o tipo de discurso mobilizado é a narração, disjunto e autônomo, sem dêiticos. 

No que diz respeito ao emprego dos verbos, Brenda apresenta alguns problemas com o 

tempo verbal usado na voz passiva (“Le perroquet qui s’apelle Hariyal est appelé à 

témoigner à village Indienne Rajura”), com o uso do auxiliar no passado (“après a 



170 

 

accusé”; “janabai est confirmé que”) e com a coesão verbal (“le police a demandé que 

le voisin apportait”) 

Na segunda produção escrita, Brenda faz ora uma boa mobilização do relato 

interativo, tipo de discurso disjunto e implicado, o que era esperado no gênero, ora uma 

mobilização com dificuldades. A aluna alterna o emprego do passé composé de modo 

adequado ("J’ai pris l’avion ; À Fortaleza j’ai pris un taxi pour aller à l’hôtel, j’ai mis 

mes choses dans la chambre et je suis sortie pour connaitre le village") e inadequado 

("j’ai allé à la plage" ; "J’ai pris l’avion pour aller à Fortaleza (CE) et j’arrive après 

4h" ; "Après à la nuit je dîne à l’hôtel, nous dînions tout le jour à l’hôtel" ; Après 6h de 

voyage nous arrivons à la plage). Há também a alternância com o discurso teórico para 

dar informações sobre os locais visitados, como as praias (“Iracema est un três connu 

personnage de la littérature brésilienne”; “jericoacoara qui est considéré une des plus 

belles plages du monde"), o que é adequado, ainda que haja problemas de outra ordem 

nesses excertos. 

Na última produção escrita, a aluna emprega o discurso interativo, através do 

presente e da implicação através dos pronomes pessoais “je” et “tu”. Embora Brenda 

empregue o presente na maior parte de seu texto, há diversos problemas, como vemos 

nos excertos seguintes "elle se levé ; j’envie de lui dit quelque chose pour l’aide, pour 

aide moi ; je la dit ; mais tu peut ; tu coures ; tu peux parti". 

Ao passarmos para as sequências, identificamos que o relato de ações não é feito 

de modo cronológico em seu fait divers. No segundo parágrafo, a autora indica que 

Janabai teria ensinado as palavras que o papagaio aprendeu, mas em seguida não 

descreve o que acontece cronologicamente e passa, no parágrafo seguinte, para o relato 

do que aconteceu dentro da delegacia. Assim, não há mobilização da sequência script. 

Brenda mobilizou de maneira mais adequada as sequências em sua segunda 

produção escrita. Identificamos o relato de ações feito de modo cronológico, o que 

caracteriza a sequência script. A aluna intercala a sequência script com as sequências 

explicativa e descritiva em “Iracema est un três connu personnage de la littérature 

brésilienne” e “Jericoacoara qui est considéré une des plus belles plages du monde”, o 

que mostra sua preocupação em explicar ao leitor informações possivelmente 

desconhecidas e também despertar seu interesse no local. 

Em sua terceira produção escrita, Brenda emprega as sequências script e 

explicativa. A primeira, esperada, é identificada nos excertos “elle se levé, elle s’habille 

et elle se promène”. A segunda, por outro lado, "parce que j’envie de lui dit quelque 
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chose pour l’aide ; puisque tu ne sais pas que je la regarde ; c’est pour ça que je la dit", 

é menos esperada no gênero. 

 A conexão não é feita através de marcadores temporais, o que dificulta o 

emprego da sequência script. O único marcador temporal presente no texto é “après”. 

Entretanto, ele estabelece mais uma relação de cause e consequência do que de tempo. 

Há dois “et” que fazem a conexão entre frases de maneira correta, mas a aluna não 

diversifica o uso dos conectores. 

Em sua segunda produção escrita, Brenda usa mais conectores temporais como 

“après 4h; après le soir; après le voyage”. Vale notar, entretanto, que o conector é o 

mesmo da primeira produção escrita, isto é, après, que é usado três vezes. Em relação a 

outros organizadores, a aluna usa novamente somente o “et”. Embora correto, o uso 

poderia ser mais variado. 

Sua última produção escrita não apresenta marcadores temporais. A relação 

entre as frases é criada por marcadores lógicos como “puisque”, “parce que”, “c’est 

pour ça que”, “alors”. 

Feita a análise do nível organizacional dos textos, passamos para a análise dos 

mecanismos de textualização e enunciativo, que incluem a coesão nominal, a coesão 

verbal, as vozes e as modalizações. 

No que diz respeito à coesão nominal, Brenda emprega anáforas em sua maioria 

adequadas, como “Le perroquet/hariyal/parrot/le perroquet; Son beau-fils/janabai 

sakharkar; personne agée/la femme; Il/le voisin”. A aluna usa uma palavra em inglês 

“parrot” em uma das anáforas. Além desse problema, vemos um caso de ambiguidade 

no excerto "Le police a demandé que le voisin apportait le perroquet et il a mis le 

perroquet devant la femme", em que não fica claro se o pronome sujeito “il” faz 

referência a “le police” ou “le voisin”. Há também alguns problemas em relação aos 

sintagmas nominais e preposicionais, como vemos nas partes grifadas em “le beau-fils a 

enseigné le perroquet, mauvais mots”; “pour l’animal dit tout fois"; “le police a 

demande”; “à village Indienne Rajura”; “tout fois”. 

As anáforas nominais do récit de voyage são adequadas, como vemos 

em“fortaleza / le village; hotel / dans la chambre / hotel ; jericoacoara / une des plus 

belles plages du monde / à la plage / sur cette plage". Há, contudo, um problema com o 

uso do pronome sujeito il no lugar do pronome neutro cela ou ça em “nous sommes 

restés toute la journée sur cette plage, il était très amusant”. 
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A coesão nominal apresenta mais problemas em sua última produção escrita. 

Vemos a repetição de elle para as anáforas pronominais, o que se assemelha ao que 

ocorre com os récits littéraires courts estudados. Entretanto, a coesão nominal não é 

bem construída, o que traz prejuízo para compreensão do texto. Vemos que a aluna 

inicia a retomada com pronomes da terceira pessoa do singular, deste modo: "elle > elle 

> elle > lui > l’ > la > elle > elle > elle > la", como vemos em “Elle se levé, elle 

s’habille et elle se promène. Elle se promène dans ma tête parce que je ne peux pas 

sortir, parce que j’envie de lui dit quelque chose pour l’aide, pour aide moi. Je la 

regarde de la fenêtre". Entretanto, a partir do segundo parágrafo, insere aspas e retoma 

com pronomes da segunda pessoa do singular e com um pronome da terceira pessoa do 

singular, como vemos em “« tu ne peux pas échapper, mais tu peut... puisque tu ne sais 

pas que je la regarde”. Ao iniciar o discurso direto, troca “elle” pour “tu”e a frase “tu ne 

peux pas échapper, mais tu peut... puis que tu ne sais pas que je la regarde” dá a 

impressão de existir 3 personagens (je, tu, la). Contudo, ao terminar o discurso direto, 

continua usando “tu” e usa adjetivo possessivo “votre”. Desse modo, não fica claro 

quantos personagens existem na história. Algo que poderia auxiliar a compreensão 

seriam adjetivos qualificativos inseridos junto das anáforas nominais. Além disso, 

identificamos também problemas com o uso do complemento de objeto indireto em “je 

la dit”, embora a aluna o use corretamente em “j’envie de lui dit”. Os verbos 

empregados no fait divers estão majoritariamente no passado, o que é adequado. Há, 

entretanto, alguns problemas, como nos trechos sublinhados "Perroquet est appelé à 

témoigner dans la police après jurant une personne agée ; le perroquet qui s’appelle 

Hariyal est appelé à témoigner (ao invés de « a été appelé »); est confirmé (ao invés de 

« a confirmé ») ; pour l’animal dit” (construção segundo a sintaxe do português). 

A mobilização da coesão verbal no segundo texto é adequada. Vemos uma boa 

mobilização dos verbos no presente para a descrição e no passado para o relato, com 

poucos erros em relação ao passé composé. 

Os verbos do récit littéraire court estão no presente, mas apresentam alguns 

problemas em “elle se levé, j’envie de lui dit, pour aide moi, tu peut, tu coures, tu peux 

parti”, ao invés de “elle se leve”, “j’ai envie de lui dire”, “pour m’aider”, “tu peux”, “tu 

cours”, “tu peux partir”, o que mostra uma maior dificuldade da aluna com as 

conjugações do presente do que as do passado. 

As vozes predominantes nos três textos são as do autor. No primeiro texto, o fait 

divers, vemos a mobilização das vozes dos personagens com alguma dificuldade de 
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mobilização do discurso indireto em “janabai est confirmé que le beau-fils a 

enseigné...”; “le police a demandé que le voisin apportait le perroquet”; “le perroquet 

n’a rien dit". No segundo texto, identificamos a presença da voz social em “Iracema est 

un très connu personnage... / qui est considéré une des plus belles plages du monde”, o 

que é pertinente para o gênero. Em sua última produção escrita, há também as vozes dos 

personagens através do discurso direto, mas novamente, identificamos dificuldade por 

parte da aluna de utilizar tal recurso. O último parágrafo, por exemplo, deveria estar 

entre aspas para que continuasse representando a voz de um personagem, o que 

atrapalha a compreensão de seu texto. 

As mobilizações apreciativas aparecem no fait divers em “personne agée; 

mauvais mots; une querelle". No récit de voyage, as modalizações apreciativas 

aparecem somente quando a aluna mobiliza a voz social. Em seu último texto, Brenda 

mobiliza de modo predominante as modalizações deônticas (tu ne peux pas échapper, 

mais tu peut…), enquanto que não emprega as modalizações apreciativas, o que é 

diferente do esperado no gênero. 

Dupla 5 – Desenvolvimento das capacidades de linguagem transversais 

 

Tendo apresentado a análise das capacidades de linguagem mobilizadas pela 

aluna brasileira da dupla 5, Brenda, expomos abaixo o quadro 57 com o que pode 

mostrar o desenvolvimento das capacidades de linguagem mobilizadas pela aluna ao 

longo das três produções escritas. 

 
Quadro 57 - Produções escritas 1, 2 e 3 de Betina e desenvolvimento 

Operações de 

linguagem 

transversais 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

Tipos de discurso    

Sequências    

Conexão    

Coesão 

nominal 

   

Coesão 

verbal 

   

Vozes    

Modalizações    

 

Em síntese, percebemos que houve um desenvolvimento maior na mobilização 

da conexão, e um desenvolvimento menor do emprego das sequências e das vozes. 
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Dupla 5 – As correções feitas pela aluna Cíntia 

 

A correção assíncrona realizada por Cíntia no GoogleDocs ao texto do gênero 

fait divers foi semelhante àquela realizada por Camila. Cíntia não mudou a cor do texto 

e fez suas correções sem deixar visível o limite entre o que a aluna brasileira escreveu, 

autora do texto original, e o que ela escreveu, o que poderia ter sido feito através da 

barra de correção ou através da mudança de cor, fonte, negrito, sublinhado, itálico etc. 

Como temos acesso ao histórico de revisões pelo GoogleDocs, apresentamos a 

seguir quais são as correções realizadas por Cíntia, embora o modo como ela as fez 

inviabilize falar em possível influência nas produções escritas sucessivas. 

 
Quadro 58 - Análise da correção assíncrona feita por Catarina ao fait divers de Betina 

Texto original Correção Descrição O que Como 

Perroquet est 

appelé 

PLe perroquet est 

appelé 
Inserção de 

determinante “le” 

Correção de 

sentido, coesão 

nominal 

Emenda sem 

traços de 

correção 

Perroquet est 

appelé à 

témoigner dans la 

police aprés 

jurant une 

personne âgée 

PLe perroquet est 

appelé à témoigner 

danspour la police 

apréès jurant une 

personne âgée. 

Substituição de 

« dans » por 

« pour” 

Correção de 

forma, sintaxe 

Emenda sem 

traços 

Perroquet est 

appelé à 

témoigner dans la 

police aprés 

jurant une 

personne âgée 

PLe perroquet est 

appelé à témoigner 

danspour la police 

apréès jurant une 

personne âgée. 

Alteração do acento Correção de 

forma, 

acentuação 

Emenda sem 

traços 

Le perroquet qui 
s’apelle Hariyal 

Le perroquet qui 

s’apelles'appelle 

Hariyal 

Alteração da escrita 

de « s’appelle” 

Correção de 

forma, 

ortografia 

Emenda sem 

traços 

est appelé à 
témoigner à village 
Indienne Rajura 

est appelé à 

témoigner à la village 

Indienne Rajura, 

Inserção de 

determinante « la » 

Correção 

(errada) de 

forma 

Emenda sem 

traços 

, après a accusé 
pour une personne 
âgée 

après avoir été 

accuséer pourar une 

personne âgée 
 

Substituição de « a 

accusé » por “avoir 

été accuser” 

Correção de 

sentido com 

erro, coesão 

verbal 

Emenda sem 

traços 

a accusé pour une 
personne âgée 

après avoir été 

accuséer pourar une 

personne âgée 

Substituição de 

« pour » por « par” 

Correção de 

forma 

Emenda sem 

traços 

de l'insulte à 
demande de son 
beau-fils, qui est le 
propriétaire du 
parrot. 

dequi l'à été insulteé 

àen demandeant deà 

propos de son beau-

fils, qui est lea 

propriétaire du 

parrot.erroquet. 

Substituição de 

« de l’insulte » por 

“qui a été insulté” 

Correção de 

sentido 

Emenda sem 

traços 

de l'insulte à 
demande de son 
beau-fils, qui est le 
propriétaire du 

dequi l'à été insulteé 

àen demandeant deà 

propos de son beau-

fils, qui est lea 

Substituição de « à 

demande de » por 

“en demandant à 

propos de” 

Correção de 

sentido 

Emenda sem 

traços 
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parrot. propriétaire du 

parrot.erroquet. 
son beau-fils, qui 
est le propriétaire 
du parrot. 

son beau-fils, qui est 

lea propriétaire du 

parrot.erroquet. 

Substituição de 

« qui est le » por 

« la » 

Correção de 

sentido 

Emenda sem 

traços 

qui est le 
propriétaire du 
parrot. 

qui est lea 

propriétaire du 

parrot.erroquet. 

Substituição de 

« parrot » por 

« perroquet” 

Correção de 

forma, léxico 

Emenda sem 

traços 

Janabai Sakharkar, 

75 ans, est 

confirmé 

Janabai Sakharkar, 

75 ans, esta confirmé 
Substituição de 

« est » por « a” 

Correção de 

forma, sintaxe 

Emenda sem 

traços 

que le beau-fils a 

enseigné 

que leson beau-fils a 

enseigné 
Substituição de 

« le » por “son” 

Correção de 

sentido 

Emenda sem 

traços 

le perroquet 

mauvais mots 

le perroquet, des 

mauvais mots 
Exclusão de vírgula 

e inserção de 

determinante “des” 

Correção de 

forma, 

pontuação e de 

sentido, coesão 

nominal 

Emenda sem 

traços 

pour l’animal dit 

tout fois qu’elle 

pourque l’animal dit 

tout fois 

qu’ellechaque fois 

Substituição de 

« pour » por ‘que” 

Correção de 

forma 

Emenda sem 

traços 

pour l’animal dit 

tout fois qu’elle 

passait 

pourque l’animal dit 

tout fois 

qu’ellechaque fois 

Substituição de 

« tout fois qu’elle » 

por « chaque fois » 

Correção de 

forma 

Emenda sem 

traços 

qu’elle passait. qu’elle lui 

passait.voit. 
Substituição de 

« passait » por 

« voit” 

Correção de 

forma, léxico 

Emenda sem 

traços 

Dans le poste de 
police 

Dans lea poste de 

police 
Alteração de « le » 

por « la” 

Correção 

(errada) de 

forma, sintaxe 

Emenda sem 

traços 

Dans le poste de 
police la police a 
trouvé 

Dans lea poste de 

police, la policee 

policier a trouvé 

Inserção de vírgula Correção de 

forma, 

pontuação 

Emenda sem 

traços 

Dans le poste de 
police la police a 
trouvé 

Dans lea poste de 

police, la policee 

policier a trouvé 

Substituição de “la 

police” por “le 

policier” 

Correção de 

sentido, coesão 

nominal 

Emenda sem 

traços 

le beau-fils avait 
une querelle avec 
la femme 

le beau-fils avait une 

querelle (altercation 

ou dispute) 

Sugestão entre 

parênteses 

Correção de 

forma, léxico 

Marcas e 

enunciado 

à cause d’une 
propriété 

à causepropos d’une 

propriété 
Substituição de 

« cause » por 

« propôs” 

Correção de 

forma, léxico 

Emenda sem 

traços 

Le police a 
demandé que 

. Le policceier a 

demandé que 
Substituição Correção de 

forma, léxico 

Emenda sem 

traços 

que le voisin 
apportait le 
perroquet et 

que le voisin 

apportaite le 

perroquet et 

Substituição de 

‘apportait’ por 

‘apporte’ 

Correção de 

sentido, coesão 

verbal 

Emenda sem 

traços 

il a mis le 
perroquet devant 
la femme, pour 
vérifier l'exactitude 
de cette histoire. 

il a mis le 

perroquetlui a mis 

devant la femme, 

pour vérifier 

l'exactitude de cette 

histoire. 

Substituição de « a 

mis le perroquet” 

por “lui a mis” 

Correção de 

sentido, coesão 

nominal 

(errado) 

Emenda sem 

traços 

il a mis le 
perroquet devant 
la femme, pour 
vérifier l'exactitude 
de cette histoire. 

il a mis le 

perroquetlui a mis 

devant la femme, 

pour vérifier 

l'exactitude de cette 

Exclusão de vírgula Correção de 

forma, 

pontuação 

Emenda sem 

traços 
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histoire. 
Le perroquet n’a 
rien dit et il a été 
libéré. 

Le perroquet n’a rien 

dit et il a été libéréer. 
Alteração Correção de 

forma, 

ortografia 

(errada) 

Emenda sem 

traços 

 

Embora tenhamos acesso ao conteúdo de sua correção, a aluna brasileira 

provavelmente não conseguiu identificar os contornos da “correção camuflada” e de seu 

texto original, embora pudesse também ter comparado seu texto antes e depois, caso 

tivesse uma versão anterior. 

Por outro lado, ao realizar a correção síncrona na sessão de videoconferência 

com a aluna brasileira, Cíntia não fez o mesmo tipo de correção. Ela usou, dessa vez, a 

cor vermelha para destacar o que estava errado no texto de Brenda e colocou logo após 

o erro, entre parênteses, sua correção. 

Os tópicos de conversação desenvolvidos durante a sessão de videoconferência a 

respeito da correção são 10. Eles têm como conteúdo a coesão verbal (3 vezes sobre o 

uso do auxiliar no passado; 2 vezes sobre o uso do presente quando deveria ser o 

passado), o léxico (diferença entre nuit e soir; diferença entre tous les jours, toujours; 

expressão une des plus belles; toute la journée), a preposição usada com plage (sur la 

plage/dans la plage). 

Em sua última produção escrita, Brenda não usa o léxico discutido na sessão de 

videoconferência ou a preposição, o que poderia nos ajudar a verificar o 

desenvolvimento dessas operações de linguagem caso estivessem sendo usadas 

adequadamente. 

Assim como a aluna Betina, da dupla 4, Brenda apresenta novas dificuldades em 

sua última produção escrita que não tinham aparecido ainda. Trata-se do uso de 

complementos de objeto direto/indireto nos excertos “j’envie de lui dit quelque chose 

pour l’aide ; Je la regarde de la fenêtre ; c’est pour ça que je la dit". 

Além disso, vemos que algumas dificuldades destacadas tanto em sua primeira 

quanto em sua segunda produções escritas, relacionadas à coesão verbal, reaparecem na 

produção escrita que a aluna escreve depois que o projeto termina. 

 
Quadro 59 - Dificuldades que reaparecem nos textos de Brenda 

Uso adequado Uso inadequado 

Fait divers 

Dans le poste de police la police a trouvé que le 

beau-fils avait une querelle avec la femme, à 

cause d’une propriété ; 

Le perroquet n’a rien dit et il a été libéré. 

Janabai Sakharkar, 75 ans, est confirmé que… ; 

 

Le perroquet qui s’apelle Hariyal est appelé à 

témoigner à village Indienne Rajura. 
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Récit de voyage 

J’ai pris l’avion pour aller à Fortaleza ; 

J’ai conduit une voiture pour aller à jericoacoara ; 

nous sommes restés tous le jour dans cette plage. 

Après à la nuit je dîne à l’hôtel ; 

J’ai allé à la plage de Iracema ; 

Après 6h de voyage nous arrivons à la plage 

Récit littéraire court 

Elle se promène parmi les arbres ; 

Je sais qu’elle peut m’entendre ; 

tu ne peux pas échapper. 

Elle se levé ; 

mais tu peut... ; 

tu peux parti. 

 

Como vemos nos exemplos, há em um mesmo texto, construções adequadas e 

inadequadas de uma mesma categoria sintática, por exemplo, no récit littéraire court, 

identificamos a conjugação adequada do verbo se promener e a conjugação inadequada 

de se lever no presente. No récit de voyage, vemos o uso correto do verbo rester no 

passé composé em nous sommes restés e o uso incorreto do verbo aller no passado em 

j’ai allé. Esses exemplos mostram que a aluna continuou apresentando dificuldades ao 

longo de todo o semestre. 

Gostaríamos de destacar, na discussão por Skype, os momentos em que as alunas 

discutem sobre o uso desses verbos, pois as respostas de Brenda mostram uma certa 

consciência de seus erros. 

No primeiro exemplo, Cíntia questiona o uso do presente em “j’arrive” e fala da 

necessidade de colocar o verbo no passado com o auxiliar être. Brenda responde a isso 

de modo a reconhecer o erro (turno 4: “ah... oui oui oui...”) e salienta, aumentando o 

volume de sua voz, o uso do auxiliar (turno 4: “je SUIS arrivée”). 

 
Quadro 60 - Transcrição de trecho da discussão sobre a correção entre Brenda e Cíntia 

1 Cíntia alors euh … « j’ai pris l’avion » c’est bien... « pour aller à Fortaleza » … est-ce que tu 

dis comme ça ? 

2 Brend

a 

hum ::… 

3 Cíntia alors « j’arrive » c’est… une verbe avec être… donc c’est « je suis arrivée »... au passé... 

parce que tu as fait cette voyage au passé. 

4 Brend

a 

ah… oui oui oui… je SUIS arrivée… après 4 heures… 

5 Cíntia                                               [« Après 4 heures… » euh … alors « J’ai pris un taxi » c’est 

bien... c’est au passé… «  J’ai mis mes choses »... c’est bien… 

 

Em seguida, Cíntia comenta a concordância do verbo no particípio no passé 

composé em “je suis sorti pour aller au village”, que deveria ser “je suis sortie”, visto 

que quem escreve é do gênero feminino. 

 
Quadro 61 - Transcrição de trecho da discussão sobre a correção entre Brenda e Cíntia 

1 Cíntia puis …« Je suis sortie »... avec être… 

2 Brend

a 

                                                                                  [ah… 
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3 Cíntia et le verbe au participe doit être au féminin parce que t’es une fille… 

4 Brend

a 

ok…[risos] vraiment… je suis une femme… 

5 Cíntia [risos] oui… et la même chose… « j’ai allé » 

6 Brend

a 

                                                           [je SUIS allée… oui… je ne sais pas… 

pourquoi/[risos] 

7 Cíntia même chose avec cet extrait parce que t’es comme… femme… 

8 Brend

a 

oui… 

 

Vale notar, nesse trecho, que no turno 6, Brenda aumenta a voz ao pronunciar o 

auxiliar. Por outro lado, desta vez a aluna brasileira diz “é... eu não sei porquê...”, como 

se dissesse “não sei por qual razão fiz isso”. Isso nos leva a pensar que Brenda, além de 

reconhecer seu erro, ao trazê-lo para o plano consciente, parece conhecer a regra do uso 

do passado em francês. Entretanto, esse conhecimento parece não ser suficiente para 

evitar os erros que ela faz ao longo das produções escritas, ou que ela não revisou o 

suficiente seus textos. 

 

4.2.6 Dupla 6 

Dupla 6 – Análise dos três textos escritos pelo aluno Bruno 

Abaixo, vemos os textos escritos por Bruno ao longo do semestre selecionados 

para nosso corpus de análise. 

 
Quadro 62 - As três produções escritas feitas por Bruno ao longo do semestre 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

Edição de 4/10 22h06 

 

Le Statut de la Famille: 

discussion sur la famille 

brésilliene mettre les 

chrétiens dans une 

situation compliqué. 

 

BRASÍLIA - BRÉSIL 

(AFP) - 24.09.2015 19h10 

 

Une Comission Special 

formé par députés de la 

caméra du congress 

brésilien a approuvé le 

Statut de la Famille, 

proposé pour le député 

Diego Garcia (du parti 

politique PHS-PR). Ce 

Statut propose que la 

famille brésillienne doit 

être constitué pour les 

couples hétérosexuels 

seulement. Surtout, ils 

São Paulo a Brasília: la 

capitale du Brésil. 

 

12 août 2010: Guarulhos, 

São Paulo. 

20 août 2010: Brasília, 

Distrito Federal. 

 

Je suis sorti du aéroport de 

Guarulhos a 6pm. Fin de 

l’après-midi. São Paulo 

faisait chaleur, mais il y 

avait des nuages noires 

qu’ils annonçaient 

problablement une tempetê. 

L’aéroport de Guarulhos est 

très agité. 

Je suis arrivé a l’aéroport de 

la capitale du Brésil a 

7:30pm. Il était nuit déjà 

quand j’ai pris un taxi. 

Brasília souffrait d’une 

sécheresse historique et, 

pour ça, la végétation de la 

La répétition. 

 

Je regarde la fenêtre. Il pleut. Il pleut 

comme les larmes d’une fontaine vif dans 

une journée d’été. Les gouttes de pluie 

font petites bruits sur le vitre de la fenêtre. 

Maintenant, je joue le piano. Je suis en 

train d’étudier une pièce très complique de 

Bach. Tous les notes – blanc et noir – se 

semblent avec la pluie et tous les nuages 

gris de São Paulo a ce moment. Alors... Je 

pense que la pluie e la musique sont très 

semblable: peuvent-ils jouer une certains 

de mélodies réguliers et complexe a la 

compréhesion humaine. 

Je pense sur cette pièce de Bach. A une 

moment, il y a des notes en cascades 

descendant vers a la note plus grave que je 

ne pourrais jamais imaginer. C’est comme 

le tonnerre après une blanc rayon. Et le 

pluie continue sa marche sur ma fenêtre, 

sur la rue, sur le plus haut immeuble de la 

ville. Et, tout a coup, je me rappele des les 

mots d’un professeur de musique qu’il y a 
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considéèérent couples qui 

a d’un père et une mère 

seulement. Mais le Statut 

de la Famille précise être 

approuver par l’autre 

comission de la caméra 

fédéral. 
Le Statut de la Famille 

brésilienne laisse tout les 

religieux dans une 

situation très compliqué, 

parce que le Statut ne 

prevoit pas la situation de 

Jesus et sons parents: Jesus 

a eu deux pères: José et 

l’esprit de Dieu, et une 

mère: Marie. Les églises 

chrétines ont commencé a 

s’engager pour la 

préservation du droit de la 

famile sii constituer par 

couples qui s’aiment, 

n’importe pas si les 

couples sont hétéro ou 

homosexuel. “Si la Bible 

nous a dit qui Jesus a eu 

deux pères et une mère”, a 

dit prêtre Bolsonaro, “nous 

ne devons pas aller dans le 

chemin contraire”. Mais 

non seulement les 

catholiques ont parlé, las 

églises évangéliques ont 

prononcé aussi: “Le droit 

d’aimer doit être 

preserver”, a dit le 

révérend Edir Macedo. La 

comission des députés ont 

nous dit que “l’État 

[brésilien] est laïque et ne 

peux pas laisser que la 

religion superpose sa voix 

sur le droit du peuple”. 

ville est morte. Mais, la nuit 

était très belle et calme: était 

possible voir les étoiles et 

rien de nuages dans le ciel. 

J’ai souffrert avec le chaleur. 

Jusqu’a l’hôtel, j’ai vu 

quelques curiosités qui sont 

particuliers de la ville. Par 

exemple: tous les quartiers 

de Brasilia sont divisées par 

secteurs: commerciaux, 

industriels et résidentiels. Je 

suis resté dans un hôtel près 

du “Palácio do Planalto” 

("Palais présidentiel"), qui 

était également à proximité 

du théâtre où j’irais 

travailler pendant les jours 

que je reste là. 
Pour les 8 jours que je 

restais là pour travailler a 

l’Orchestre du Théâtre 

National, avec violiste, j’ai 

connu touts les maisons 

administratives du 

gouvernement, qui sont très 

important pour la politique 

brésilien, mais aussi pour 

l’histoire de l’architeture 

national et mondiale: le 

concepteur de Brasília a été 

Oscar Niemeyer. 

Dans le jour 20 août 2010, je 

suis parti de Brasília. Était 

une matin frais et ensoleillé. 

Je suis arrivé dans l’aéroport 

de Brasília a 10am et je suis 

arrivé a la ville de São Paulo 

a 11h30am. 

beaucoup de temps que je ne le vois pas: 

“La répétition c’est où se trouve la 

perfection”. Voilà! Une autre 

ressemblance de pluie avec musique: la 

répétition. La répétition persistant d’une 

goutte tomber comme une touche du 

piano. La répétition persévérant des 

sinueses mélodies de la pluie que tombe 

comme mes mains que glisse sur le piano. 

Je répéte pour étudier. Et la pluie se répéte 

pourquoi? 
La grammaire dit que c’est bon éviter la 

répétition. Pour bien comuniquer, la 

répétition c’est un probleme. Mais, il y 

avait une écrivaine brésilienne que 

s’appelait Clarice Lispector et que disait: 

la répétition de la language c’est une 

manière de se chercher quelque chose... 

Mon Dieu! Je suis en train de chercher 

aussi quelque chose? Je me demande 

maintenant et me rappele que Chopin a 

déjà écris une pièce pour piano a partir 

d’une journée qu’il pleuvait... après la 

pluie, une goutte insistente tombais sur le 

vitre de sa fenêtre... 

... pluie... 

... pluie... 

... pluie... 

Peut-être Chopin a trouvé le chose que 

touts les mortels sont par rechercher parmi 

les journées de pluie. Peut-être Chopin 

savais parler la langue de la répétition 

(oui, je crois que la répétition c’est une 

langue). Je ne sais pas. Il pleut 

maintenant. Je joue de piano. Rien a 

changé. Moi et la pluie sommes deux 

personnes pour jouer des rondes 

enfantines. Nous sommes deux fantôme. 

Mais je répéte les notes de Bach. Je 

recherche... la perfection de les notes. De 

la mélodie. Mais et la pluie? Que 

recherche-elle? 

La répétition c’est où se trouve la 

perfection. 

Il pleut. 

 

 No nível da situação de produção, as operações de linguagem mobilizadas no 

fait divers por Bruno são correspondentes a um gênero da esfera jornalística. Entretanto, 

o objetivo e o possível leitor do fait divers não são os mesmos de uma notícia, gênero 

do qual seu texto se aproxima. Bruno se posiciona como um jornalista e identifica tanto 

o jornal quanto a data de publicação (“BRASÍLIA - BRÉSIL (AFP) - 24.09.2015 

19h10”), mas não relata um fato inusitado, nem dá um efeito de fato insólito ao fato 

relatado, embora traga ironia em seu texto, o que se mostra inadequado ao objetivo da 

produção escrita. 
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 As operações de linguagem correspondentes à situação de produção do gênero 

récit de voyage, como para a maioria dos alunos, apresentaram menos dificuldade em 

sua mobilização. Bruno se posiciona como um viajante que relata sua viagem e dá 

informações sobre o local após o ocorrido para um leitor interessado nessas 

informações. 

 Em sua última produção escrita, Bruno se posiciona como um escritor de um 

romance que relata um fato ou um instante quotidiano de maneira inesperada em um 

texto curto. 

 Em relação ao nível organizacional, analisamos o plano global dos conteúdos 

temáticos, os tipos de discurso, as sequências e a conexão nas três produções escritas de 

Bruno. 

 O plano global dos conteúdos temáticos do fait divers mostra uma boa 

distribuição dos elementos na página, como título, nome do jornal, data de publicação. 

Entretanto, seu título não é adequado ao gênero, visto que o aluno escreve uma notícia, 

ao invés de um fait divers. Também não há lide e os fatos não são contados em ordem 

cronológica, porque não relatam um evento ocorrido. Pelo mesmo motivo, os conteúdos 

temáticos não são adequados e não há resolução dos fatos, porque não há relato de um 

fato ocorrido como no fait divers. 

 Em sua segunda e terceira produções escritas, Bruno apresenta uma maior 

mobilização do plano global dos conteúdos temáticos, embora saibamos que esta não é 

uma característica transversal aos gêneros. 

No que diz respeito ao récit de voyage, vemos um título não muito criativo e as 

datas da viagem. No primeiro parágrafo, o aluno discorre sobre a chegada ao local. Em 

seguida, descreve o espaço (aeroporto, percurso, cidade). Há também trechos de 

reflexão sobre alguma experiência vivida ("Mais, la nuit était très belle et calme: était 

possible voir les étoiles et rien de nuages dans le ciel. J’ai souffrert avec le chaleur"). 

 O plano global dos conteúdos temáticos da sua última produção escrita apresenta 

um título adequado e criativo. Também vemos uma preocupação com a distribuição dos 

elementos na página, como em todos os seus textos antecedentes. Os conteúdos 

temáticos são variados, mas adequados: ele escolhe retratar a chuva e o piano, ou a 

música, como personagens. 

 Os tipos de discurso mobilizados no gênero fait divers estão em sua maioria no 

passado. No caso do texto de Bruno, eles são ora disjuntos, ora conjuntos. Mais 

especificamente, o aluno brasileiro usa 13 verbos no presente e 7 no passado. De todo 
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modo, não há implicação, seu texto não faz referência à situação de produção, com 

exceção da data do título (24/09/2015 19h10). Ao longo de seu texto, não há referências 

temporais que deixem claro quando o fato relatado aconteceu, por exemplo “hier”, “la 

semaine derniere” etc., dêiticos que façam referência ao momento de produção e ao fato 

ocorrido. Identificamos algumas dificuldades relacionadas à conjugação dos verbos nos 

trechos "Le Statut de la Famille: discussion sur la famille brésilliene mettre les 

chrétiens dans une situation compliqué", em que ele não conjuga o verbo mettre; “Mais 

le Statut de la Famille précise être approuver par l’autre comission de la caméra 

fédéral", em que o aluno usa o verbo "préciser" no sentido de "necessitar", o que é uma 

influência de sua língua materna; "La comission des députés ont nous dit que “l’État 

[brésilien] est laïque et ne peux pas laisser", em que Bruno faz um erro quanto à 

posição do complemento do objeto indireto “nous” no passé composé, que deveria estar 

antes do verbo auxiliar. A questão do complemento sera abordada mais a frente, quando 

trataremos da coesão nominal. O uso dos verbos no passado não apresenta muitos erros 

pelo aluno. Os verbos a approuvé; ont commencé; a dit; Mais non seulement les 

catholiques ont parlé, las églises évangéliques ont prononcé aussi ; Si la Bible nous a 

dit qui ; ont nous dit ; a eu são empregados com o auxiliar correto, com exceção do 

verbo se prononcer. 

 A mobilização dos tipos de discurso disjuntos apresentada por Bruno em sua 

segunda produção escrita também é adequada. O aluno faz um emprego correto do 

passé composé e do imparfait nos trechos Je suis sorti du aéroport de Guarulhos a 6pm. 

Fin de l’après-midi; São Paulo faisait chaleur, mais il y avait des nuages noires ; Je 

suis arrivé a l’aéroport ; Il était nuit déjà quand j’ai pris un taxi. ; Brasília souffrait 

d’une sécheresse historique ; la nuit était très belle et calme etc. Os problemas 

identificados são relacionados a ausência de pronomes neutros nos trechos: "Était une 

matin frais et ensoleillé; São Paulo faisait chaleur; était possible voir les étoiles", ao 

invés de "c’était", "il faisait chaud" e "c’était possible", que serão abordados mais a 

frente, no parágrafo dedicado à coesão nominal. Também identificamos um erro em 

relação à conjugação do particípio passado do verbo souffrir em “j’ai souffrert avec le 

chaleur”. Há ainda uma alternância dos tipos de discurso com o discurso interativo, por 

meio do uso do presente, para descrever a cidade nos trechos “tous les quartiers sont 

divisées par secteurs; les maisons administratives du gouvernement, qui sont très 

important pour la politique brésilien". 
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 Os tipos de discurso da última produção escrita são o discurso interativo, o 

discurso teórico e a narração. Há o emprego do presente e implicação através do “je”. 

Os erros relacionados a esse tipo de discurso estão presentes nos trechos je me rappele 

des les mots d’un professeur de musique, em que eles usa a preposição de após o verbo 

rappeler; Je répéte pour étudier. Et la pluie se répéte pourquoi, em que Bruno não 

acentua corretamente o verbo répéter. Identificamos o discurso teórico no emprego do 

presente e ausência de dêiticos (“il pleut comme les larmes d’une fontaine vif dans une 

journée d’été”) e os erros relacionados a esse tipo de discurso estão nos excertos Que 

recherche-elle?, em que o aluno esquece o ‘t’ eufônico entre o verbo e o pronome; Pour 

bien comuniquer, em que vemos um erro de ortografia do verbo communiquer. A 

mobilização do tipo de discurso narração pode ser identificada pela ausência de dêiticos 

e os verbos no passado (“il y avait une écrivaine brésilienne”) e os problemas 

relacionados a esse tipo de discurso são vistos nos excertos seguintes: Chopin a déjà 

écris une pièce, em que se vê a conjugação errada do verbo écrire no particípio passado 

(écrit); une goutte insistente tombais sur le vitre de sa fenêtre..., trecho em que o verbo 

tomber não está conjugado corretamente (tombait); Peut-être Chopin savais parler la 

langue de la répétition, em que o verbo savoir não é conjugado de maneira correta 

(savait). Na verdade, essas frases em que vemos o que parece ser a narração (“Chopin a 

trouvé; Chopin savait”) se assemelham ao discurso direto e estão seguidas de je entre 

parênteses, fazendo ligação direta com os verbos no passado. Esses trechos ("peut-être 

chopin a trouvé le chose que touts les mortels sont par rechercher parmis les journées 

de pluie. Peut-être chopin savait parler la langue de la répétition (oui, je crois que la 

répétition c’est une langue").) podem então ser interpretados como relato interativo, 

como se o autor dissesse “je pense que... Chopin a trouvé; je pense que... Chopin 

savait”. Isso mostra que o aluno escreve o tempo todo um texto implicado, o que é 

adequado ao gênero. 

 No gênero fait divers, temos a predominância da sequência script. Entretanto, 

essa sequência não está presente no fait divers de Bruno, o aluno foge do gênero ao 

construir sua história e não relata as ações decorrentes de um fato inusitado. 

 Em relação às sequências do gênero récit de voyage, identificamos as sequências 

script e descritiva ("tous les quartiers sont divisées par secteurs; les maisons 

administratives du gouvernement, qui sont très important pour la politique brésilien"). 

Como para a maioria dos alunos, esse gênero apresentou menos dificuldades. 
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 Em sua última produção escrita, Bruno mobiliza as sequências script (relato de 

ações) em "je regarde la fenêtre (...) maintenant, je joue le piano ; je suis en train 

d’étudier une pièce très compliqué de Bach (…) Alors… je pense que la pluie e la 

musique… (…) je pense sur cette pièce de Bach…" e a sequência descritiva em "il pleut, 

il pleut maintenant". 

 A conexão parece apresentar uma maior mobilização ao longo das três 

produções escritas. Vemos que, no fait divers, Bruno não usa marcadores temporais 

para fazer a conexão entre parágrafos. Ela é feita por justaposição, adição, oposição e 

explicação (surtout, mais, mais non seulement, parce que). 

 A conexão do récit de voyage é adequada, feita por organizadores temporais que 

marcam uma sucessão das ações relatadas. Os marcadores usados, com pouca 

dificuldade, são Fin de l’après-midi ; Il était déjà nuit ; à 7h30 ; pour les 8 jours ; dans 

le jour 20, mais, quand, par exemple, qui était également, où j’irais, qui sont très 

important. 

A organização temporal do texto da terceira produção escrita é feita de modo 

adequado através de alguns marcadores temporais quando o autor indica o que está 

fazendo, como “maintenant”, “alors”, “a une moment”, “tout a coup”. A conexão 

entre frases apresenta alguns marcadores lógicos como “mais”, “et” e a conexão entre 

frases também é feita através de expressões de surpresa: “voilà”, “mon dieu”. 

 A coesão nominal é construída através de anáforas nominais e pronominais para 

retomar um mesmo referente, como Une commission / ils ; Le statut de la famille / le 

statut; Les églises chréetiennes / les catholiques / las eglises evangeliques. Por outro 

lado, vemos alguns problemas em sintagmas nominais como Une comission formé ; La 

famille brésilienne doit être constitué ; Le statut laisse tout les religieux dans une 

situation très compliqué etc. em que o aluno deixa de fazer ora a concordância de 

gênero, ora de número. Vemos também um erro relacionado ao uso dos complementos 

de objeto no trecho "La comission des députés ont nous dit que “l’État [brésilien] est 

laïque et ne peux pas laisser", embora também tenhamos encontrado o mesmo 

complemento sendo usado de modo correto no trecho “Si la Bible nous a dit qui Jesus a 

eu deux pères et une mère”, o que pode mostrar que essa operação de linguagem está 

em desenvolvimento no aluno. 

 Em seu récit de voyage, há anáforas nominais e pronominais com 

posicionamento enunciativo acerca dos conteúdos evocados, mais ou menos subjetivos. 

Algumas das anáforas estão impregnadas das experiências vividas durante a viagem: 
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sécheresse historique / végétation morte / j’ai souffert avec le chaleur, ou ainda sobre o 

céu de São Paulo e o céu de Brasília. Os erros estão nos seguintes trechos: "São Paulo 

faisait chaleur ; il était nuit déjà ; était possible voir les étoiles ; touts les maisons 

administratives du gouvernement, qui sont très important pour la politique brésilien ; 

architecture national et mondiale ; j’ai souffert avec le chaleur ; tous les quartiers sont 

divisées ; je suis sorti du aéroport" no lugar de il faisait chaud à São Paulo, il était déjà 

nuit, c’était possible, toutes les maisons, importantes, architecture nationale, la 

chaleur, les quarties sont divisés, je suis sorti de l’aéroport. Como podemos ver, os 

erros estão ligados, em sua maioria, a questões de concordância nominal. 

 Em seu último texto, Bruno emprega anáforas nominais e pronominais para 

retomar os personagens em questão na história: “je” e “la pluie” repetidas vezes. Em 

relação à chuva, vemos que suas anáforas são semelhantes às do gênero através de “les 

larmes d’une Fontaine”, “petites bruits sur le vitre de la fenêtre”, “la répétition”, 

“...pluie...”, o que indica que o aluno não teve dificuldades em relação a criação de sua 

cadeia anafórica de modo original. Por outro lado, os erros de concordância nominal 

reaparecem em seu texto nos excertos seguintes: “Petites bruits (concordância de 

gênero); Pièce très complique (gênero); Tous les notes (gênero); La pluie et la musique 

sont très semblable (concordância de número); Une certains de mélodies réguliers et 

complexe (concordância de número) ; A une moment (gênero); Descendant vers a la 

note plus grave (erro relacionado à preposição) ; Une blanc rayon (gênero e ordem da 

frase); Le pluie (gênero); Je me rappele des les mots (uso de "des"); Une écrivaine 

brésilienne que s’appelait Clarice Lispector et que disait (uso do pronome relativo qui); 

Une journée qu’il pleuvait (uso do pronome relativo où) ; La perfection de les notes 

(uso de "des"). 

 A coesão verbal do fait divers, como abordada no parágrafo sobre os tipos de 

discurso, apresenta alguns erros relacionados à conjugação dos verbos nos trechos "Le 

Statut de la Famille: discussion sur la famille brésilliene mettre les chrétiens dans une 

situation compliqué", em que Bruno não conjuga o verbo mettre; “Mais le Statut de la 

Famille précise être approuver par l’autre comission de la caméra fédéral", em que o 

aluno brasileiro usa o verbo "préciser" no sentido de "necessitar" por influência do 

português; peut-être chopin a trouvé le chose que touts les mortels sont par rechercher 

parmis les journées de pluie, em que também identificamos uma influência da sintaxe 

da língua materna ; "La comission des députés ont nous dit que “l’État [brésilien] est 

laïque et ne peux pas laisser", em que Bruno faz um erro quanto à posição do 
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complemento do objeto indireto “nous” no passé composé, que deveria estar antes do 

verbo auxiliar. Os verbos a approuvé; ont commencé; a dit; Mais non seulement les 

catholiques ont parlé, las églises évangéliques ont prononcé aussi ; Si la Bible nous a 

dit qui ; ont nous dit ; a eu são empregados com o auxiliar correto, com exceção do 

verbo se prononcer, que é pronominal. 

 Em relação à coesão verbal do récit de voyage, identificamos verbos no presente 

para descrição (“l’aéroport de Guarulhos est très agite”) e no passado para relato (“je 

suis sorti du aéroport de Guarulhos a 6pm”). Em geral, o aluno apresenta uma boa 

coesão verbal em sua segunda produção escrita e os erros estão relacionados ao uso dos 

pronomes neutros, como vimos nos trechos destacados nos parágrafos sobre os tipos de 

discurso. 

 Em seu último texto, Bruno emprega os verbos predominantemente no presente. 

Identificamos dois verbos no passado usados de maneira correta em "peut-être chopin a 

trouvé le chose que touts les mortels sont par rechercher parmis les journées de pluie. 

peut-être chopin savait parler la langue de la répétition (oui, je crois que la répétition 

c’est une langue)". Como destacamos, há poucos problemas em relação à coesão verbal, 

sendo que aqueles que identificamos estão nos trechos “Mes mains que glisse sur le 

piano (conjugação do verbo, glissent); Une goutte insistente tombais (conjugação do 

verbo, tombait); Chopin savais (conjugação do verbo, savait; Rien a changé (negação, 

ausência de pas); Que recherche-elle ? (ausência do “t” eufônico na questão 

invertida)”. 

 As vozes são bem exploradas em todas as três produções escritas. Na primeira, 

identificamos a voz do autor predominante, intercalada com as vozes dos personagens 

através do discurso direto com o uso de aspas (“si la bible nous a dit qui jesus a eu deux 

père et une mère” a dit prêtre Bolsonaro “nous ne devons pas aller dans le chemin 

contraire” e "La comission des députés ont nous dit que « l’état est laique et ne peux 

pas laisser que la religion superpose sa voix sur le droit du peuple »"). Em seu récit de 

voyage, Bruno emprega de modo predominante a voz do autor através do pronome 

sujeito da primeira pessoa je e também usa vozes sociais nos trechos “je suis resté près 

du « Palácio do Planalto » (« Palais présidentiel ») qui était également à proximité du 

théâtre…; o que demonstra uma preocupação com o leitor, pois tenta explicitar os 

termos utilizados. Em relação ao último texto, o récit littéraire court, Bruno emprega as 

vozes do autor, mas também identificamos as vozes dos personagens através do 

discurso direto em “je me rappele des les mots d’un professeur de musique qu’il y a 
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beaucoup de temps que je ne le vois pas : « la répétition c’est où se trouve la perfection 

» ; Clarice Lispector et que disait : la répétition de la language c’est une manière de se 

chercher quelque chose ; mon dieu ! je suis en train de chercher aussi quelque chose 

?". As vozes dos personagens são utilizadas em sua primeira e terceira produção escrita 

para introduzir enunciados de outras pessoas, enquanto em sua segunda produção 

escrita, as vozes sociais servem para explicar ao leitor algo que ele pode desconhecer. 

 No que diz respeito às modalizações, o fait divers de Bruno contém poucas 

modalizações apreciativas e um maior número de modalizações deônticas, como em “la 

famille doit Être constitué pour les couples hétérosexuels seulement”. 

 As modalizações apreciativas estão presentes em seu récit de voyage em grande 

quantidade, como identificado em “nuages noires; aéroport três agite; sécheresse 

historique; la nuit était belle et calme ; j’ai souffrert avec le chaleur ; j’ai vu quelques 

curiosités qui sont très particuliers de la ville ; très important pour la politique 

brésilien ; une matin frais et ensoleillé”. 

 Em sua última produção escrita, Bruno mobiliza as modalizações lógicas e 

apreciativas. As modalizações lógicas, que apresentam pontos de vista de suas 

condições de verdade sobre algum conteúdo temático como possíveis, prováveis, 

eventuais são identificadas em "peut-être chopin a trouvé le chose que touts les mortels 

sont par rechercher parmis les journées de pluie. peut-être chopin savait parler la 

langue de la répétition (oui, je crois que la répétition c’est une langue))" e as 

modalizações apreciativas, feitas a partir de substantivos e adjetivos, são identificadas 

em “les larmes d’une Fontaine”, “petites bruits sur le vitre de la fenêtre”, “la 

répétition”, « une goutte tomber comme une touche du piano ». Verificamos uma maior 

mobilização dessas capacidades de linguagem em sua última produção escrita, se 

comparada à primeira. 

 

Dupla 6 – Desenvolvimento das capacidades de linguagem transversais 

 

Tendo exposto a análise das operações de linguagem mobilizadas pelo aluno 

brasileiro do par 6, Bruno, expomos a seguir o quadro 63 com o que pode mostrar o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem mobilizadas pelo aluno ao longo das 

três produções escritas. 
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Quadro 63 - Produções escritas 1, 2 e 3 de Betina e desenvolvimento 

Operações de 

linguagem 

transversais 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

Tipos de discurso    

Sequências    

Conexão    

Coesão 

nominal 

   

Coesão 

verbal 

   

Vozes    

Modalizações    

  

 Em síntese, percebemos que houve um desenvolvimento maior na mobilização 

da conexão e das modalizações, e um desenvolvimento menor da coesão verbal e da 

coesão nominal. 

 

Dupla 6 – As correções feitas pela aluna Clarisse 

Uma vez apresentadas as análises referentes às produções escritas do aluno 

Bruno, vamos então expor a correção realizada por Clarisse, com o intuito de encontrar 

elementos dessa correção que possam ter influenciado no desenvolvimento das 

capacidades de linguagem mobilizadas pelo aluno brasileiro. 

Para fazer a correção assíncrona no GoogleDocs ao texto do gênero fait divers, 

Clarisse se serviu de duas cores: azul e rosa. As correções em azul foram feitas no texto 

por meio de emendas e marcas e as correções rosa, com exceção de duas emendas, foi 

usada para inserir marcas no texto (**(1) e ***(2)) para indicar que a correção das 

frases indicadas estava ao final do texto. 

Quadro 64 - Análise da correção assíncrona feita por Clarisse 

Texto original Correção Descrição O que Como 

Une Comission Une commission Inserção de “m” Correção de 

forma, 

ortografia 

Emenda 

Special spéciale Alteração do gênero Correção de 

forma, 

concordância 

Emenda 

formé a été formé Alteração do tempo 

verbal 

Correção de 

sentido, coesão 

verbal 

Emenda 

par députés par plusieurs 

députés 
Inserção de 

“plusieurs” 

Correção de 

forma, léxico 

Emenda 

de la caméra du 

congress brésilien 

de la caméra(?) du 

congrès brésilien. 
Inserção/substituição 

de letra 

Correção de 

forma, léxico 

(?) e ortografia 

Marca e 

Emenda 

de la caméra du 

congress brésilien 

de la caméra(?) du 

congrès brésilien. 
Inserção de ponto 

final 

Correção de 

forma, 

pontuação 

Emenda 
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a approuvé le 

Statut de la 

Famille, 

Ils ont approuvé le 

Statut de la Famille, 
Alteração da cadeia 

anafórica 

Correção de 

sentido, coesão 

nominal 

Emenda 

proposé pour le 

député Diego 

Garcia 

proposé par Diego 

Garcia, 
Substituição de 

“pour” por “par” 

Correção de 

forma, 

preposição 

Emenda 

(du parti politique 

PHS-PR). 

un député du parti 

politique PHS-PR. 
Exclusão dos 

parênteses e inserção 

de “um député” 

Correção de 

forma 

Emenda 

Ce Statut propose 

que la famille 

brésillienne 

Ce Statut propose 

que tous les familles 

brésilliennes 

Substituição de « la 

famille » por « tous 

les familles 

brésiliennes » 

Correção de 

sentido, coesão 

nominal 

Emenda 

doit être constitué 

pour les couples 

hétérosexuels 

seulement. 

doivent seulement 

être constitué par 

des couples 

hétérosexuels. 
 

Alteração do tempo 

verbal, mudança da 

posição de 

“seulement” e 

substituição de “pour 

les” por “par des” 

Correção de 

sentido 

Emenda 

Surtout, ils 

considéèérent 

couples qui a d’un 

père et une mère 

seulement. Mais le 

Statut de la 

Famille précise 

être approuver par 

l’autre comission 

de la caméra 

fédéral. 

**(1) Surtout, ils 

considèrent des 

couples seulement 

légitimes (?) si c’est 

entre un homme et 

une femme. 
+ (à la fin du texte) 

**(1) Surtout, le 

Statut reconnaîtra 

un couple seulement 

si un parti est 

femme et l’autre est 

homme. 

Inserção de símbolo 

no texto “**(1)” e de 

sugestão de texto 

refeito ao final 

“**(1)” 

Correção de 

forma, 

mudança das 

palavras da 

frase, refacção 

Marca e 

emenda 

Surtout, ils 

considéèérent 
Surtout, ils 

considèrent 
Alteração do acento Correção de 

forma, 

acentuação 

Emenda 

couples qui a d’un 

père et une mère 

seulement. 

des couples 

seulement légitimes 

(?) si c’est entre un 

homme et une 

femme. 

Inserção de “des” e 

alteração das palavras 

da frase 

Correção de 

forma 

Emenda 

Mais le Statut Toutefois, le Statut Substituição de 

“mais” por 

“toutefois” 

Correção de 

sentido, 

conexão 

Emenda 

de la Famille 

précise être 

approuver 

de la Famille doit 

être approuver 
Substituição de 

“precise” por “doit” 

Correção de 

forma, léxico 

Emenda 

par l’autre 

comission de la 

caméra fédéral. 

par l’autre 

comission de la 

caméra(?) fédéral. 

Questionamento 

sobre léxico 

Correção de 

forma, léxico 

Marca 

Le Statut de la 

Famille brésilienne 

laisse tout les 

religieux dans une 

situation très 

compliqué, parce 

que le Statut ne 

prevoit pas la 

situation de Jesus 

et sons parents: 

Jesus a eu deux 

***(2) Le Statut de 

la Famille 

brésilienne laisse 

tout le monde 

religieux dans une 

situation très 

compliquée, parce 

que le Statut n’a pas 

prévu la situation de 

Jesus et ses parents; 

Jesus avait deux 

Inserção de símbolo 

no texto “**(2)” e de 

sugestão de texto 

refeito ao final 

“**(2)” 

Correção de 

forma, 

mudança das 

palavras da 

frase, refacção 

Marca e 

emenda 
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pères: José et 

l’esprit de Dieu, 
pères, José, l’esprit 

de Dieu 
+ (à la fin du texte) 

***(2) Ce statut 

laisse les gens 

croyante exposé à 

cause du fait que 

Jésus avait deux 

pères; José, l’esprit 

de Dieu… 

Le Statut de la 

Famille brésilienne 

laisse tout les 

religieux 

laisse tout le monde 

religieux 
Inserção de “monde” Correção de 

sentido 

Emenda 

dans une situation 

très compliqué, 

dans une situation 

très compliquée, 
Inserção de « e » Correção de 

forma, gênero 

Emenda 

parce que le Statut 

ne prevoit pas la 

situation de Jesus 

et sons parents: 

parce que le Statut 

n’a pas prévu la 

situation de Jesus et 

ses parents; 

Alteração do tempo 

verbal 

Correção de 

sentido, coesão 

verbal 

Emenda 

parce que le Statut 

ne prevoit pas la 

situation de Jesus 

et sons parents: 

parce que le Statut 

n’a pas prévu la 

situation de Jesus et 

ses parents; 

Substituição de 

« sons » por « ses” 

Correção de 

forma 

Emenda 

parce que le Statut 

ne prevoit pas la 

situation de Jesus 

et sons parents: 

parce que le Statut 

n’a pas prévu la 

situation de Jesus et 

ses parents; 

Substituição de dois 

pontos por ponto e 

vírgula 

Correção de 

forma, 

pontuação 

Emenda 

Jesus a eu deux 

pères: José 

Jesus avait deux 

pères, José, 
Alteração do tempo 

verbal 

Correção de 

sentido, coesão 

verbal 

Emenda 

et l’esprit de Dieu, 

et une mère: 

Marie. 

l’esprit de Dieu 

aussi que sa mère, 

Marie. 

Substituição de « et » 

por « aussi que as” 

Correção de 

sentido, 

conexão 

Emenda 

Les églises 

chrétines 

L’église chrétien Substituição de 

« les » por « l’ ” 

Correção de 

forma 

Emenda 

ont commencé a commencé Alteração do tempo 

verbal 

Correção de 

sentido, coesão 

verbal 

Emenda 

a s’engager à s’engager Inserção de acento Correção de 

forma, 

acentuação 

Emenda 

pour la 

préservation du 

droit 

pour préserver le 

droit 
Substituição de « la 

préservation du » por 

« préserver le » 

Correção de 

forma, léxico 

Emenda 

de la famile sii 

constituer par 

couples qui 

s’aiment, 

n’importe pas si 

les couples sont 

hétéro ou 

homosexuel. 

de la famille, peut 

importe l’orientation 

sexuelle des couples 

amoureux. 

Inserção de « l » em 

« famille” 

Correção de 

forma, 

ortografia 

Emenda 

de la famile sii 

constituer par 

couples qui 

s’aiment, 

n’importe pas si 

les couples sont 

hétéro ou 

de la famille, peut 

importe l’orientation 

sexuelle des couples 

amoureux. 

Substituição de « sii 

constituer par couples 

qui… » por « peut 

importe l’orientation 

sexuelle des 

couples … ». 

Correção de 

forma, 

mudança das 

palavras da 

frase, refacção 

Emenda 
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homosexuel. 

“Si la Bible nous a 

dit qui Jesus a eu 

deux pères et une 

mère”, a dit prêtre 

Bolsonaro, “nous 

ne devons pas aller 

dans le chemin 

contraire”. 

Bolsonaro, un 

prêtre, exprime une 

pensée sur le sujet: 

“Si la Bible nous a 

dit que Jesus avait 

deux pères et une 

mère, nous ne 

devons pas aller 

dans le chemin 

contraire. 

Alteração da ordem 

das palavras 

Correção de 

forma e de 

sentido 

Emenda 

Mais non 

seulement les 

catholiques ont 

parlé, 

Les catholiques ne 

se lèvent pas seul, 
Substituição de 

« mais non seulement 

les catholiques ” por 

« les catholiques » 

Correção de 

sentido, 

conexão 

Emenda 

las églises 

évangéliques 

les églises 

évangéliques, 
Substituição de 

« las » por « les” 

Correção de 

forma, 

ortografia 

Emenda 

ont prononcé 

aussi: “Le droit 

d’aimer doit être 

preserver”, a dit le 

révérend Edir 

Macedo.   

voisé par révérend 

Edir Macedo, 

prononce aussi que 

“le droit d’amour 

doit être preservé”. 

Alteração da ordem 

das palavras e de 

tempo verbal 

Correção de 

forma e de 

sentido 

Emenda 

“Le droit d’aimer 

doit être 

preserver”, 

“le droit d’amour 

doit être preservé”. 
Substituição de 

« aimer » por 

« amour » 

Correção de 

forma, léxico 

Emenda 

“Le droit d’aimer 

doit être 

preserver”, 

“le droit d’amour 

doit être preservé”. 
Substituição de 

« preserver » por 

« preservé” 

Correção de 

forma, 

ortografia 

Emenda 

La comission des 

députés 
La commission des 
députés 

Inserção de « m » Correção de 

forma, 

ortografia 

Emenda 

ont nous dit que 

“l’État [brésilien] 

est laïque et ne 

peux pas laisser 

que la religion 

superpose sa voix 

sur le droit du 

peuple”. 

nous a dit que 
“l’État [brésilien] est 
laïque et ne peux 
pas laisser la 
religion superposer 
sa voix sur le droit 
du peuple”. 

Alteração do tempo 

verbal 

Correção de 

sentido, coesão 

verbal 

Emenda 

 

Clarisse apaga as palavras escritas por Bruno e as substitui por suas correções. 

Assim, para recorrer ao que estava escrito anteriormente, é preciso comparar os dois 

textos. Sua correção se configura, em sua maioria, como emendas, o que pode ser visto 

na coluna direita do quadro 64 acima. 

Ao fazer o tipo de correção ‘emenda’, a voz do corretor não aparece no texto e 

os limites entre o texto original e o texto corrigido são determinados apenas pela 

diferença da cor usada na fonte. No que diz respeito ao conteúdo da correção de 

Clarisse, identificamos correções de forma e de sentido. 

Acreditamos que essa diferença de cores possa vir a se configurar mais como um 

instrumento para a escrita do aluno brasileiro do que o que foi feito por Cíntia, dupla 5, 
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ou Camila, dupla 1, em sua correção camuflada, pois permite diferenciar o erro de sua 

forma corrigida, como veremos mais a frente. 

Na correção síncrona, feita no Skype, essa dupla acabou discutindo sobre o fait 

divers e não sobre o récit de voyage, como tinha sido previsto. Entretanto, acreditamos 

que isso não invalida a seleção dessa dupla para nosso corpus de análise, visto que os 

alunos não deixaram de realizar o objetivo da atividade proposta pelo projeto. Durante a 

sessão de videoconferência, os tópicos de conversação desenvolvidos a respeito da 

correção foram 11, cujos conteúdos foram: léxico (da palavra caméra); coesão verbal 

(verbos auxiliares no passado); pergunta do aluno brasileiro sobre o que eram as 

correções em azul, se eram somente correções ortográficas; 2 vezes a coesão nominal 

(concordância de gênero, concordância de número); sintaxe (ordem das palavras, 

comentário ao final do texto); apreciação positiva do texto; comentário sobre 

dificuldade (“não seja tão duro consigo mesmo”); estratégia para se autocorrigir (ler 

em voz alta); 2 vezes sobre ferramentas utilizadas na correção (wordreference, 

dicionário, bonpatron). 

Ao longo da sessão por Skype, Clarisse faz algo diferente do que vimos nas 

outras correções síncronas. A medida que discutem sobre as correções, ela cria uma lista 

com os pontos que julga relevantes. Entre eles, há uma imagem de uma casa com os 

verbos que usam o auxiliar être, um comentário sobre ler em voz alta para encontrar 

erros, uma recomendação do site bonpatron com um aviso de que ele não corrige todos 

os erros, um comentário sobre a concordância de gênero, outro sobre prestar atenção 

nos “accords” e nos erros de ortografia, e o último, contendo um comentário apreciativo 

sobre a qualidade do texto que afirma que ele está bom e que os erros são “pequenos” e 

relacionados à gramática e à sintaxe. Abaixo, vemos a lista: 

 

 
Quadro 65 - Lista elaborada pela estudante canadense ao longo da sessão de videoconferência 

 
Les verbes ici utilise l’auxiliare être. 

1. un petit truc, quand vous etes en train d’ecrire une paragraph, lit le a haute voix pour 

commencer. Parce que tu peut touver beaucoup de petit choses qui fait pas du sense tout suite. 

2. lebonpatron.com moi je l’adore c’est super. Un petit chose, ca ne trouve pas TOUT les 
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fautes… 

3. Les accords. (la(f) chatte(nf) blanche(f) et pas la chatte blanc.) 

4. Quand vous re lisait votre paragraph, faites attention a les accords et a les petites fautes 

d’ortographe. 

5. Votre paragraph est pour la majorité super, il y avait just quelque petits choses de 

grammaire et de syntaxe. 

 

Tendo em vista que um dos pontos comentados por Clarisse foi a concordância 

nominal de gênero e de número (3 vezes na correção assíncrona e 2 vezes na correção 

síncrona), destacaremos a seguir os turnos de fala a respeito desse conteúdo temático. 

Em um primeiro momento, Clarisse pergunta a Bruno se ele já havia trabalhado 

em sala de aula com a concordância nominal e escreve no texto “la chatte blanche et 

non la chatte blanc”. Após Bruno dizer que não entende a que Clarisse faz referência, 

ela então, indicando com o mouse para a palavra “gato” escrita no feminino, diz “aqui é 

feminino” e em seguida aponta para o adjetivo e diz “então aqui também tem que ser 

feminino”. Ao ouvir a palavra “feminino”, Bruno entende o que Clarisse quer dizer e 

responde “ah, sim”. Na sequência, Clarisse explica porque o enunciado “une chatte 

blanc” seria um erro e diz que quando o substantivo é feminino, é preciso que tanto o 

artigo quanto o adjetivo sejam femininos. Bruno concorda. A aluna canadense explica 

então que o site bonpatron corrigiria quase sempre esse tipo de erro e que é necessário a 

releitura do parágrafo para procurar esse tipo de erro e evitá-los. A transcrição dessa 

discussão pode ser vista abaixo. 

Quadro 66 - Transcrição da discussão entre Clarisse e Bruno 

Clariss

e 

alors la dernière chose est … est-ce que vous avez déjà travaillé les accords ? 

Bruno oui je/je/j’ai vu… oui… des accords que vous… parlez c’est sur de… verbes ? 

Clariss

e 

oui c’est comme... [escreve “c’est la chatte blanche et non la chatte blanc] ça fait du sens ? 

Bruno hm je n’ai pas compris la chatte blanche… le chatte… 

Clariss

e 

alors celui ci … alors ça c’est … ici c’est féminin … ici c’est féminin … 

Bruno ah oui… 
Clariss

e 

alors l’adjectif doit aussi avoir une accord féminine … 

Bruno hum hum... 
Clariss

e 

et ici c’est une erreur parce que ça aurait être comme cela...il faut avoir une accord : 
blanCHE...hum … alors c’est...c’est des petits trucs comme cela... alors quand vous avez 
un nom...alors ça c’est une exemple de nom … hum … alors ça c’est le nom...alors c’est 
une … nom féminine...tu dois faire attention que à l’article aussi que le hum … l’adjectif 
et l’accord...entre les deux... est-ce que ces changements les accords est-ce que ça fait 
du sens ? 

Bruno ah oui oui… 
Clariss alors hum … les accords c’est quelque chose que le Bon Patron … peut y correcter … 
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e mais il y a des fois qui ne peut pas le correcter... alors il faut toujours que vous relisiez 
votre paragraphe...avec hum … juste pour chercher ces fautes...particulières... hum … 

Bruno ah ok d’accord… 
Clariss

e 

alors c’est juste des petits trucs parce que alors … toi tu parles français pendant deux 
ans … Alors c’est quelque chose que tous les élèves de français travaillent avec... 

 

É interessante notar que Clarisse aconselha um hábito para a escrita que muitos 

autores qualificam como importante para as práticas de escrita: a revisão. A aluna 

canadense fala em “ter mais atenção” e “procurar um tipo específico de erro”, o que 

também é interessante do ponto de vista do desenvolvimento das operações linguageiras 

mobilizadas em sua escrita. 

Mais a frente na videoconferência, os alunos Clarisse e Bruno discutem 

novamente sobre essa questão, como veremos nos parágrafos seguintes. Para melhor 

compreender os turnos de falam que envolvem essa discussão, expomos, primeiro, o 

texto original antes da correção. Trata-se do trecho abaixo: 

 
Quadro 67 - Trecho do fait divers escrito por Bruno antes da correção 

Ce Statut propose que la famille brésillienne doit être constitué pour les couples hétérosexuels 

seulement. 

A correção assíncrona proposta por Clarisse é: 

 

 
Quadro 68 - Trecho do fait divers escrito por Bruno corrigido por Clarisse de modo assíncrono 

Ce Statut propose que tous les familles brésilliennes doivent seulement être constitué par des couples 

comprisent d’homme et de femme. 
 

Vemos que a aluna canadense muda "la famille brésillienne doit être constitué" 

para "tous les familles brésilliennes doivent seulement être constitué". Ao fazer isso, 

Clarisse transforma o grupo nominal sujeito que era singular (la famille) em plural 

(toutes les familles) e muda a conjugação do verbo do singular para o plural (doit para 

doivent). 

Entretanto, a aluna deixa de corrigir dois erros e comete um terceiro. Ela não 

corrige o erro de ortografia em “brésiliennes” (escrito com dois “L” pelo aluno 

brasileiro) nem em constitué, que, por funcionar como um adjetivo, deveria ser escrito 

com “es” no fim, marcas do feminino e do plural (constituées). Em relação ao terceiro 

erro, trata-se da ausência de concordância de gênero entre “tous”, masculino, e 

“familles”, feminino. 

Tendo feito essas correções assíncronas no texto de Bruno, Clarisse as explica 

durante a sessão de videoconferência. A aluna canadense faz referência ao trecho “tous 

les familles” e explica a razão porquê havia mudado o verbo devoir para o plural 



194 

 

doivent, para que a concordância “faça sentido”, segundo a aluna, visto que “tous les 

familles” é plural, o verbo também deve estar no plural. Embora a explicação esteja 

correta, nem ela e nem o aluno brasileiro identifica o erro de concordância de gênero 

presente no sintagma “tous les familles”, que deveria conter “toutes”, no feminino, ao 

invés de “tous”, no masculino. 

A questão de não corrigir o trecho “tous les familles brésiliennes” nos chamou a 

atenção. Quando Bruno escreve sua primeira produção escrita, é possível que ele não 

conhecesse, ou ainda não dominasse a diferença entre tout, toute, tous e toutes. 

Levantamos isso como hipótese, pois a única vez que o aluno emprega tal pronome em 

seu texto é no trecho “tout les religieux”. Em seguida, na discussão síncrona, Bruno 

também não identifica o erro em “tous les familles”, correção dada por Clarisse. 

Ao analisarmos os textos sucessivos do aluno Bruno, identificamos que o aluno 

usa o pronome indefinido “tout” 2 vezes na segunda produção escrita e 3 em sua 

terceira. 

 
Quadro 69 - Uso adequado e inadequado de tout, toute, tous e toutes ao longo das produções escritas 

 Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

Masculin

o plural 

(errado) 

tout les 

religieux dans 

une situation 

très compliqué 

 Peut-être Chopin a trouvé le chose 

que touts les mortels sont par 

rechercher parmi les journées de 

pluie 
Feminino 

plural 

(errado) 

 j’ai connu touts les maisons 

administratives du 

gouvernement 

Tous les notes – blanc et noir – se 

semblent avec la pluie 

Masculin

o plural 

(correto) 

 Par exemple: tous les quartiers 

de Brasilia sont divisées par 

secteurs: commerciaux, 

industriels et résidentiels. 

et tous les nuages gris de São Paulo 

a ce moment. 

 

No primeiro texto, há apenas a forma “tout”, singular, usada com um substantivo 

plural. No segundo texto, vemos aparecer duas novas formas para o plural. “Touts”, 

usada com um substantivo feminino plural, e “tous”, usada com um substantivo 

masculino plural. O aparecimento de tous em seu récit de voyage pode ser indicado 

como influência da correção assíncrona, pois no fait divers vemos somente uma forma, 

sendo ela tout, e no récit de voyage, vemos duas, ambas plurais, uma masculina e outra 

feminina, embora a feminina ainda apresente um erro. No último texto, Bruno usa tous, 

acompanhado de um substantivo plural feminino, tous, acompanhado de um substantivo 

plural masculino e touts, acompanhado de um substantivo plural masculino. 

A não estabilidade do uso indica que o aluno aprendeu o conteúdo e que está 

testando-o. O aumento do número de vezes em que Bruno emprega esse pronome 
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mostra essas tentativas, mas também indica uma certa tomada de risco, e pode revelar 

que essa operação linguageira está em desenvolvimento. O que pode nos ajudar a 

confirmar essa hipótese é que o aluno escreve textos maiores, a medida que o projeto 

avança e, portanto, acaba cometendo mais erros. Em sua primeira produção escrita, 

Bruno compõe seu texto com 254 palavras e faz 6 erros de concordância nominal. Sua 

segunda produção escrita tem 260 palavras e 8 erros de concordância nominal. Por fim, 

em sua terceira produção escrita, o aluno brasileiro escreve 431 palavras, quase duas 

vezes mais (40%), e faz somente 15 erros de concordância nominal. 

 

4.2.7 Dupla 7 

Dupla 7 – Análise dos três textos escritos pela aluna Bryane 

Abaixo, vemos os textos escritos por Bryane ao longo do semestre selecionados 

para nosso corpus de análise. 

 
Quadro 70 - As três produções escritas feitas por Bryane ao longo do semestre 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

L’enfant est sauvé de la 

noyade pour un chien 

Paris (AFP) 24/09/2015 

20 :15 

 

Un garçon de six ans a 

été sauvé sur le matin du 

mercredi, pour un chien 

qui marchait sur le 

trottoir. 

L’enfant était à la 

maison avec sa grand-

mère, et pendant qu’elle 

était à l’interieur de la 

maison, Il a plongé dans 

la piscine qui dispose 

d’un mètre de 

profondeur. Sans savoir 

nager, le garçon a 

commencé à se noyer et 

un chien qui passait dans 

la rue a commencé a 

aboyer pour attirer 

l’attention des voisins et 

des personnes à 

proximité. Il a entré dans 

l’eau et a servi comme 

un guide pour l’enfant 

atteindre le bord de la 

piscine. En quelques 

minutes, plusieurs des 

personnes sont arrivés et 

Carnet de Voyage Monte Verde 

27 décembre 2010 – Jundiaí- Monte Verde 

Nous avons fait le trajet en voiture. Il est 

très rapide, parce que le ville n’est pas très 

loin. Il a plu beaucoup, mais nous avons 

fait un bon parcours. Nous sommes arrivés 

dans la ville. Monte Verde est très belle ! 

Elle est petite et l'architecture a l’air 

européen. La date a coïncidé avec la 

période de Noël, donc, il y a toutes les 

décorations de Noël avec des petites 

lumières colorées et ses ornements. 

28 décembre 2010 – Monte Verde 

Nous nous sommes reveillés plus tôt pour 

connaître meilleur la ville. Ma mère a 

acheté beaucoup de cadeaux pour notre 

famille. Puis, nous avons fait des 

randonnées aux pierres très élevés, cette 

aventure nous a laissé très fatigué, mais les 

paysages sont magnifiques ! Les arbres 

sont très verts et le ciel très bleu. Nous 

avons rencontré nombreaux d’insects 

colorés. Ils sont bleu, rouge, vert, orange... 

Il y a beaucoup de couleurs, mais j’ai un 

peu de peur. 
Pour le dîner nous avons mangé de la 

fondue et nous avons bu du vin. Nous 

avons regardé une présentation de Noël 

avant d'aller à l'hôtel – elle a 

été très belle ! Les enfants sont 

très heureux et sympatiques, ils 

ont dansé beaucoup. 

Il pleuvait très fort quand 

elle a réussi à entrer dans le 

bâtiment. Placez les murs 

étaient à moitié jaune avec 

l'âge. Il y avait des gens qui 

marchaient à l'entrée. Elle 

était avec des vêtements 

légèrement humides et elle a 

posé son parapluie dans le 

mur. Pendant qu’elle 

marchait, elle a trouvé une 

dame sur le comptoir, tenant 

un balai. La jeune fille dit : 

"Bonjour !". La dame s’est 

levée et avec des yeux 

effarés, a estimé que le salut 

n’était pas pour elle. Tous 

les gens qui passent par la 

vieille l'ont traitée comme 

un fantôme, ne disaient pas 

un mot, même pas la 

regardaient. 
La jeune fille a regardé tout 

ça, elle est sortie dans la rue 

et a acheté des fleurs rouges. 

Puis, elle est rentrée à 

nouveau dans le bâtiment et 

les a offerts à vieille. La 

vieille dame de nettoyage 

pouvait à peine croire, mais 

elle a accepté avec ses yeux 

remplis de larmes. Personne 
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ont aidé l’enfant. 

 

 

(C’est moi au-dessus de l'une des pierres.) 

n’avait jamais lui a donné 

l’attention. Maintenant, elle 

possédait un large sourire. 

 

No primeiro nível da análise, as operações de linguagem não apresentaram 

dificuldade para a aluna Bryane. Em suas três produções escritas, a aluna se posicionou 

adequadamente como uma jornalista, viajante e escritora de um romance, e 

compreendeu o objetivo dos três textos: relatar um fato ocorrido de modo inusitado, 

relatar uma viagem e relatar um fato cotidiano de maneira original, respectivamente. A 

aluna coloca o nome do jornal em seu primeiro texto e insere a data de publicação em 

seu primeiro e segundo textos. 

No nível organizacional, identificamos uma maior dificuldade em sua última 

produção escrita em relação ao plano global dos conteúdos temáticos. 

No que diz respeito ao fait divers, Bryane cria um título adequado, que informa 

o leitor dos principais fatos que serão contados, insere a cidade e o nome do jornal, uma 

foto, a data de publicação, a lide e escreve seu texto em pirâmide invertida. Isto é, após 

a lide, os fatos são contados de maneira cronológica, de modo a explicar o fato 

principal, a partir do aspecto que o jornalista selecionou como o mais importante a ser 

relatado. 

Em seu récit de voyage, a aluna brasileira cria um título, embora ele seja pouco 

criativo, separa os parágrafos por datas e insere uma foto com uma legenda. No início, 

descreve o trajeto, o meio de transporte, a chegada e então descreve a cidade. No dia 

seguinte, relata a manhã, o que fizeram no local, descreve a trilha e faz uma apreciação. 

No último parágrafo, relata a noite, o que comeram e o que fizeram, além de colocar 

uma nova apreciação. Por fim, termina com uma foto e uma legenda. Por meio das 

apreciações, vemos que há trechos de reflexão sobre alguma experiência vivida (“Monte 

Verde est très belle ! Elle est petite et l'architecture a l’air européen.”; "Les arbres sont 

très verts et le ciel très bleu. Nous avons rencontré nombreaux d’insects colorés. Ils 

sont bleu, rouge, vert, orange... Il y a beaucoup de couleurs, mais j’ai un peu de 

peur."). 

Em sua última produção escrita, Bryane não cria um título e alguns conteúdos 

temáticos escolhidos são um pouco confusos (frase incompreensível: “Placez les murs 

étaient à moitié jaune avec l'âge”; incoerência das ações, não fica claro quando a garota 

para de andar para observar Elle était avec des vêtements légèrement humides et elle a 

posé son parapluie dans le mur. Pendant qu’elle marchait, elle a trouvé une dame sur le 
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comptoir, tenant un balai. (...) La jeune fille a regardé tout ça, elle est sortie dans la rue 

et a acheté des fleurs rouges). A presença de um título poderia ter facilitado a 

compreensão do texto, visto que, nesse gênero, ele normalmente dá indícios sobre qual 

será o personagem principal ou qual será o fato quotidiano. 

Os tipos de discurso mobilizados no fait divers não são implicados, o que é 

esperado no gênero. Apesar de os verbos estarem no passado e de haver “le matin du 

mercredi” no texto, não há dêiticos. A maioria dos verbos no passado estão 

corretamente conjugados e a coesão verbal entre o passé composé e o imparfait também 

é bem feita. Os únicos problemas estão nos trechos "il a entré ; plusieurs des personnes 

sont arrivés". 

Em relação à sua segunda produção escrita, Bryane mobiliza dessa vez o relato 

interativo através do emprego dos verbos no passé composé e do imparfait para relatar 

os acontecimentos e a sequência de ações. A aluna mostra uma boa mobilização dos 

tempos do passado, como identificamos nos trechos “nous avons fait le trajet en 

voiture; il a plu beaucoup; nous avons fait un bon parcours; nous sommes arrivés ; la 

date a coincidé" etc. e dos tempos do presente, no uso do discurso interativo para a 

descrição da viagem (“il est três rapide ; le ville n’est pas très loin; monte verde est très 

belle ; elle est petite de l’architecture a l’air européen” etc). Os problemas encontrados 

estão relacionados à coesão vebal com uso do presente no lugar do passado, como se vê 

em “La date a coincidé avec la période de noel, donc, il y a toutes les décorations de 

noel”. 

Em seu última produção escrita, a aluna brasileira mobiliza a narração e o 

discurso teórico, como vemos em "il pleuvait três fort quand elle a réussi à entrer dans 

le bâtiment; les murs étaient à moitié jaune; Il y avait des gens qui marchaient à 

l’entrée" etc. e "La jeune fille dit ; tous les gens qui passent par la vielle l’ont traitée 

comme un fantôme". Em geral, identificamos uma boa mobilização dos verbos no 

passado, com alguns problemas, sublinhados no excerto seguinte, em que vemos o uso 

do presente, ao invés do passado: “Pendant qu’elle marchait, elle a trouvé une dame sur 

le comptoir, tenant un balai. La jeune fille dit : "Bonjour !". La dame s’est levée et avec 

des yeux effarés, a estimé que le salut n’était pas pour elle. Tous les gens qui passent 

par la vieille l'ont traitée comme un fantôme, ne disaient pas un mot, même pas la 

regardaient". 

As sequências mobilizadas nas três produções escritas são adequadas aos três 

gêneros. No primeiro, a aluna mobiliza a sequência script, relatando as ações de modo 
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cronológico sem estabelecimento de conflito. A cronologia das ações é feita através dos 

verbos, sem muitos marcadores temporais, como se vê pelos elementos sublinhados: 

"L’enfant était à la maison avec sa grand-mère, et pendant qu’elle était à l’interieur de 

la maison, Il a plongé dans la piscine qui dispose d’un mètre de profondeur. Sans 

savoir nager, le garçon a commencé à se noyer et un chien qui passait dans la rue a 

commencé a aboyer pour attirer l’attention des voisins et des personnes à proximité. Il 

a entré dans l’eau et a servi comme un guide pour l’enfant atteindre le bord de la 

piscine. En quelques minutes, plusieurs des personnes sont arrivés et ont aidé l’enfant". 

Em sua segunda produção escrita, a aluna intercala as sequências script, para 

relatar as ações e a descritiva, para descrever os locais visitados, o que é adequado ao 

gênero récit de voyage. O relato das ações é feito através dos verbos no passado com 

poucos marcadores temporais ("Nous avons fait le trajet en voiture; Nous sommes 

arrivés dans la ville; Nous nous sommes reveillés plus tôt pour connaître meilleur la 

ville. Ma mère a acheté beaucoup de cadeaux pour notre famille. Puis, nous avons fait 

des randonnées aux pierres très élevés" etc.) e a descrição, através do uso adequado dos 

verbos no presente ("Il est très rapide, parce que le ville n’est pas très loin ; Monte 

Verde est très belle ! Elle est petite et l'architecture a l’air européen ; la période de 

Noël, donc, il y a toutes les décorations de Noël avec des petites lumières colorées et 

ses ornements" etc.). 

O récit littéraire court de Bryane conta com a mobilização da sequência script, 

que pode ser identificada em "la dame s’est levée et avec des yeux effarés...", “la jeune 

fille a regardé tout ça, elle est sortie dans la rue et a acheté des fleurs rouges. Puis, elle 

est rentrée…" e "maintenant, elle possédait un large sourire". A sequência descritiva 

pode ser vista em "il pleuvait très fort; les murs étaient à moitié jaune avec l’âge; il y 

avait des gens qui marchaient à l’entrée". 

Passamos agora para a conexão. Em seu fait divers, Bryane explora 

corretamente, embora de modo pouco variado, os marcadores temporais, sendo eles 

pendant que, et e en quelques minutes. No récit de voyage, a aluna estabelece a conexão 

menos por marcadores temporais (puis, pour le dîner), que por relações lógicas (parce 

que, mais, donc). Novamente, o uso é adequado e mostra que a aluna não apresenta 

dificuldades com essa categoria. Em sua última produção escrita, Bryane constrói a 

organização temporal com alguns marcadores temporais usados nas outras produções 

escritas (pendant que, puis, mais, maintenant) e também com a justaposição das frases, 
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como no texto utilizado como modelo. A aluna demonstra certa facilidade com a 

conexão. 

Terminada a análise das operações de linguagem no segundo nível de análise, 

passamos para a análise das operações de linguagem que garantem a textualização e o 

posicionamento enunciativo, sendo elas a coesão nominal, a coesão verbal, as vozes e as 

modalizações. 

A coeão nominal é explorada sem dificuldades no fait divers de Bryane no que 

diz respeito à retomada nominal. As anáforas usadas são "l’enfant – un garçon – 

l’enfant – il – le garçon – l’enfant – l’enfant ; Un chien – un chien – un chien – il a 

entré – un guide ; La piscine – qui dispose ; Sa grand-mère - elle". Por outro lado, 

identificamos um problema no título, em que a aluna usa um artigo definido, quando 

deveria ter usado um artigo indefinido ao se referir à criança da história, visto que era a 

primeira vez que ela usava o referente: l’enfant est sauvé de la noyade pour un chien. 

Entretanto, é interessante notar que a aluna brasileira aborda esse assunto na discussão 

da correção síncrona, corrige justamente esse problema no título e faz também uma 

correção na lide. Esse processo pode ser visto nos quadros 71 e 72 abaixo e será melhor 

explorado na seção seguinte. 

Quadro 71 - Autocorreção do título feita por Bryane 

Texto original 

L’enfant est sauvé de la noyade pour un chien 

Correção feita por Bryane 

L’Un enfant est sauvé de la noyade pour un chien 
 

Quadro 72 - Autocorreção da lide feita por Bryane 

Lide original 

Un garçon de six ans a été sauvé sur le matin du mercredi, pour un chien qui marchait sur le trottoir. 

Correção feita por Bryane 

Un Le garçon de six ans a été sauvé sur le matin du mercredi, pour un chien qui marchait sur le trottoir. 

Identificamos também dificuldade nos sintagmas seguintes: sur le matin du 

mercredi (sintagma preposicional) ; repetição de ‘la maison’ que poderia ter sido 

evitada: l’enfant était à la maison avec sa grand-mère et pendant qu’elle était à 

l’intérieur de la maison ; plusieurs des personnes. 

Em relação à coesão nominal do récit de voyage, Bryane repete o pronome 

sujeito nous para retomar o grupo com quem viajou. Entretanto, por começar com 

“nous”, não fica claro quem compõe esse grupo. Ela introduz somente no segundo 

parágrafo “ma mère” e “notre famille”. Por outro lado, vemos boas retomadas no que 
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diz respeito a outras anáforas, porque apresentam generalização e apreciação ("puis, 

nous avons fait des randonnées aux pierres très élevés, cette aventure nous a laissé très 

fatigué, mais les paysages sont magnifiques. ; nous avons regardé une présentation de 

noel avant d’aller à l’hotel – elle a été très belle !"). As dificultades encontradas em 

relação às retomadas podem ser vistas no excerto seguinte, em que a aluna usa um 

pronome sujeito quando deveria ter optado por um pronome indefinido: nous avons fait 

le trajet en voiture. Il est très rapide. Em relação aos sintagmas nominais, encontramos 

erros nos trechos "parce que le ville n’est pas très loin; nous avons fait des randonnées 

aux pierres très élevés ; cette aventure nous a laissé très fatigué". Nesses trechos, 

vemos falta de concordância nominal de número e de gênero (la ville; pierres élevées; 

très fatigués). 

 A cadeia anafórica do récit littéraire court é construída a partir das duas 

personagens, a mulher que entra no local e a mulher mais velha. Para a primeira, 

identificamos "elle – elle – son parapluie – elle – elle – la jeune fille (muda porque 

aparece « une dame », o que seria amíguo a retomada com « elle ») – la jeune fille – elle 

– elle" e para a segunda, “une dame – la dame – pour elle – la vieille – un fantôme – 

même pas la regardaient – la vieille – la vieille dame – elle – lui – elle". A retomada 

não cria ambiguidade, mas não é variada, assim como não o é no texto que foi utilizado 

como base da atividade proposta aos alunos. Os problemas de coesão nominal são 

poucos e podem ser vistos nos trechos “les a offerts (offertes); elle a posé son parapluie 

dans le mur (sur)". 

 A coesão verbal é construída por verbos predominantemente no passado no texto 

de Bryane. Identificamos um único problema com o verbo auxiliar no passado em “il a 

entré” ao invés de il est entré. Também identificamos um outro problema com o uso do 

infinitivo em “a servi comme um guide pour l’enfant atteindre le bord de la piscine”, 

em que a aluna não conjuga o verbo atteindre. 

 Os verbos usados no récit de voyage estão no presente para a descrição e no 

passado para o relato das ações. Em geral, há uma boa coesão verbal, embora haja 

problemas no uso do presente no lugar do passado em “La date a coincidé avec la 

période de noel, donc, il y a toutes les décorations de noel”. 

 Em seu récit littéraire court, Bryane usa os verbos no passado e aqueles que 

estão no presente, deveriam estar no passado, o que demonstra dificuldade com a coesão 

verbal. Os problemas podem ser vistos nos trechos “Personne n’avait jamais lui a 

donné l’attention; La jeune fille dit (deveria estar no passado) ; Tous les gens qui 
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passent (deveria estar no passado imperfeito) par la vieille l’ont traitée comme un 

fantôme, ne disaient pas un mot, même pas la regardaient (deveria estar no passé 

composé, se a primeira parte estivesse no imperfeito)", em que os erros são relacionados 

à posição do complemento lui na frase no passado, uso do presente de passer no lugar 

do passado e o uso do passé composé no lugar do imperfeito. 

 As vozes predominantes em seus três textos são as vozes do autor, embora haja a 

presença da voz do personagem através do discurso direto em “bonjour” na última 

produção escrita. Não identificamos problemas em relação a essa categoria de análise, a 

não ser pelo fato de que a aluna não usou vozes para indicar testemunhos no fait divers, 

o que é uma característica do gênero. 

 No que diz respeito às modalizações, não há modalizações apreciativas no fait 

divers de Bryane, o que mostra que a aluna não identificou a importância do 

posicionamento enunciativo através das modalizações no gênero. 

 Por outro lado, há diversas modalizações apreciativas feitas por substantitvos e 

adjetivos no récit de voyage. Para ilustrar seu uso, destacamos os trechos “très rapide ; 

pas très loin ; bon parcours ; très belle ; petite ; très fatigué ; les paysages sont 

magnifiques ; arbres sont très verts et le ciel très bleu ; nombreaux insects colorés ; 

enfants heureux, sympathiques”. 

 Em sua última produção escrita, identificamos modalizações lógicas "la vieille 

dame de nettoyage pouvait à peine croire, mais elle a accepté avec ses yeux remplis de 

larmes" e apreciativas "vêtements légèrements humides ; des yeux effarés ; fleurs 

rouges ; un large sourire", o que é adequado e pertinente ao gênero. Isso mostra que a 

aluna se preocupou mais com essa operação linguageira em seus últimos dois textos. 

 

Dupla 7 – Desenvolvimento das capacidades de linguagem transversais 

Tendo exposto a análise das capacidades de linguagem mobilizadas pela aluna 

brasileira da dupla 7, Bryane, expomos abaixo um quadro resumido com o que pode 

mostrar o desenvolvimento das capacidades de linguagem mobilizadas pela aluna ao 

longo das três produções escritas. 

Quadro 73 - Produções escritas 1, 2 e 3 de Bryane e desenvolvimento 

Operações de 

linguagem 

transversais 

Fait divers Récit de voyage Récit 

Tipos de discurso    

Sequências    

Conexão    
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Coesão 

nominal 

   

Coesão 

verbal 

   

Vozes    

Modalizações    

  

Em síntese, percebemos que houve um desenvolvimento maior na mobilização 

da conexão, e um desenvolvimento menor da coesão nominal, da coesão verbal e das 

modalizações. 

 

Dupla 7 – As correções feitas pela aluna Celina 

A correção assíncrona no GoogleDocs ao texto do gênero fait divers por Celina é 

feita em roxo diretamente no texto da aluna brasileira. É possível identificar o texto 

anterior, original, e as correções. Estas, por sua vez, totalizam 10 mudanças ao texto 

original e se configuram como emendas (9) e enunciado (1). Seis das emendas são 

acompanhadas de enunciados que explicitam o que foi alterado (J'ai remplacé "pour" 

avec "par"), ou explicam a razão da mudança (Entrer" est un verbe comme "arriver." 

Donc, l'auxiliaire est "être.), ou dão um ‘conselho’ (N'oublie pas l'accord! "Personne" 

est féminine :) ). Ao final do texto, vemos um enunciado, também em roxo, que traz um 

julgamento sobre os erros de Bryane e aprecia o texto, acompanhado de um emoji (Juste 

quelques petites erreurs grammaticales. Très bien fait! Et j’adore l’image du chien. :D). 

Em resumo, temos as seguintes correções: 

 
Quadro 74 - Análise da correção assíncrona feita por Celina 

Texto original Correção Descrição O que Como 

L’enfant est sauvé 
de la noyade pour 
un chien 
 

L’enfant est sauvé 

de la noyade par un 

chien 
+ 

J'ai remplacé "pour" 

avec "par" (correção) 

Substituição de 

« pour » por « par” 

e comentário na 

borda da página 

Correção de 

forma, 

preposição 

Emenda e 

enunciado 

Un garçon de six 
ans a été sauvé sur 
le matin du 
mercredi, 

Un garçon de six ans 

a été sauvé sur le 

matin du mercredi 

+ 

En français, on ne 

met pas une 

préposition ici 

Exclusão de « sur » Correção de 

forma, 

preposição 

Emenda e 

enunciado 

pour un chien qui 
marchait sur le 
trottoir. 

par un chien qui 

marchait sur le 

trottoir. 

Substituição de 

« pour » por « par” 

Correção de 

forma, 

preposição 

Emenda 

L’enfant était à la 
maison avec sa 
grand-mère, et 

et pendant qu’elle 

était à l’intérieur de 

la maison, 

Inserção de acento Correção de 

forma, 

acentuação 

Emenda 
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pendant qu’elle 
était à l’interieur 
de la maison, 

Il a plongé dans la 
piscine qui dispose 
d’un mètre de 
profondeur. Sans 
savoir nager, le 
garçon a 
commencé à se 
noyer et un chien 
qui passait dans la 
rue a commencé a 
aboyer pour attirer 
l’attention des 
voisins 

le garçon a 

commencé à se noyer 

et un chien qui 

passait dans la rue a 

commencé à aboyer 

pour attirer 

l’attention des voisins 
+ 

Tu a juste oublié un 

accent grave sur le 

"a." Pas de grande 

chose :) 

Inserção de acento 

e comentário na 

borda da página 

Correção de 

forma, 

acentuação 

Emenda e 

enunciado, 

apreciação 

com emoji 

et des personnes à 
proximité. Il a entré 
dans l’eau 

Il est entré dans l’eau 
+ 

"Entrer" est un verbe 

comme "arriver." 

Donc, l'auxiliaire est 

"être." 

Alteração do verbo 

auxiliar e 

comentário na 

borda da página 

Correção de 

forma 

Emenda e 

enunciado 

et a servi comme 
un guide pour 
l’enfant atteindre 
le bord de la 
piscine. 

et a servi comme un 

guide pour l’enfant à 

atteindre le bord de la 

piscine. 

Inserção de acento Correção de 

forma, 

acentuação 

Emenda 

En quelques 
minutes, plusieurs 
des personnes sont 
arrivés et ont aidé 
l’enfant. 
 

En quelques minutes, 

plusieurs _ personnes 

sont arrivées et ont 

aidé l’enfant. 
+ 

Juste "plusieurs 

personnes," il n'y a 

pas de "de" 

Exclusão de 

determinante 

« des » e 

comentário na 

borda da página 

Correção de 

forma, 

determinante 

Emenda e 

enunciado 

En quelques 
minutes, plusieurs 
des personnes sont 
arrivés et ont aidé 
l’enfant. 
 

En quelques minutes, 

plusieurs _ personnes 

sont arrivées et ont 

aidé l’enfant. 
+ 

N'oublie pas l'accord! 

"Personne" est 

féminine :) 

Inserção de “e” 

para mudança do 

gênero e 

comentário na 

borda da página 

Correção de 

sentido, coesão 

verbal 

Emenda e 

enunciado 

com emoji 

 -- Juste quelques 

petites erreurs 

grammaticales. Très 

bien fait! Et j’adore 

l’image du chien. :D 

   

 

Em relação à correção síncrona realizada por Skype, as alunas Bryane e Celina 

conversam 16 vezes sobre a correção. Os temas abordados são: 2 vezes coesão nominal 

(artigo definido e gênero de “personne”), 2 vezes sobre coesão verbal (diferença de uso 

do passé composé e do imparfait; apreciação do uso do auxiliar correto no passado), 

diferença entre plusieurs de personnes e beaucoup de personnes, acentuação (à e a), 4 
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vezes sobre preposição (sur la plage; de/par; sur internet; pour/par), 2 vezes sobre 

léxico (quelque chose; diferença entre laisser e rendre), 2 vezes sobre sintaxe (posição 

do advérbio beaucoup; posição do advérbio mieux), determinante indefinido antes do 

adjetivo. 

Primeiramente, destacamos os turnos de fala em que as alunas discutem a 

respeito do determinante no título do fait divers, excerto em que a correção é motivada 

pela aluna brasileira. Embora o objetivo da interação fosse corrigir somente o texto do 

gênero récit de voyage, as alunas decidem falar também sobre a primeira produção 

escrita. 

Como expomos no quadro 75, Bryane havia começado seu título com “l’enfant” 

e iniciado sua lide com “un garçon”. 

 
Quadro 75 - Título e lide de fait divers da aluna Bryane antes da correção 

L’enfant est sauvé de la noyade pour un chien 

Paris (AFP) 24/09/2015 20 :15 

 

Un garçon de six ans a été sauvé sur le matin du mercredi, pour un chien qui marchait sur le trottoir. 

 

Ao realizar a interação síncrona, Bryane aborda essa questão quando Celina lhe 

pergunta se ela tem alguma dúvida. A aluna brasileira introduz o assunto dizendo que 

sua professora da disciplina Francês II também havia corrigido o texto e que o uso dos 

determinantes definido e indefinido deveria ser diferente. Como expusemos 

anteriormente, a aluna brasileira corrige o título e a lide de seu próprio texto, o que pode 

ser visto novamente nos quadros 76 e 77 a seguir. 

 
Quadro 76 - Autocorreção adequada do título feita por Bryane 

Texto original 

L’enfant est sauvé de la noyade pour un chien 

Correção feita por Bryane 

L’Un enfant est sauvé de la noyade pour un chien 
 

Quadro 77 - Autocorreção inadequada da lide feita por Bryane 

Lide original 

Un garçon de six ans a été sauvé sur le matin du mercredi, pour un chien qui marchait sur le trottoir. 

Correção feita por Bryane 

Un Le garçon de six ans a été sauvé sur le matin du mercredi, pour un chien qui marchait sur le trottoir. 
 

Ao fazer a correção, explica para a aluna canadense que, segundo sua professora, 

primeiramente deveria começar o título com o artigo indefinido e depois colocar o 

artigo definido. A aluna canadense demonstra certa insegurança ao ouvir o que Bryane 
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fala, mas uma vez que compreende a questão, diz “então se você reescrever a frase... 

qual será a forma correta?”, o que pode ser visto no turno de fala 9 do quadro 78 abaixo. 

 
Quadro 78 - Transcrição do início da discussão motivada por Bryane sobre o uso dos determinantes 

1 Celina hum … je pense que j’ai parlé de … tous les erreurs que j’ai … que j’ai vues … hum :: 
…  est-ce que tu as des questions ou d’autres choses que tu voulais me demander ? 
ou juste … des choses pour … pour la clarification ou … 

2 Bryan

e 

euh … la semaine dernière … je pense… ma prof a corrigé aussi… le texte… et elle a 
dit… que j’ai mis l’article défini à la première ligne… 

3 Celina ok... 
4 Bryan

e 

« l’enfant est sauvé de la noyade par un chien »… eh ::: en le texte j’ai écrit avec un 
article indéfini… 

5 Celina ok … 
6 Bryan

e 

alors elle a/ elle me dis… que c’est le contraire… je dois commencer par un article 
indéfini… et puis écrire avec un article… défini… 

7 Celina ok donc … hum :: si tu … réécris la phrase … 
8 Bryan

e 

(?) 

9 Celina donc si … oh par exemple si tu euh… réécris la phrase donc … quelle sera la … la 
forme correcte ? … 

1

0 

Bryan

e 

«  UN enfant sauvé de la noyade par un chien » … 

1

1 

Celina oui … 

1

2 

Bryan

e 

« le garçon de six ans … » 

 

É interessante notar duas questões nessa troca de turnos de fala a respeito da 

correção. Primeiramente, vemos que a aluna brasileira está refletindo a respeito de seu 

texto, da correção e dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Ela reconstitui o que 

parece ter compreendido ou aprendido sobre o uso do artigo no título e no texto, 

utilizando a memória da intervenção da professora como um instrumento para refletir 

sobre a língua e se autocorrigir. Nesse sentido, observamos as correções da professora 

como um instrumento para corrigir as produções seguintes; porém, vemos que 

reconstituir a explicação sobre a língua e a reflexão é possível em razão da interação 

com um outro, a aluna canadense. 

Em segundo lugar, ao continuar a discussão, vemos que Celina parece então 

compreender como deveriam ser feitas as mudanças no texto e retoma o papel de “par 

mais desenvolvido”. A aluna canadense muda seu posicionamento em relação à 

discussão da correção, questionando Bryane se ela “sabe” como deveria ser a frase 

corrigida, ao que a aluna brasileira responde que “sim”. Em seguinda, Celina tenta 

explicar, com dificuldade, a razão pela qual o título de Bryane não deveria começar com 

o artigo definido. Ao fazer isso, Celina recorre a muitas hesitações e pausas, procura na 

internet a “palavra certa”, segundo ela, para exprimir o que está tentando explicar, 
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reformula suas ideias e termina com “a gente usa o artigo definido porque vai ser... vai 

ajudar... os leitores... as pessoas que lêem o texto... a ser mais claro... a ter mais certeza 

de que... a criança... que a criança...”. 

Esse processo de reformulação pode nos mostrar que a aluna está, também, 

implicada em sua atividade e atribui para si o papel de par mais desenvolvido, que deve 

ajudar a aluna brasileira a entender os erros de seu texto. Ao mesmo tempo, chamamos 

a atenção para o fato de que é Bryane quem completa a frase de Celina, o que pode ser 

visto no turno de fala 4 do quadro 79 abaixo. Celina, então, valida o comentário de 

Bryane, no turno de fala 5 do quadro abaixo. 

 
Quadro 79 - Transcrição da discussão sobre o uso do determinante no fait divers de Bryane 

1 Celina oh ...  oh tu sais que … il (?) il devrait être « le garçon » au lieu de « un garçon » ? 
2 Bryan

e 

oui… 

3 Celina oui ? ok cool… oh j’ai... oh j’ai pas... je n’ai pas vu ça... merci... ok... humm … pour le 
… pour l’article défini on dit « le » parce que il … parce qu’on sait... sait déjà pour 
du garçon on... donc on utilise... on utilise... donc on utilise … donc déjà c’est comme 
…  par exemple des gens liseurs on sait que c’est un … enfant … un enfant donc 
c’/hum … un moment... je vais trouver le bon mot… [procura surplus no 
wordreference] ok donc c’/c’est … ok donc on utilise … on utilise l’article défini 
parce que ça va être … ça va aider euh … les liseurs… ceux qui lisent ce texte … à … 
à être plus clair à être plus certain qu’on … de l’enfant comme … est-ce que l’enfant 
… 

4 Bryan

e 

ça fait … l’enfant a déjà …  a déjà reconnu… par les… 

5 Celina oui... oui... on a déjà … oui … génial c’est ça... on a déjà … parlé de l’enfant et donc … 
maintenant on met un peu plus d’information on dit … on dit « le garçon » on va … 
c’/c’est plus … euh c’est plus vite pour l’esc/oh l’enfant est un garçon… 

6 Bryan

e 

[concorda com a cabeça] 

7 Celina et si on dit « un enfant » et ensuite « un garçon » on ne sait on ne sait pas que … le... 
qu’on parle de le garçon on parle de l’enfant… 

8 Bryan

e 

oui… 

9 Celina c’est plus simple... c’est juste les choses comme ça ça rende euh … le texte un peu 
plus clair … 

1

0 

Bryan

e 

je pense que c’est ça … 

 

A  troca de turnos de fala apresentada acima pode nos indicar que, embora as 

alunas ocupem papeis diferentes na interação, que foram propostos pelo objetivo do 

projeto de que fazem parte, em que os alunos canadenses deveriam corrigir os alunos 

brasileiros e ajudá-los com sua escrita, o fato de que são justamente alunas interagindo 

nos leva a considerar que as trocas entre elas são talvez mais significativas se 

considerarmos que o papel que ocupam é mais próximo do que o ocupado entre um 

professor e seu aluno. 
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Nesse exemplo, vemos também que as alunas, apresentando níveis de 

desenvolvimento linguístico mais próximo do que entre um aluno e um professor, 

negociam os sentidos, reconstituem a regra e chegam a um consenso juntas. Vemos, 

assim, as interações negociadas de que nos falam De Pietro, Matthey e Py (1988), que 

podem ser potencialmente aquisicionais, ou seja, que podem ter um impacto sobre a 

correção das futuras produções dos alunos. Do ponto de vista vigotskiano (2007, p. 98), 

temos um exemplo da atuação na zona de desenvolvimento próximo da aluna, pois 

observamos que ela, ao dirigir sua fala à aluna canadense, explicando o que entendeu 

sobre a correção da professora, externaliza algo que ainda não consegue corrigir 

sozinha, mas que começa a poder fazer, na interação com uma aluna de um nível 

linguístico um pouco mais avançado. 

Ao observamos a produção textual sucessiva à essas discussões, identificamos 

que Bryane não elabora um título para seu récit littéraire court, mas não apresenta 

problemas em relação à mobilização das operações de linguagem comentadas acima. 

 Além desse trecho, havíamos apontado em nossas análises que a aluna brasileira 

mostrou maior mobilização de outras operações linguageiras, como a coesão verbal e a 

modalização, algo que estava presente nos três gêneros textuais. Destacaremos os 

trechos em que as alunas discutem sobre o uso dos verbos no passado em francês. 

 Para tanto, expomos abaixo o trecho original escrito por Bryane antes de 

qualquer correção, assíncrona ou síncrona, sobre o qual vamos comentar. 

 
Quadro 80 - Trecho do fait divers de Bryane antes da correção 

Sans savoir nager, le garçon a commencé à se noyer et un chien qui passait dans la rue a commencé a 

aboyer pour attirer l’attention des voisins et des personnes à proximité. Il a entré dans l’eau et a servi 

comme un guide pour l’enfant atteindre le bord de la piscine. 

 

Primeiramente, observamos que em sua correção assíncrona, Celina corrige a 

utilização do verbo auxiliar no passé composé, como expusemos anteriormente, o que 

pode ser visto também no quadro 81 abaixo. 

 
Quadro 81 - Correção do auxiliar no passado por Celina 

Texto original Correção Descrição O que Como 

et des personnes à 
proximité. Il a entré 
dans l’eau 

Il est entré dans l’eau 
+ 

"Entrer" est un verbe 

comme "arriver." 

Donc, l'auxiliaire est 

"être." 

Alteração do verbo 

auxiliar e 

comentário na 

borda da página 

Correção de 

forma 

Emenda e 

enunciado 

  



208 

 

Ao fazer essa correção assíncrona, Celina não somente faz uma emenda, como 

também adiciona um enunciado, em que diz “entrar é um verbo como “chegar”. Então, 

o auxiliar é “ser/estar”. Esse comentário, que foca na forma do uso da língua, parece 

ser feito com o intuito de ajudar a aluna brasileira a relembrar e a estabelecer uma 

relação entre os verbos que são usados com o auxiliar être. 

 Em seguida, na correção síncrona, as alunas começam a discutir sobre a 

acentuação da preposição à, que é diferente do verbo avoir conjugado na terceira pessoa 

do singular, a. Entretanto, é interessante notar que enquanto a aluna canadense continua 

explicando sua correção à aluna brasileira, Bryane comenta sobre outra correção. 

Como vemos no quadro 82 abaixo, no turno de fala 3, Celina está tentando 

indicar para Bryane a que trecho ela faz referência. Em seguida, no turno de fala 5, 

Celina mostra dificuldade em lembrar a razão pela qual corrigiu o trecho em questão e 

pergunta para si mesma “eu fiz uma pequena observação?”. Ao achar a observação que 

ela tinha feito através da ferramenta de comentário do GoogleDocs, Celina diz “ah, você 

tinha esquecido um acento”, fazendo referência à preposição antes do verbo aboyer no 

trecho “le garçon a commencé à se noyer et un chien qui passait dans la rue a 

commencé à aboyer”. 

 
Quadro 82 - Transcrição do trecho sobre a acentuação da preposição “à” 

1 Celina « commencé à aboyer »... ok humm … n’est pas … ok donc … je vais juste … 
commencer ça … 

2 Bryan

e 

je n’ai pas mis… 

3 Celina oh... ok... désolé je euh … je vais juste commencer avec la phrase « sans savoir 
nager... le garçon a commencé à se noyer et un chien qui passait dans la rue a 
commencé à aboyer » … pour euh … euh je vais … est-ce tu l’as … est-ce tu l’as 
vu ? est-ce que tu le vois maintenant ? 

4 Bryan

e 

oui... 

5 Celina oui ok hum … donc j’ai mis… humm est-ce que j’ai fait une petite note ? … Ok... 
ok ... tu as juste oublié un accent... désolé… je... je n’ai pas vu … je n’ai pas vu… 
humm … 

 

Podemos imaginar que, enquanto Celina falava sobre a correção da preposição à, 

comentada acima, Bryane estava já observando a frase seguinte que começa com il est 

entré, pois quando a aluna brasileira comenta esse trecho, a aluna canadense diz apenas 

“sim, é uma coisa pequena” e hesita. 

No excerto abaixo, Bryane começa a discutir sobre o erro que ela mesma fez é o 

turno de fala seguinte, em que a aluna brasileira diz “eu errei o auxiliar no passé 

composé, é isso?”, no turno de fala 3 abaixo. Celina, então, expressa incompreensão e 
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diz “ah, aqui? il est entré? aqui?”, como vemos no turno de fala 4. Bryane então 

responde “eu coloquei “il a entré”, não está certo”, dando ênfase ao uso errado do 

auxiliar e Celina concorda. 

 
Quadro 83 - Transcrição da interação síncrona entre Bryane e Celina 

1 Bryan

e 

 j’ai mis le verbe avoir… [risos] 

2 Celina oui... juste une petite chose … humm … 
3 Bryan

e 

 je me suis trompé avec … l’auxiliaire… au passé composé… c’est ça… ? 

4 Celina où ? oh « il est entré »... ici ? 
5 Bryan

e 

j’ai mis « il A entré » … ce n’est pas correct… 

6 Celina ah … oui… oui c’est … c’est... l’auxiliaire c’est le verbe « être » parce que c’est des 
DrMrsVandertrampp verb... c’est des juste … quelques petites exceptions … mais oui 
… hum… 

 

  Esses trechos podem nos indicar que a aluna brasileira está implicada na 

atividade, questionando seus erros, reformulando hipóteses e elaborando, com a ajuda 

dos instrumentos fornecidos por Celina, novos caminhos para sua aprendizagem. 

 Ao analisarmos o texto sucessivo, o récit littéraire court, não encontramos erros 

relacionados ao uso do verbo auxiliar no passado, como podemos ver nos trechos “elle 

a réussi; elle a trouvé; la dame s’est levée; elle a estimé; elle a posé; la jeune fille a 

regardé tout ça; elle est sortie; elle est rentrée; elle a accepté”, o que pode indicar uma 

maior mobilização das capacidades linguístico-discursivas e das operações de 

textualização ao longo do projeto. Nesse sentido, podemos dizer que a produção dos 

textos e as correções dos alunos canadenses pode estar funcionando como um 

instrumento (VIGOTSKI, 1997) para o desenvolvimento das capacidades de linguagem 

da aluna brasileira. 
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4.3 O nível linguístico dos alunos canadenses e as correções inadequadas 

aos textos dos alunos brasileiros 

Tendo exposto a análise das produções escritas, as correções dos canadenses e 

sua possível influência no desevolvimento das capacidades de linguagem dos alunos 

brasileiros, levantaremos o fato de que os alunos canadenses não tinham um nível muito 

elevado de língua e que, portanto, acabaram corrigindo inadequadamente os textos dos 

alunos brasileiros. 

Como explicado na metodologia, nossa proposta envolvia dois grupos de 

estudantes de francês. Em nenhum desses dois grupos havia pessoas que tinham o 

francês como língua materna. Se por um lado, isso possibilitou, como mostramos nas 

análises, que a interação entre os alunos se desse sempre na língua francesa, por outro, 

era de se esperar que houvesse erros de língua não só nessas interações, mas também 

nas próprias correções feitas pelos canadenses. 

De fato, dentre todas as correções feitas pelos alunos da UVic, houve erros dos 

alunos brasileiros que não foram corrigidos e outros que foram corrigidos de modo 

errado. Por exemplo, os alunos canadenses das duplas 3 e 5, que apresentaram as 

correções seguintes. 

Quadro 84 - Correções inadequadas do aluno canadense da dupla 3 

est appelé à témoigner à 
village Indienne Rajura 

est appelé à témoigner à la village 

Indienne Rajura, 
Inserção de determinante « la » 

Dans le poste de police Dans lea poste de police Alteração de « le » por « la” 

il a mis le perroquet devant la 
femme, pour vérifier 
l'exactitude de cette histoire. 

il a mis le perroquetlui a mis 

devant la femme, pour vérifier 

l'exactitude de cette histoire. 

Substituição de « a mis le 

perroquet” por “lui a mis” 

Le perroquet n’a rien dit et il a 
été libéré. 

Le perroquet n’a rien dit et il a été 

libéréer. 
Alteração da conjugação do 

verbo 

 

No caso desse aluno, vemos que as correções erradas envolvem o gênero das 

palavras “village” e “poste”, os pronomes pessoais de complemento direto e indireto, e 

a diferença de ortografia entre o verbo no infinitivo e no particípio passado. Por se tratar 

de um aluno que tem como língua materna o inglês, compreende-se que o gênero dos 

substantivos pode apresentar mais dificuldade de aprendizagem do que para um falante 

de uma língua latina. Nos outros dois casos, podemos imaginar que esses são conteúdos 

que ainda não são dominados pelo aluno canadense. 

Em relação ao aluno da dupla 5, identificamos também uma correção errada em 

relação ao gênero dos substantivos e a concordância do adjetivo, como vemos no quadro 
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85 abaixo, o que nos ajuda a confirmar que esse tipo de questão apresenta mais 

dificuldade para alunos anglófonos. 

 
Quadro 85 - Correções inadequadas do aluno canadense da dupla 5 

Après cette grande quantité 

de manifestations masculines 

Après cette grande 

quantité de manifestations 

masculins 

Substituição de « masculines » por 

« masculins” 

 

Além das correções inadequadas que mostramos, houve outros erros linguísticos 

cometidos pelos alunos canadenses tanto nas correções feitas por eles nos textos dos 

alunos brasileiros, quanto em outras interações, por exemplo, no Skype. De um ponto de 

vista mais normativo, poderíamos mencionar o fato de que esses erros poderiam ter 

confundido os alunos brasileiros e ensinado coisas que não são pertinentes. Nessa linha 

de raciocínio, teria sido melhor criar interações apenas com o professor, para evitar 

esses problemas. No entanto, como dissemos, acreditamos que os benefícios de termos 

criado interações com um par mais desenvolvido, um aluno, e não um professor, e 

alguém de outra cultura, foram maiores do que os eventuais problemas causados. O fato 

de ter colocado juntos alunos que negociaram o sentido dos textos (DE PIETRO; 

MATTHEY; PY, 1988), discutiram e refletiram juntos sobre questões linguísticas, foi, 

na nossa opinião, bastante produtivo para o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem (DOLZ, PASQUIER, BRONCKART, 1993) dos alunos, pois foram 

impulsionados pela presença do par e por suas correções a convocarem essas discussões 

e reflexões em outros momentos, na produção do texto seguinte, transformando-as em 

instrumentos (VIGOTSKI, 2004) para correções futuras. Em outras palavras, o fato de 

tornar consciente a reflexão sobre a língua e a discussão sobre aspectos linguísticos, 

endereçada não a um professor, mas para um par que não compartilhava a mesma 

língua-cultura, pode ter contribuído para o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem dos alunos. 
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5. Discussões dos resultados 
 

Após ter exposto os resultados das análises, apresentaremos a discussão, fazendo 

uma síntese das capacidades de linguagem transversais aos gêneros e desenvolvidas 

pelos alunos brasileiros ao longo do semestre; em seguida, abordaremos as 

contribuições da correção feita pelos alunos canadenses; por fim, discutiremos o papel 

das ferramentas na mediação on-line e seu efeito na produção escrita dos alunos 

brasileiros, à luz dos conceitos que orientam nosso estudo. 

A partir da análise dos modelos didáticos dos gêneros fait divers, récit de voyage 

e récit littéraire court, identificamos que algumas das operações de linguagem 

mobilizadas em sua escrita lhes eram comuns. Eles foram escolhidos pela professora do 

curso pois compartilham características do aspecto tipológico “relatar”, tal como 

apresentado por Dolz e Schneuwly (2004). Mais precisamente, os mecanismos de 

textualização e os mecanismos enunciativos apresentam características em comum aos 

três gêneros textuais. 

No nível organizacional, alguns tipos de discurso e sequências textuais 

(BRONCKART, 1999/2012) são comuns aos três gêneros. Os tipos de discurso 

predominantes nas duas primeiras produções escritas eram o discurso interativo e o 

relato interativo. Em relação às duas primeiras produções escritas, há uma implicação 

temporal, feita, no primeiro, por meio de marcadores temporais dêiticos, no segundo, de 

uma implicação pessoal, feita através do uso de pronomes pessoais dêiticos, tais como 

je, nous e on. No terceiro texto, o pronome on, como demonstrado por Cavallero (2007), 

tem função dêitica ao representar o narrador e, também, o próprio leitor, criando uma 

identificação entre ambos. A sequência textual comum aos três textos é a script e, 

também, a sequência descritiva. 

No que diz respeito aos mecanismos de manutenção da coesão temática 

(BRONCKART, 1999/2012), identificamos que os mecanismos de conexão, de coesão 

nominal e de coesão verbal também tinham pontos compartilhados pelos três gêneros. 

Em relação aos mecanismos de conexão, identificamos os marcadores temporais para 

expressão de sucessão de ações no primeiro e no segundo gênero trabalhado. A coesão 

nominal, por outro lado, mostra um posicionamento enunciativo através de anáforas 

nominais e pronominais nos três gêneros. Entretanto, no fait divers, a escolha dos 

referentes mostra o posicionamento do autor em relação ao fato ocorrido. No récit de 
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voyage, as anáforas estão impregnadas das experiências vividas durante a viagem. No 

récit littéraire court, há uma maior repetição dos pronomes sujeito il ou elle, que 

retomam o personagem da história. Em relação à coesão verbal, os verbos estão no 

passado e, também, no presente para os principais fatos ou descrição dos lugares, 

principalmente no terceiro texto. 

Alguns mecanismos enunciativos, como vozes e modalizações, também são 

comuns aos três gêneros. No que concerne às vozes, encontramos vozes do autor e dos 

personagens nos três gêneros textuais. As modalizações encontradas são, 

principalmente, as apreciativas e as lógicas. 

Após ter feito a análise das produções escritas dos 7 alunos brasileiros, pudemos 

observar quais capacidades de linguagem foram mais ou menos mobilizadas e quais 

foram desenvolvidas ao longo do semestre, de forma a responder a nossa primeira 

pergunta de pesquisa: quais capacidades de linguagem são mobilizadas nos três textos 

dos alunos brasileiros ao longo do semestre? Houve desenvolvimento? 

No que tange às dificuldades encontradas pelos alunos ao produzir os gêneros 

fait divers, récit de voyage e récit littéraire court, constatamos que as capacidades de 

linguagem do gênero fait divers, o terceiro gênero trabalhado no semestre63 com os 

alunos (e primeiro analisado em nossa pesquisa), foram aquelas de que os alunos 

apresentaram menos domínio. No quarto gênero trabalhado com os alunos durante o 

semestre (segundo na nossa pesquisa) o récit de voyage, eles demonstraram ter 

desenvolvido algumas das capacidades de linguagem. Na última produção textual (e 

terceira em nossa pesquisa), o récit littéraire court, a mobilização das capacidades de 

linguagem volta a ser menor. Vejamos de modo detalhado o que ocorre. 

As operações linguageiras que os alunos brasileiros pareceram dominar menos 

ao escrever o fait divers foram, em primeiro lugar, as sequências e, em segundo lugar, 

as modalizações. Os alunos das duplas 3, 5 e 6 apresentaram quase nenhuma 

mobilização das sequências textuais64 e os alunos 1 e 7 apresentaram quase nenhuma 

mobilização das modalizações. Além disso, grande parte dos alunos apresentou ter 

pouco ou um domínio parcial dos tipos de discurso (alunos das duplas 1, 3, 4, 5, 6 e 7), 

da conexão (todos os alunos), da coesão nominal (todos os alunos), da coesão verbal 

                                                           
63Lembramos que durante um semestre, na disciplina FLM0131, os alunos produziram cinco gêneros 
textuais, três dos quais foram analisados em nossa pesquisa. O primeiro analisado, o fait divers, foi o 
terceiro solicitado na disciplina. 
64As sequências foram a operação linguageira nas quais mais alunos tiveram dificuldades (3). Entretanto, 
essa mesma operação foi bem mobilizada pela mesma quantidade de alunos (3) de outras duplas. 
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(alunos das duplas 2, 4, 5, 6 e 7). As vozes, por sua vez, pareceram ser mobilizadas pela 

maior parte dos alunos, os alunos das duplas 3, 4, 5, 6 e 7. 

O fato de que o gênero fait divers foi o que apresentou mais dificuldade para os 

alunos era o esperado em nossa pesquisa, pois, como explicamos na metodologia, os 

alunos brasileiros estavam inseridos em um curso de francês que propunha a escrita de 5 

gêneros textuais, sendo o fait divers o terceiro deles65. Embora esse gênero tenha sido 

pedido depois de outras duas produções escritas, ele era o primeiro da ordem do relatar 

(DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 56-57), que mobilizava o emprego da coesão verbal 

no passado. Os alunos estavam aprendendo a contar fatos no passado em sala de aula e 

tinham visto, pela primeira vez, um dos tempos verbais, o passé composé. Portanto, eles 

estavam mobilizando pela primeira vez essas capacidades linguístico-discursivas. Eles 

estavam também aprendendo a usar marcadores temporais e alguns conectores simples. 

Antes da produção desse gênero textual, os alunos estavam produzindo gêneros que 

compartilham o aspecto tipológico “expor” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 56-57), o 

que pode justificar essa maior dificuldade ao escrever o primeiro gênero do curso que 

apresentava o aspecto tipológico “relatar”. 

Ao produzir o gênero récit de voyage, os alunos já tinham recebido a correção 

do gênero fait divers feita pelos alunos canadenses e, também, já tinham trabalhado em 

sala de aula várias atividades que demandavam o uso de tempos verbais no passado, 

marcadores temporais e, portanto, observamos que houve desenvolvimento das 

capacidades de linguagem se comparadas às que tinham sido mobilizadas no fait divers. 

Em outras palavras, eles já tinham trabalhado com outros gêneros que compartilhavam 

o aspecto tipológico “relatar”, com os mesmos tipos de discurso e as mesmas 

sequências script e descritivas e as capacidades linguístico-discursivas que o 

caracterizam: coesão verbal envolvendo os tempos do passado e marcadores temporais. 

Mas também no nível da textualização, os mecanismos de conexão, de coesão verbal e 

de coesão nominal eram semelhantes. Além dessa razão, esse era o gênero que mais se 

aproximava da realidade dos alunos, em que eles deveriam relatar uma viagem que 

tivessem feito. 

De maneira específica, as operações linguageiras que apresentaram menor 

desenvolvimento foram as sequências script e descritiva, novamente pelo aluno 

brasileiro da dupla 2, que as mobilizou pouco. Os alunos brasileiros das duplas 1, 3, 4 e 

                                                           
65Em ordem, os gêneros pedidos no curso foram: 1) synopsis, 2) présentation sur Facebook, 3) fait divers, 
4) récit de voyage, 5) récit littéraire court 
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7 mobilizaram de modo parcial, quase sem problemas, os tipos de discurso, e os alunos 

brasileiros das duplas 2, 4, 5, 6 e 7 mobilizaram de modo parcial a coesão nominal do 

gênero récit de voyage. A maioria dos alunos mobilizou adequadamente as sequências, 

a conexão, a coesão verbal, as vozes e as modalizações. Nos textos de 5 alunos das 

duplas, sendo elas 3, 4, 5, 6 e 7, as sequências foram adequadamente mobilizadas. Nas 

produções escritas dos alunos das duplas 1, 4, 6 e 7, houve mobilização da conexão. Em 

relação à coesão verbal, 5 alunos apresentaram mobilização adequada, aqueles das 

duplas 1, 2, 5, 6 e 7. As vozes foram mobilizadas por 6 alunos, os das duplas 2, 3, 4, 5, 

6 e 7. As modalizações, por sua vez, tiveram mobilização adequada por 5 alunos, das 

duplas 2, 3, 4, 6 e 7. 

Em relação às operações linguageiras mencionadas nos parágrafos anteriores que 

estavam presentes nos modelos didáticos e que eram transversais aos três gêneros, 

observamos, em primeiro lugar, que a maior parte das duplas apresentou 

desenvolvimento dos mecanismos de manutenção da coesão temática, sobretudo no que 

diz respeito à conexão, à coesão verbal e à coesão nominal. Em relação à conexão, 

apresentaram desenvolvimento os alunos brasileiros das duplas 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Quanto 

à coesão verbal, os alunos brasileiros das duplas 3, 4, 6 e 7 apresentaram 

desenvolvimento. No que diz respeito à coesão nominal, observamos desenvolvimento 

dessas capacidades pelos alunos brasileiros das duplas 1, 3, 4, 6 e 7. Em segundo lugar, 

uma menor quantidade de duplas apresentou desenvolvimento em relação ao 

gerenciamento da infraestrutura geral do texto. Mais precisamente, as duplas 1 e 4 

apresentaram desenvolvimento na mobilização dos tipos de discurso e as duplas 2, 3 e 5 

apresentaram desenvolvimento das sequências descritiva e script. 

Quadro 86 - Mobilização das capacidades de linguagem no fait divers (FD) e no récit de voyage (RV) 

Capacidades 

de linguagem 

1 2 3 4 5 6 7 

FD RV FD RV FD RV FD RV FD RV FD RV FD RV 

Tipos de 

discurso 

              

Sequências               

Conexão               

Coesão nominal               

Coesão verbal               

Vozes               

Modalizações               
 

Ainda no que diz respeito às dificuldades encontradas nos textos dos alunos, 

identificamos que o gênero récit littéraire court, o último escrito no semestre, 
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apresentou ora menos, ora igual dificuldade na mobilização das capacidades de 

linguagem, em comparação ao fait divers. 

Conforme expomos, as dificuldades encontradas mais frequentemente nos textos 

dos alunos são textuais, linguísticas e ortográficas, nos termos de Dolz, Gagnon e 

Toulou (2008). Como afirmam os autores (DOLZ; GAGNON; TOULOU, 2008, p. 35-

38), as dificuldades textuais se referem principalmente à ausência de conhecimentos 

sobre o gênero textual. Em nosso corpus, as dificuldades textuais estão ligadas à 

progressão temática, organização, segmentação e conexão entre partes do texto, coesão 

anafórica e verbal. As dificuldades linguísticas, por sua vez, dizem respeito ao uso das 

unidades linguísticas, lexicais e à composição das frases. Nos textos dos alunos, essas 

dificuldades englobam a coesão, conjugação, questões morfológicas, sintáticas e 

anáforas (DOLZ; GAGNON; TOULOU, 2008). 

Mais precisamente, dois dos sete alunos brasileiros apresentaram pouco domínio 

das sequências script e descritiva (dupla 6), da conexão e das modalizações (dupla 2), 

sendo que o aluno da dupla 6 também havia apresentado pouca mobilização das 

sequências script e descritiva em seu fait divers. Além disso, grande parte dos alunos 

demonstrou ter um domínio parcial dos tipos de discurso (alunos das duplas 2, 3, 5, 6 e 

7), da coesão nominal (alunos das duplas 2, 3, 4, 5, 6 e 7) e da coesão verbal (alunos das 

duplas 2, 3, 5 e 7). Por outro lado, as operações linguageiras relacionadas às sequências 

descritiva e script, aos mecanismos de conexão, às vozes e às modalizações foram 

mobilizadas por uma maioria de alunos. 

No quadro 87 a seguir, vemos o desenvolvimento das capacidades de linguagem 

do primeiro gênero trabalhado, o fait divers, ao terceiro, o récit littéraire court, 

passando pelo gênero récit de voyage. 
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Quadro 87 - Mobilização das capacidades de linguagem no fait divers (FD), no récit de voyage (RV) e no 

récit littéraire court (RL) 

Capaci

dades 

de 

lingua

gem 

1 2 3 4 5 6 7 

F

D 

R

V 

R

L 

F

D 

R

V 

R

L 

F

D 

R

V 

R

L 

F

D 

R

V 

R

L 

F

D 

R

V 

R

L 

F

D 

R

V 

R

L 

F

D 

R

V 

R

L 

Tipos 

de 

discurs

o 

                     

Sequên

cias 

                     

Conexã

o 

                     

Coesão 

nomina

l 

                     

Coesão 

verbal 

                     

Vozes                      

Modali

zações 

                     

 

Como vemos no quadro 87 acima, parece ter havido desenvolvimento maior das 

capacidades de linguagem entre os gêneros fait divers e récit de voyage do que entre o 

gênero récit de voyage e o gênero récit littéraire court. Uma análise menos atenta 

poderia indicar que as correções dos alunos canadenses e as atividades em sala de aula 

não contribuíram para o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos 

brasileiros entre esses dois gêneros. No entanto, uma análise mais detalhada pode trazer 

outros parâmetros para compreender o menor desenvolvimento das capacidades de 

linguagem do gênero récit littéraire court. Por exemplo, o fato de que o gênero récit 

littéraire court representa um texto literário e, portanto, é permeado pelo estilo do 

escritor, o que não havia sido trabalhado nos textos anteriores. Embora os participantes 

da pesquisa fossem do curso de Letras e estivessem habituados à leitura de textos 

literários, a escrita de um texto literário exige mais criatividade, pois transmite uma 

visão singular da realidade. 

Além disso, parece-nos importante ressaltar que, como menciona Astolfi (2006, 

p. 9), os erros fazem parte da aprendizagem e não é possível imaginar que as correções 

garantiriam produções seguintes sem erros. Não se pode, tampouco, segundo o mesmo 

autor, falar em “progressão pedagógica”, como se a progressão do professor fosse igual 

à progressão dos alunos. Em termos vigotskianos, o desenvolvimento não é sempre uma 

curva ascendente e paralela à da progressão de ensino imaginada pelo professor. 
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Dessa forma, mesmo não tendo observado um desenvolvimento sempre 

ascendente entre as produções, podemos dizer que houve desenvolvimento das 

capacidades de linguagem dos alunos de um texto ao outro, sobretudo entre o fait divers 

e o récit de voyage. Levantamos algumas hipóteses sobre as possíveis influências do 

desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos brasileiros. Dentre elas, 

estão as atividades em sala de aula, as correções propostas em sala e em atividades 

extra-classe pela professora e pelos monitores do curso, as outras atividades solicitadas 

pelo curso e que não foram analisadas em nossa pesquisa66, o próprio interesse e a 

motivação dos alunos, entre outros. Por exemplo, no que diz respeito aos outros gêneros 

que os alunos produziram para o curso, sabemos que eles estavam organizados em 

determinada ordem, que acompanhava os conteúdos trabalhos em aula. Portanto, 

levantamos a hipótese de que todos esses fatores tenham contribuído para o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos e que, especificamente, a 

produção de um gênero pode ter agido como instrumento para as capacidades de 

linguagem comuns ao gênero seguinte. 

Além da produção dos gêneros que demandavam a mobilização de operações 

linguageiras semelhantes, das aulas e das outras atividades realizadas pelos alunos, 

buscamos identificar, também, em que medida as correções dos alunos canadenses 

tiveram influência ou não na produção escrita dos estudantes lusófonos. Dessa forma, 

buscamos responder à segunda pergunta de pesquisa: se houve (desenvolvimento), qual 

a influência das correções linguageiras no desenvolvimento das capacidades de 

linguagem dos alunos brasileiros? 

Exporemos as correções feitas pelos estudantes anglófonos, fazendo uma síntese 

daquelas que podem ter tido alguma influência no desenvolvimento das capacidades de 

linguagem dos alunos brasileiros. Como mostramos na Análise dos Dados, apoiamo-nos 

no modo como Tapia (2016) classificou as correções em sua pesquisa e observamos que 

foram feitas 251 correções nos textos dos alunos brasileiros, sejam elas de forma, de 

sentido ou correções globais, tanto no GoogleDocs, como no Skype. Cada estudante 

anglófono realizou, em média, 35 correções e a média das correções de forma foi 22 por 

aluno. Isso nos permite concluir que, no geral, mais da metade das correções feitas pelos 

canadenses foram correções de forma. Nessa categoria, agrupam-se as correções que 

dizem respeito à ortografia, à sintaxe, ao léxico, à pontuação e na acentuação. No 

                                                           
66As outras atividades do curso não fizeram parte do sistema de correção por pares estabelecido pela 
telecolaboração entre os alunos brasileiros e canadenses, por isso não foi objeto de nossa análise. 
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quadro 88 a seguir, vemos a quantidade de cada tipo de correção realizada pelos alunos 

canadenses. 

 
Quadro 88 - Quantidade e tipo de correções feitas pelos canadenses 

 Forma Sentido Correção global TOTAL 

Dupla 1 14 1 5 20 

Dupla 2 16 12 7 35 

Dupla 3 25 14 8 47 

Dupla 4 17 7 2 26 

Dupla 5 27 14 0 41 

Dupla 6 24 15 15 54 

Dupla 7 17 10 2 29 
 

Dentre as correções de forma realizadas pelos alunos canadenses, o tópico mais 

corrigido foi, em primeiro lugar, o léxico. Em segundo lugar, identificamos as correções 

de concordância nominal e de regência verbal. No que diz respeito às correções de 

sentido, a coesão nominal e a coesão verbal foram operações linguageiras mais 

corrigidas. 

Em relação às ferramentas digitais, os alunos canadenses realizaram mais 

correções pelo GoogleDocs de modo assíncrono que pelo Skype de modo síncrono. Se 

compararmos as operações linguageiras corrigidas em cada ferramenta digital, tanto na 

interação assíncrona no GoogleDocs, quanto na interação síncrona no Skype, 

concluímos que as operações linguageiras mais corrigidas foram três. Em primeiro 

lugar, em ambos os casos, o léxico foi o mais corrigido. Em segundo lugar, 

identificamos a coesão nominal. E em terceiro lugar, a coesão verbal. 

Entretanto, embora as três categorias mais corrigidas em ambas as ferramentas 

digitais sejam as mesmas, as porcentagens de correção dessas mesmas três categorias, 

léxico, coesão nominal e coesão verbal, são sempre maiores no Skype. Isto é, os alunos 

canadenses fazem um maior número de correções no GoogleDocs de modo geral, mas o 

léxico, a coesão nominal e a coesão verbal são mais corrigidos na interação síncrona 

pelo Skype. 

Apesar de não fazerem parte das três categorias mais corrigidas, identificamos 

que questões como apreciação do texto aparecem três vezes mais no Skype do que no 

GoogleDocs. Por outro lado, identificamos uma maior porcentagem de correção na 

interação assíncrona no GoogleDocs em relação a outras categorias: a ortografia, que os 

alunos corrigem quase duas vezes mais de modo assíncrono que de modo síncrono; a 

acentuação, corrigida cinco vezes mais pelo GoogleDocs que pelo Skype; a conexão, 

corrigida quatro vezes mais pelo GoogleDocs. 
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Tendo observado essa síntese, levantamos como hipótese que, nas correções 

assíncronas, os alunos tendem a corrigir problemas mais pontuais, como acentuação e 

ortografia. No que diz respeito ao modo como os alunos fazem isso, temos a emenda 

(TAPIA, 2016) como a mais utilizada pelos alunos. Em segundo lugar, mas menos 

numerosa, as marcas (TAPIA, 2016), e, por último, os enunciados (TAPIA, 2016). 

Por sua vez, na correção síncrona, os alunos comentam o texto de modo geral, 

emitindo comentários apreciativos a respeito da produção escrita de sua dupla. É 

também no Skype que os alunos canadenses aconselham a revisar, compartilhando 

modos de fazer, além de exprimir suas incompreensões sobre léxico ou frases, que 

motivam discussões mais longas sobre esse assunto. Além disso, a correção síncrona 

apresenta mais correções sobre a regência verbal e a concordância nominal. 

Em relação ao modo como os alunos canadenses fazem a correção, vê-se uma 

mudança se compararmos a correção assíncrona com a síncrona. Nesta segunda, os 

canadenses fazem mais explicações, que acompanham as emendas. Muitas vezes, eles 

instigam os alunos brasileiros a observarem os erros e a proporem a forma correta, para 

só depois realizar a emenda. Esse tipo de correção aparece em nosso corpus 

acompanhando os erros de regência verbal e de concordância nominal, como a 

concordância do particípio passado com o sujeito nos tempos do passado, o gênero e o 

número de substantivos e de adjetivos etc. 

Desse modo, vemos uma mudança no modo de corrigir entre o GoogleDocs e o 

Skype, o que pode ter beneficiado as produções escritas dos alunos brasileiros. Na 

primeira tarefa, os alunos canadenses, em sua maioria, apontam ou corrigem os erros 

por meio de emendas. Na segunda tarefa, por sua vez, eles ou indicam e explicam o 

erro, ou instigam os alunos brasileiros a perceber seus próprios erros para depois 

corrigi-los. 

No que diz respeito à relação entre o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem dos alunos brasileiros e as correções feitas pelos alunos canadenses através 

das ferramentas digitais, observamos que, nas duplas 1, 2, 4, 5 e 7, houve uma grande 

quantidade de correções da coesão verbal e essa operação linguageira foi mais bem 

mobilizada nas produções escritas sucessivas dos alunos brasileiros dessas mesmas 

duplas. Os alunos canadenses das duplas 2, 4 e 5, por sua vez, corrigiram, dentre outras 

coisas, a coesão nominal, operação linguageira que foi desenvolvida nas produções 

seguintes dos alunos brasileiros. 



221 

 

 

 Apesar desse desenvolvimento global das capacidades de linguagem e da 

percepção de que houve uma influência considerável da correção dos alunos canadenses 

na produção textual dos alunos brasileiros, não podemos deixar de comentar que 

algumas correções foram feitas de modo incorreto e que os alunos da UVic também 

estavam inseridos em um contexto de aprendizagem da língua francesa, ou seja, embora 

estivessem em um nível mais avançado, não tinham fluência no idioma nem eram 

professores de francês. Essa observação nos parece pertinente, pois é necessário 

considerar dois aspectos em nossas análises: em primeiro lugar, o fato de que as 

correções dos alunos canadenses não foram “exatas”, “corretas”, em todos os 

momentos; em segundo lugar, o fato de que não foram feitas a partir de um ponto de 

vista didático de contribuição com o desenvolvimento dos alunos. Em ambos os casos, 

isso não invalida nossa pesquisa, nem nossos dados, pois nosso foco foi nas 

contribuições da correção por pares e na interação entre eles na produção escrita dos 

alunos, levando em conta que não se tratava de correções feitas por professores, de um 

ponto de vista didático. 

Vale destacar, também, que as correções realizadas através das ferramentas 

digitais possibilitadas pelo projeto de telecolaboração não são as únicas mediações que 

podem ter sido responsáveis pelo desenvolvimento das capacidades de linguagem dos 

alunos brasileiros. Como dissemos anteriormente, os alunos brasileiros, além de estarem 

inseridos nesse projeto internacional, faziam um curso de francês na Universidade de 

São Paulo. Nesse curso, eles tinham atividades elaboradas pela professora, correções em 

sala de aula, a ajuda dos monitores da disciplina, o contato da sala de aula com os outros 

alunos, entre outras possibilidades de aperfeiçoamento da língua. Todos esses 

elementos, incluindo as correções realizadas pelos alunos canadenses, foram momentos 

que podem ter influenciado no desenvolvimento das capacidades de linguagem dos 

alunos brasileiros. 

Em relação ao papel dos alunos canadenses no desenvolvimento das capacidades 

de linguagem dos alunos brasileiros, podemos imaginar que, se as correções tivessem 

sido feitas por um professor, ou se os modos de corrigir segundo a perspectiva dos 

gêneros textuais tivessem sido trabalhados com os alunos canadenses, os resultados 

poderiam ter sido diferentes. Entretanto, por outro, os alunos canadenses provavelmente 

estavam mais próximos da ZPD (VIGOTSKI, 2008) dos alunos brasileiros. Eles 

ocupavam um mesmo papel, o de aluno aprendiz de francês, embora tivessem tarefas 

diferentes no projeto. Desse modo, podemos supor que a correção, feita por um par mais 
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desenvolvido, porém mais próximo do que um professor, e o modo como ela se deu, 

primeiramente assíncrona e depois síncrona, pode ter tido um efeito maior no 

desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos brasileiros do que se a 

correção tivesse sido feita por um professor. 

Diante de nossos resultados, acreditamos que o feedback corretivo dos alunos 

canadenses pode ter funcionado como um instrumento (VIGOTSKI, 2008, 

FRIEDRICH, 2012) para que os alunos brasileiros desenvolvessem suas capacidades de 

linguagem. Isso parece-nos verdadeiro, pois os alunos aprenderam a partir do feedback 

corretivo em suas produções escritas, já que houve desenvolvimento das capacidades 

linguageiras entre a correção de um gênero e a produção de outro. 

Por fim, procuramos responder à terceira pergunta de pesquisa: a mediação on-

line por meio de ferramentas digitais pode ajudar os alunos brasileiros inseridos em 

nosso projeto de telecolaboração a ter uma melhor produção escrita (no plano 

contextual, discursivo e linguístico-discursivo)? De que maneira? 

De modo geral, a implicação dos alunos no projeto foi alta. Embora tenhamos 

selecionado 7 duplas de alunos para compor nosso corpus, havia 26 alunos brasileiros e 

31 alunos canadenses em cada turma. Em relação à produção escrita fait divers, todos os 

alunos brasileiros a fizeram, enquanto 20 alunos canadenses a corrigiram. No que diz 

respeito à escrita do récit de voyage, 22 alunos brasileiros a fizeram, enquanto 17 

canadenses a corrigiram. Após o projeto de telecolaboração ter terminado, os alunos 

brasileiros escreveram o récit littéraire court para a disciplina de Francês II e que 

usamos para compor nossos dados. Nessa etapa, tivemos 34% de participação dos 

alunos brasileiros. 

Em resumo, temos os seguintes dados de participação: 

Quadro 89 - Dados referentes à participação dos alunos por atividades 

  Alunos brasileiros Alunos canadenses 

Fait 

divers 

26 alunos 

 

100% de participação 

20 alunos corrigiram de modo assíncrono 

 

76% de participação 

Récit de 

voyage 

22 alunos 

 

84% de participação 

17 alunos corrigiram de modo síncrono 

 

77% de participação 

Récit 

littéraire 

court 

9 alunos 

 

34% de participação 

 

- 
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Acreditamos que a alta porcentagem de participação dos alunos ocorreu devido 

ao interesse pelo projeto. No final, observamos uma menor porcentagem de 

participação, porém, isso é normal pelo fato de os alunos estarem mais perto do final do 

semestre. 

As ferramentas digitais tiveram um papel crucial para que este projeto pudesse 

ser posto em prática. Se não fosse por elas, tendo em vista a distância entre os países 

envolvidos, a interação entre os alunos das duas universidades não teria sido possível. 

Além disso, por se tratar de alunos de nacionalidades diferentes que não 

compartilhavam a mesma língua materna, o francês era a única língua à qual eles 

podiam recorrer para a comunicação. Por esse motivo, as interações foram 

significativas, pois os alunos foram instigados a interagir com falantes de outra 

nacionalidade em uma situação de comunicação real, motivada pelas atividades do 

projeto. Isto é, a tarefa proposta aos alunos brasileiros de escrever as produções escritas 

e aos alunos canadenses de corrigi-las se concretizou como uma interação real de 

comunicação fora das salas de aula, o que é pouco comum em cursos de língua 

estrangeira. 

Além disso, as discussões entre os alunos mostraram que a interação, tornada 

possível somente pelas ferramentas digitais, foi significativa, visto que os alunos não se 

limitaram a discutir sobre a correção, mas abordaram também outros assuntos, seja 

explicando uma questão de cultura, seja falando sobre a diferença entre a vida no Brasil 

e no Canadá. Encontramos, em nosso corpus, discussões a respeito de questões próprias 

da cultura brasileira, por exemplo, o aluno Belmiro, da dupla 2, que explica, motivado 

pela incompreensão de Caique, o que significa a palavra “Bandeirantes”. Ou então, o 

aluno Bruno, da dupla 6, que discutiu sobre homofobia no Brasil com sua dupla, 

Clarisse. 

Podemos afirmar, então, que as interações, embora tivessem como objetivo as 

correções dos textos, levaram os alunos a irem além disso. Assim como menciona 

Mangenot (2012), o fato de colocar nacionalidades diferentes em contato desperta nos 

alunos o desejo de realizar comentários de ordem socioafetiva, o que pode ser verificado 

em nossos dados. Em outras palavras, além da influência para o desenvolvimento das 

capacidades de linguagem dos alunos, vimos que a interação face-a-face realizada por 

meio da internet contribuiu para três outros tipos de aprendizagem: – em relação aos 

conteúdos culturais de outro país; - em relação ao uso da língua francesa para negociar 

os sentidos; – para o aperfeiçoamento do uso das próprias ferramentas digitais. Nesse 
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sentido, o fato de escrever para outro aluno e não para o professor, aquele que avalia a 

aprendizagem (MANGENOT, 2012), pode ter tido uma influência essencial no tipo de 

conteúdo abordado na interação. 

No que diz respeito aos conteúdos culturais, observamos que, nas interações por 

Skype, outros conteúdos foram abordados, ou seja, os alunos não se restringiram a fazer 

comentários voltados apenas para a reescrita. Ao contrário, percebemos que as 

ferramentas digitais possibilitaram que os alunos de duas nacionalidades diferentes 

tivessem acesso ao conhecimento da sociedade da sua dupla. Desse modo, se, como 

afirma Siemens (2008, p. 1), a aprendizagem informal constitui-se como “um aspecto 

significativo de nossa experiência de aprendizagem”, ainda que os alunos estejam 

inseridos em um contexto formal e que estejam submetidos a um projeto de 

telecolaboração elaborado com atividades e objetivo definidos previamente, a 

experiência com nosso projeto de telecolaboração permitiu aos alunos conhecer melhor 

aspectos culturais e sociais característicos da sociedade da qual sua dupla fazia parte. 

Em segundo lugar, entendemos que o momento de discussão síncrona se 

configura como um novo espaço de aprendizagem, pois a interação em francês gerou 

momentos de suspensão na progressão dos conteúdos abordados, causados por 

incompreensões, levando os alunos a negociar os sentidos. Como descrito por Schmidt 

(1990) a respeito das negociações de sentido em tandem por videoconferência, elas 

podem revelar para os próprios alunos “a percepção de lacunas entre sua interlíngua e a 

língua alvo, o que é uma condição necessária, ainda que não suficiente, para a 

aquisição67”. Sendo assim, essa é uma troca interessante para os alunos tanto canadenses 

quanto brasileiros, pois, visto que não têm a primeira língua em comum, são motivados 

a se comunicarem o tempo todo na língua que estão aprendendo, o que contribui para a 

aprendizagem da própria língua, já que estão expostos a momentos reais de negociação 

de sentidos. 

Finalmente, ainda que o Facebook, o GoogleDocs e o Skype não tenham sido 

explorados em sua totalidade, isto é, os alunos estavam subordinados a diferentes 

tarefas e deveriam cumprir determinadas atividades propostas pelo projeto, o contato 

com essas ferramentas possibilitou-lhes que se familiarizassem com as três em um 

contexto novo de aprendizagem, o que pode ter contribuído para sua apropriação, ou 

para a atribuição de novo uso a elas. 

                                                           
67"Le repérage (noticing) de décalages entre son interlangue et la langue cible, ce qui est une condition 
nécessaire, bien que non suffisante, de l'acquisition” (Schmidt, 1990). 
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Para terminar, abordaremos o fato de que o projeto de telecolaboração que 

criamos, em que um aluno brasileiro entra em contato com um aluno de outra 

nacionalidade, ambos tendo o francês como língua estrangeira, pode ter contribuído 

para um processo de internalização e aprendizagem de estratégias corretivas que podem 

ter promovido a conscientização dos alunos brasileiros sobre seus erros e, 

possivelmente, o desenvolvimento de sua capacidade a se autocorrigirem. 

Acreditamos que a interação proporcionada pelas ferramentas digitais pode ter 

atuado na mediação entre alunos brasileiros e canadenses, possibilitando o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem em francês dos alunos brasileiros. 

Justamente, como os estudantes não compartilhavam da mesma cultura educativa e 

estavam inseridos em cursos de francês diferentes, a interação síncrona proporcionou 

momentos em que eles tiveram que falar a respeito daquilo que já sabiam ou daquilo 

que ainda não tinham estudado em francês. Nesses momentos de interação, vimos 

comentários sobre o estado de suas próprias aprendizagens. Se, como afirma Vigotski 

(2004), as funções psicológicas superiores aparecem sempre duas vezes nos seres 

humanos, primeiramente no nível social, em uma relação interpessoal e, depois, no 

nível individual, em uma relação intrapessoal, o fato de os alunos terem verbalizado 

sobre suas dificuldades, justificado seus erros ou explicado algo que acreditavam já 

saber, pode ter propiciado certo movimento dentro da zona de desenvolvimento 

próximo dos alunos. 

Em outras palavras, ao exteriorizar um pensamento consciente sobre a língua ou 

sua aprendizagem a um outro, o aluno faz uma explicação motivada socialmente que 

pode vir a ser internalizada posteriormente, funcionando então como um instrumento 

psicológico para seu próprio desenvolvimento. 

Isso acontece porque, segundo Vigotski (2004), o desenvolvimento se dá após 

uma série de eventos, quando esse processo interpessoal se torna intrapessoal. Desse 

modo, ao exteriorizar que tem consciência sobre um erro frequente, a aluna está 

direcionando seu comentário a um outro, num processo interpessoal. Esse momento 

pode ser visto como um daqueles da “série de eventos” que Vigotski (2004) diz ser 

necessária para que se dê o desenvolvimento. Ao dizer “eu faço sempre esse erro”, a 

aluna brasileira está não somente orientando seu comentário sobre sua própria 

aprendizagem para sua dupla canadense, mas para si mesma. Ela está mostrando a si 

mesma sua zona de desenvolvimento próximo, afirmando que aprendeu tal conteúdo, 

mas que ainda não o domina completamente. 
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Em nosso corpus, encontramos diversas verbalizações desse tipo, nas interações 

com os alunos canadenses por Skype. É interessante notar que esse tipo de verbalização 

não se configura exatamente como uma correção, do modo como viemos chamando até  

aqui. Trata-se de interações motivadas pela correção para justificar ou explicar 

determinada escolha linguística, gerando uma argumentação em relação ao uso. Nesses 

momentos, os alunos debatem sobre a língua e fazem metacomentários.   

Ao fazer esses metacomentários para falar sobre a língua, os alunos estão 

refletindo sobre seu conhecimento, trazendo-o para o plano consciente. Levantamos 

como hipótese de que isso pode vir a contribuir para um desenvolvimento da produção 

escrita. Como vimos nas duplas 3, 4 e 5 os brasileiros mencionavam o que já sabiam, ou 

externalizavam alguma regra da língua. Para ilustrar o que acabamos de dizer, trazemos 

como exemplo os seguintes excertos. No primeiro, Benedita, da dupla 3, diz que faz 

erros com o artigo partitivo em todos seus textos escritos. 

 
Quadro 90 - Transcrição da interação de Benedita com sua dupla sobre a consciência do erro 

Benedita et je ::: tous les textes écrits que je fais… je… fais cette erreur… le même erreur… 

 

Aqui, vemos Betina afirmar que nunca sabe como usar as vírgulas em francês. 

 
Quadro 91 - Transcrição da interação de Betina com sua dupla sobre o desconhecimento do uso da 

vírgula 

Betina ah les virgules en français je ne sais JAMAIS où je dois mettre … parce que c’est trop 
difficile… 

 

Neste trecho, Betina e Catarina, a dupla 4, discutem sobre a concordância do 

particípio passado com o sujeito no passé composé. Especialmente neste e no trecho 

seguinte, Betina mostra ter conhecimento a respeito do que Catarina corrige e completa 

tudo o que a aluna canadense diz, adiantando as correções. 

Quadro 92 - Transcrição da interação de Betina com sua dupla sobre a concordância no passado 

Catarin
a 

SO… [risos] LES personnes... UNE personne... donc... avec l’accORD ::... TOU-TES… 

Betina                                                                                                                                   [ah oui... [Catarina 
modifica para “toutes”] 

Catarin
a 

[lê] « vont déguisées »... et encore une fois l’accord… 

Betina le E… 

Catarin
a 

ouais… [muda gênero de déguise, coloca « e »] ça va mieux ? je pense que oui… 

Betina oui… 

Catarin
a 

hum... alors toi tu es une femme... je pense ? [risos] 
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Betina oui… ah oui bien sûr... hein… ah la la… [Catarina coloca « e » em je suis allé] 
 

Aqui também, Betina mostra saber o que deixou de fazer: “não conjuguei o 

verbo!” e “é um particípio passado, claro, com ‘s’ ”. O uso de “claro”68 indica que 

Betina julga seu erro como evidente. 

Quadro 93 - Transcrição da interação de Betina com sua dupla 

Catarin
a 

hum : « Ils sont enfin arriver à Lima » il y a quelque chose qui va pas… je pense que tu vas 
le voir… [lê] « ils sont… arriver… » 

Betina ah... j’ai pas conjugué le verbe ! 

Catarin
a 

ça arrive… 

Betina c’est un participe passé… oui bien sûr… avec s… 

Catarin
a 

ils sont arrivés… voilà… 

 

No excerto a seguir, ao ter um pronome relativo de seu texto corrigido, Betina 

parece dizer, assim como na transcrição anterior, que seu erro é óbvio. A aluna 

brasileira, mostra, então, conhecimento de que a forma correta não era aquela que ela 

tinha colocado anteriormente, por meio de “sim, ‘qui habitent’, claro...”. 

 
Quadro 94 - Transcrição da interação de Betina com sua dupla 

Catarina ici « j’ai des amis »… 

Betina                                    [oui… qui habitent bien sûr… 

Catarina                                     [qui habitent … hum … 
 

Nos trechos seguintes, Cíntia e Brenda, a dupla 5, também conversam sobre a 

concordância do particípio passado com o sujeito no passé composé. Inicialmente, 

Cíntia mostra para Brenda que ela não conjugou o verbo no passado e que, para tanto, 

deve usar o auxiliar “être”. Brenda então responde “ah, sim, sim, sim, je SUIS 

arrivée...”, dando ênfase ao “suis”. 

 

Quadro 95 - Transcrição da interação de Brenda com sua dupla 

Cíntia alors euh … « j’ai pris l’avion » c’est bien... « pour aller à Fortaleza » … est-ce que tu dis 
comme ça ? 

Brenda hum ::… 

Cíntia alors « j’arrive » c’est… une verbe avec être… donc c’est « je suis arrivée »... au passé... 
parce que tu as fait cette voyage au passé. 

Brenda ah… oui oui oui… je SUIS arrivée… après 4 heures… 

Cíntia                                               [« Après 4 heures… » euh … alors « J’ai pris un taxi » c’est bien... 
c’est au passé… « J’ai mis mes choses »... c’est bien… 

 

Em um segundo momento, as alunas conversam novamente sobre o mesmo 

problema e Cíntia mostra que Brenda fez o mesmo erro, dizendo “e [aqui] a mesma 
                                                           
68“Bien sûr”. 
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coisa ‘j’ai allé’”. Brenda então dá ênfase no “suis”, diz “ ‘je SUIS allée’ ”, ao se referir 

ao uso do auxiliar “être” no lugar de “avoir” e completa rindo com “sim, não sei por 

que...”, como quem diz não saber por qual razão havia escrito a frase com o auxiliar 

errado. 

 
Quadro 96 - Transcrição da interação de Brenda com sua dupla 

Cíntia puis …« Je suis sortie »... avec être… 

Brend
a 

                                                                                  [ah… 

Cíntia et le verbe au participe doit être au féminin parce que t’es une fille… 

Brend
a 

ok…[risos] vraiment… je suis une femme… 

Cíntia [risos] oui… et la même chose… « j’ai allé » 

Brend
a 

                                                           [je SUIS allée… oui… je ne sais pas… pourquoi/[risos] 

Cíntia même chose avec cet extrait parce que t’es comme… femme… 

Brend
a 

oui… 

 

Os comentários metalinguísticos podem mostrar esse estágio do 

desenvolvimento, em que o aprendiz faz uma explicação motivada socialmente (“c’est 

un participe passé… oui bien sûr… avec s…”) e que pode vir a ser internalizada 

posteriormente, podendo funcionar, no futuro, como instrumento psicológico para seu 

próprio desenvolvimento. 

Em nosso corpus, como expusemos anteriormente, identificamos que as 

correções contribuíram, na maioria dos casos, para o desenvolvimento das capacidades 

de linguagem dos alunos brasileiros. Em outros casos, verificamos que as correções 

parecem não ter contribuído para a escrita dos textos, pois alguns erros reapareceram 

nas produções escritas sucessivas, mesmo tendo sido objeto de discussão entre as 

duplas. Além disso, esse aferimento não foi possível em alguns casos, quando os alunos 

brasileiros não reempregaram os conteúdos corrigidos. Essa síntese pode ser ilustrada 

pelo quadro 97 abaixo: 

 
Quadro 97 - Síntese da relação entre as correções e o desenvolvimento das capacidades de linguagem 

Duplas Produçõe

s escritas 

Correções 

contribuíram para o 

desenvolvimento das 

capacidades de 

linguagem 

Correções não 

contribuíram para o 

desenvolvimento das 

capacidades de 

linguagem 

Aferimento não foi 

possível 

1 1 – 2 X   

2 – 3 X   

2 1 – 2 X   

2 – 3   X 
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3 1 – 2   X 

2 – 3   X 

4 1 – 2 X   

2 – 3 X   

5 1 – 2  X  

2 – 3  X  

6 1 – 2   X 

2 – 3 X   

7 1 – 2 X   

2 – 3 X   

 

Para confirmar nossas hipóteses, trazemos alguns dados relacionados às duplas 

1, 4 e 7 para expor aqueles casos em que as correções contribuíram para o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem, visto que, como afirma Vigotski 

(2007), são os signos e o papel do outro em seu desenvolvimento que modificam e 

regulam o comportamento dos seres humanos. 

Na dupla 1, a aluna canadense faz correções sobre capacidades linguístico-

discursivas que têm relação com a operação linguageira “contar no passado”. Mais 

especificamente, Beatrice aparenta compreender e concordar com as correções feitas 

por sua dupla. Identificamos que Beatrice mostra conhecimento sobre o que Camila 

corrige e não comete os mesmos erros na produção escrita sucessiva. Isso indica que a 

correção pode ter gerado uma modificação do sistema interlinguístico do aprendiz e que 

as trocas entre as alunas se configuram como “séquences potentiellement 

acquisitionenelles” (SPA), como definem De Pietro, Matthey e Py (1988). 

Na dupla 4, Betina, como demonstrado em nossas análises das operações de 

linguagem, não faz mais nenhum erro relacionado à operação linguageira “contar no 

passado” na produção escrita sucessiva. Pelo contrário, o uso que Betina faz do tipo de 

discurso relato interativo e discurso interativo parece estar mais mobilizado em seu 

último texto. Além disso, a aluna brasileira da dupla 4 também não apresenta mais 

problemas com a mobilização da coesão nominal por meio dos pronomes relativos. Isso 

mostra que aquilo que foi discutido com a aluna canadense e verbalizado pela brasileira 

através de metacomentários não foi mais escrito incorretamente nas produções 

sucessivas, o que significa que a aluna brasileira criou, no sentido vigotskiano, 

estímulos artificiais que passaram a organizar seu próprio comportamento, algo que 

acontece nas funções psicológicas superiores (VIGOTSKI, 2007). 

Em relação à dupla 7, também constatamos desenvolvimento das capacidades de 

linguagem relacionadas ao ato de “contar no passado”. As correções feitas por Celina 

motivam discussões sobre tal capacidade de linguagem, o que nos leva a pensar que o 
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desenvolvimento da aluna brasileira foi influenciado pela aluna canadense. Ao analisar 

o texto sucessivo às correções, identificamos que Bryane não faz mais nenhum erro 

relacionado à operação linguageira “contar no passado”. 

Esses dados nos ajudam a compreender o papel de nosso projeto de 

telecolaboração que propiciou a interação entre alunos de nacionalidades diferentes por 

meio de ferramentas digitais e que, portanto, permitiu o uso da linguagem e do outro 

como instrumentos para o desenvolvimento da escrita em língua estrangeira. No projeto 

de telecolaboração que criamos, vimos que é importante fazer com que o aluno de uma 

nacionalidade tenha um outro, que não compartilha a mesma língua materna, como seu 

interlocutor para a correção. Ainda que trazer os erros para o plano da consciência não 

seja suficiente para que um aluno desenvolva determinada capacidade de linguagem, 

acreditamos que essa deva ser a primeira etapa e, talvez, etapa necessária para o 

desenvolvimento da produção escrita. A tomada de consciência não evita o erro, como 

vimos para a dupla 5. Entretanto, como o que aconteceu com a dupla 1, 4 e 7, com a 

tomada de consciência se torna mais fácil não errar. Em outras palavras, se essas 

questões não aparecessem no plano interpessoal, talvez também não tivessem aparecido, 

tampouco, no plano intrapessoal. 

 Assim, o projeto de telecolaboração fez com que os alunos de ambas 

nacionalidades discutissem sobre as produções escritas dos alunos brasileiros, o que 

pode ter tido uma influência no comportamento dos alunos, como demonstramos. Como 

afirma Vigotski (2007), o processo do desenvolvimento é longo, mas acreditamos que 

as correções feitas pelos alunos canadenses, operações externamente motivadas e 

interpessoais, podem ter se tornado operações internamente motivadas e intrapessoais, 

agindo sobre o comportamento dos alunos brasileiros. 

Acreditamos também que, inseridos no projeto de telecolaboração que criamos, 

os alunos brasileiros tiveram desenvolvimento de algumas de suas capacidades de 

linguagem com a mediação de um par, um pouco mais avançado, de outra 

nacionalidade, cujos comentários, correções e observações, sobretudo os síncronos, 

podem ter tido uma influência importante no desenvolvimento de suas capacidades de 

linguagem e, também, em sua capacidade de refletir sobre a língua e se autocorrigir. 
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6. Considerações finais  

Neste capítulo, apresentaremos algumas reflexões a respeito da pesquisa que 

realizamos e as conclusões a que chegamos, apontando nossas contribuições para 

pesquisas futuras. 

Com esta dissertação, tivemos o objetivo de estudar o desenvolvimento da 

produção escrita em francês baseada em gêneros textuais de alunos universitários 

brasileiros e a influência de correções feitas por alunos canadenses anglófonos por meio 

de ferramentas digitais nesse processo. 

Para tanto, utilizamos como principal quadro teórico as pesquisas feitas no 

campo da didática das línguas que se apoiam nos estudos do interacionismo 

sociodiscursivo (BRONCKART, 1999). Além disso, recorremos a outras pesquisas para 

abordar a questão da influência da correção (ASTOLFI, 2006; TAPIA, 2016) nas 

produções escritas dos alunos e, também, para estudar o papel das tecnologias digitais 

(MANGENOT, 2012) nesse processo. Por se tratar de um quadro teórico que 

desenvolve pesquisas sobre a aprendizagem de gêneros textuais e o desenvolvimento 

das capacidades de linguagem dos alunos, julgamos que tal quadro teórico foi pertinente 

para cumprir nosso objetivo. 

Nosso estudo trouxe inovações para as pesquisas do grupo ALTER-AGE-CNPq, 

pois propusemo-nos a verificar o desenvolvimento da produção escrita em francês 

baseada em gêneros textuais pelos alunos brasileiros e a influência de correções 

linguageiras nesse processo, o que ainda não tinha sido realizado nas pesquisas do 

grupo. A fim de concretizá-lo e preocupados em adequar a metodologia ao contexto de 

realização da pesquisa, que envolveu alunos de duas universidades em países diferentes, 

escolhemos três ferramentas digitais para mediar a interação entre os estudantes: 

Facebook, GoogleDocs e Skype. 

Os alunos brasileiros produziram três textos pertencentes a gêneros diferentes 

(fait divers, récit de voyage e récit littéraire court), mas que compartilhavam a 

capacidade discursiva transversal “relatar”, de acordo com as atividades solicitadas pela 

disciplina Francês 2 (FLM1131). Os textos foram corrigidos pelos alunos canadenses, 

primeiramente pelo GoogleDocs e, em um segundo momento, pelo Skype. 

Os gêneros textuais escritos pelos alunos brasileiros foram analisados de acordo 

com o modelo de análise do ISD (BRONCKART, 1999) e isso nos possibilitou 

responder a nossa primeira pergunta de pesquisa, sobre o desenvolvimento (ou não), das 
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capacidades de linguagem ao longo da produção dos três gêneros. Percebemos, de modo 

geral, que os estudantes da USP desenvolveram as capacidades de linguagem ao longo 

das três produções textuais que analisamos. Entretanto, constatamos um maior 

desenvolvimento entre a primeira (fait divers) e a segunda (récit de voyage) produção e 

um menor desenvolvimento entre a segunda e a terceira produção (récit littéraire court). 

Isso pode ter ocorrido, segundo nossas análises, pelo fato de que o terceiro gênero 

pertencia à esfera literária, mobilizando elementos de estilo que tinham sido pouco 

explorados em sala de aula, pois tinha sido objeto de apenas uma atividade por meio da 

plataforma Moodle. Em outras palavras, os alunos tinham feito menos atividades de 

observação, produção textual, elementos linguístico-discursivos em sala de aula sobre 

esse gênero textual do que em relação aos outros, o que nos leva a imaginar que o 

trabalho em sala de aula – ou, então, mais atividades na plataforma Moodle – com os 

gêneros tem uma grande influência na produção textual. 

No que diz respeito às correções propostas pelo grupo canadense, elas foram 

analisadas com o auxílio dos estudos desenvolvidos por Tapia (2016), o que permitiu 

responder a nossa segunda pergunta de pesquisa. Observamos que o léxico, a 

concordância nominal e a regência verbal apresentaram, em geral, maior número de 

correções. Essas correções foram, em sua maioria, feitas por emendas, ou seja, 

correções que implicam a substituição dos signos linguísticos e de signos de pontuação, 

dos acentos e grafemas omitidos, riscar elementos a mais e substituir um elemento por 

outro. Isso não é surpreendente se pensarmos que se tratava de alunos que não tinham 

formação para a correção ou para o ensino e que estavam aprendendo a usar 

metalinguagem e as estratégias de aprendizagem. Por outro lado, isso mostra que, nos 

cursos de formação, é necessário um trabalho específico sobre as correções, pois a 

experiência como aluno não basta para saber como corrigir. 

Observamos, ainda, que os alunos canadenses fizeram mais correções no 

GoogleDocs do que no Skype. Em relação aos conteúdos corrigidos em uma ou outra 

ferramenta digital, constatamos que, nas interações por GoogleDocs, os alunos 

tenderam a fazer mais correções de forma, pela própria característica da ferramenta, 

enquanto no Skype, mais correções de sentido. Por sua vez, a apreciação dos textos, 

comentários sobre a incompreensão de determinadas frases ou palavras e conselhos para 

revisão apareceram somente no Skype, também pela própria característica da 

ferramenta. 
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Nas análises, identificamos que o desenvolvimento de duas operações 

linguageiras podem ter tido relação com as correções realizadas pelos alunos 

canadenses: a coesão verbal e a coesão nominal. Além disso, parece-nos que, além da 

influência da correção do grupo de alunos canadenses, outros elementos podem ter 

contribuído para o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos 

brasileiros, por exemplo, as atividades realizadas na disciplina Francês 2 (FLM1131) na 

qual estavam inscritos na Universidade de São Paulo, tanto nas aulas presenciais, 

quanto no ambiente Moodle. 

É importante destacar também que, além das correções, não somente as 

atividades realizadas na disciplina podem ter contribuído com o desenvolvimento das 

capacidades de linguagem, mas o modo como o próprio projeto se estruturou. Tínhamos  

uma relação entre 3 diferentes níveis de intervenção didática que tiveram efeito sobre as 

produções escritas dos alunos brasileiros: no primeiro, as professoras-formadoras, 

responsáveis pelo ensino da língua francesa para cada um dos grupos de estudantes no 

Brasil e no Canadá e responsáveis também pela formação dos tutores brasileiro e 

canadense. No segundo nível, tivemos justamente os tutores-formadores, responsáveis 

pela manutenção do projeto, por orientar os grupos de alunos, acompanhá-los e corrigir 

as produções escritas quando apresentassem erros de correção ou não fossem corrigidas. 

No terceiro nível estavam os alunos canadenses, que eram responsáveis pela correção 

dos textos dos alunos brasileiros. A formação para a correção dos textos dos alunos 

brasileiros era oferecida pela professora canadense, nem a professora brasileira, nem os 

tutores-formadores tinham influência nesse aspecto. Essa organização do projeto em 3 

níveis crescentes de correção  garantiu que os alunos interagissem na língua estrangeira 

com diferentees interlocutores. Dito isso, o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem, bem como a aprendizagem do francês não podem ser limitados à influência 

de apenas um desses níveis de interação, como aquela com os canadenses, por exemplo. 

Em relação à terceira pergunta de pesquisa, ressaltamos, primeiramente, que as 

ferramentas digitais foram cruciais para que o projeto pudesse acontecer, tornando 

possível a interação entre estudantes universitários de francês de dois países diferentes, 

o que tem se tornado mais comum ultimamente, mas que ainda não é tão frequente nos 

contextos de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Verificamos, ainda, que o projeto de telecolaboração foi bem recebido pelos 

alunos, tendo em vista a alta participação, e se configurou como mais um espaço de 

aprendizagem de francês, pois os alunos interagiram de maneira significativa, 
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cumprindo com o objetivo das atividades, e também discutindo sobre outros assuntos 

que julgavam interessantes. 

Isso só foi possível pelo modo como o projeto telecolaborativo se estruturou: 

primeiramente, os alunos se conheceram no grupo criado no Facebook, no qual 

estabelecemos as duplas de correção. Isso permitiu e incentivou a troca de mensagens 

pelo chat e pelo grupo, sobre o projeto, ou não. Em seguida, houve a interação 

assíncrona no GoogleDocs, algum tempo depois da criação do grupo no Facebook. Essa 

interação iniciou o processo de correção das produções escritas e contribuiu para 

renovar o contato entre os alunos. Por fim, observamos que, na interação síncrona por 

Skype, os alunos puderam não apenas esclarecer questões relativas às correções, mas, 

também, trocar informações sobre temas variados, dialogar sobre aspectos culturais, 

enfim, conversar sobre assuntos que geraram o interesse de ambos. 

Concluímos, por meio da análise das interações, que não somente a interação 

face a face, realizada pelo Skype, promoveu mais correções de sentido (TAPIA, 2016), 

mas também que foi nesse momento que os alunos, além de realizarem atos de correção, 

também discutiram sobre a língua através de interações motivadas inicialmente pela 

correção. Esse tipo de interação não é exatamente uma correção, visto que se diferencia 

de qualquer tipo de categorização, seja no modo como são feitos emendas, bilhetes, etc., 

seja no conteúdo. Elas se configuram como um encadeamento dialógico mais complexo 

em que os alunos expandem o momento da correção para comentar sobre a língua, 

explicar conceitos, expor regras, justificar, etc. 

Constatamos, também, que a interação entre os alunos possibilitada pelas 

ferramentas digitais foi significativa, tendo em vista a alta participação dos alunos. 

Acreditamos que isso se deu, pois houve a criação de um novo espaço de aprendizagem 

do francês, fora da sala de aula, que permitiu aos alunos que estivessem em situações de 

comunicação reais em língua estrangeira. De nosso ponto de vista, isso contribuiu para a 

aprendizagem da língua francesa em uso e de aspectos culturais de outro país e permitiu 

que atingíssemos nossos objetivos de pesquisa. Portanto, podemos dizer que as 

mediações on-line por meio de ferramentas digitais colocadas em prática em nosso 

projeto telecolaborativo contribuíram não apenas para o desenvolvimento da produção 

escrita dos alunos, mas, também, para outras aprendizagens não previstas no projeto 

inicial. 

Apesar dos resultados positivos que encontramos, alguns aspectos chamaram 

nossa atenção e poderiam ser revistos em uma nova pesquisa ou em uma nova aplicação 
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de um projeto telecolaborativo semelhante. Por exemplo, o fato de que os alunos 

tiveram mais dificuldades na produção do último gênero textual, o récit littéraire court, 

mostra que, se for usado novamente, esse gênero precisa ser objeto de trabalho mais 

aprofundado, quer seja em sala de aula, quer seja nas plataformas on-line, por se tratar 

de um texto literário. Ou, ainda, pode ser escolhido outro gênero, que compartilhe a 

capacidade discursiva “relatar”, mas que não seja literário. 

Nesse sentido, escolher não trabalhar com um mesmo gênero ao longo do 

semestre também pode ser debatido. Sabemos que escrever e reescrever um mesmo 

gênero durante o curso pode melhorar sua aprendizagem. Entretanto, por se tratar de um 

contexto de ensino superior e do ensino de francês para adultos, a professora do curso 

optou por variar o gênero por saber, apoiada em experiências anteriores, que ensinar 

apenas um gênero poderia diminuir o interesse dos alunos e, consequentemente, poderia 

reduzir a taxa de participação dos alunos na escrita das produções textuais. Esse fato 

também foi constatado por nós em pesquisas anteriores69, corroborando a opção da 

professora. Embora isso tenha dificultado a análise dos dados quanto ao 

desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos, essa nos pareceu uma 

escolha acertada. 

Outro aspecto da pesquisa chamou a nossa atenção e poderia ser visto como 

controverso: o fato de que os alunos canadenses tinham a tarefa de corrigir os textos dos 

alunos brasileiros, mas não eram professores e nem estavam se formando para tanto. Ao 

contrário, eles eram alunos que também estavam aprendendo a língua, o que trouxe 

aspectos negativos e positivos para o projeto. Por exemplo, um aspecto negativo foi que 

algumas das correções estavam incorretas e que elas poderiam ser diferentes, caso 

tivessem sido feitas por professores, já que os alunos não foram formados para aquela 

tarefa como professores o são. Além disso, como dissemos, os canadenses corrigiram 

mais determinados aspectos da língua e não focalizaram tanto outros aspectos da 

produção escrita mais ligados à contextualização ou à organização discursiva. Por outro 

lado, o fato de que a interação foi realizada somente entre alunos, seja no Facebook, no 

GoogleDocs ou no Skype, foi positivo, já que isso trouxe certa proximidade às duplas de 

correção, pelo fato de que os alunos canadenses estavam menos distantes da zona de 

desenvolvimento próximo (VIGOTSKI, 2004, 2007, 2008) dos brasileiros. Assim, ora 

                                                           
69 Em 2014 e 2015 realizamos uma iniciação científica que propunha o trabalho com um mesmo gênero e 

constatamos que os alunos universitários respondem menos à reescrita de um mesmo gênero. Ao iniciar 

esse projeto, propusemos a 30 alunos que participassem da pesquisa. 15 demonstraram interesse. Desses, 

apenas 1 acompanhou o projeto até o fim e reescreveu o texto todas as vezes que foi-lhes solicitado. 
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eles compartilhavam que tinham as mesmas dificuldades, ora que já tinham passado por 

aquela dificuldade, apontando caminhos e mostrando compreensão em relação às 

dificuldades de aprendizagem. Além dessa contribuição, a interação aluno-aluno lhes 

possibilitou discutir sobre assuntos que eles provavelmente não abordariam em uma 

interação com um professor, visto que haveria uma distância maior entre interactantes 

marcada pelos papeis sociais que ocupam. 

Enfim, acreditamos que este trabalho traz contribuições para a área na qual se 

insere. Como apontamos em nossa introdução, as pesquisas sobre a utilização de 

ferramentas digitais a partir da perspectiva de gêneros textuais estão em fase inicial no 

grupo ALTER-AGE-CNPq e, nesse sentido, nossa pesquisa inaugura uma linha de 

estudos que pode ser bastante importante no futuro. Num âmbito mais amplo, sabemos 

que há inúmeras pesquisas sobre feedback. Entretanto, como apontamos em nosso 

estado da arte, parece não haver pesquisas que tenham investigado a correção 

linguageira feita por ferramentas digitais no desenvolvimento da produção textual 

baseada em gêneros textuais em contexto universitário. Sendo assim, acreditamos que 

esse seja um campo de estudo frutífero, que poderá contribuir para o ensino na época 

digital.  

Ainda no que diz respeito às contribuições, propomo-nos a fazer uma reflexão 

que possa servir como sugestão didática para professores e professoras que trabalhem 

com o ensino de línguas. Ao concluir, por meio de nossas análises, que a interação 

síncrona e oral realizada por Skype promoveu maior número de correções de sentido e 

de interações com objetivo de argumentar, justificar, explicar, e que isso apareceu 

menos na interação assíncrona e escrita, parece-nos que é interessante, para o docente 

preocupado com o desenvolvimento da escrita, que as mediações formativas prevejam 

justamente momentos de interação síncrona e oral para correção, não apenas escrita, 

como  o que parece ocorrer mais frequentemente na cultura escolar. 

Embora não desconsideremos a importância da correção de forma, acreditamos 

que ela acaba sendo o foco da correção em interações assíncronas que ocorrem por meio 

da língua escrita. Justamente, as correções de forma feitas por emendas (TAPIA, 2016) 

não parecem ser motivantes para propiciar a revisão e a reescrita. Portanto, seja em um 

projeto realizado presencialmente, seja com tecnologias, parece-nos pertinente variar os 

momentos e tipos de correção feitos assincronamente e sincronamente. 

Na verdade, parece-nos que as características reveladas por nossa pesquisa 

mostram mais uma diferença entre correções feitas através da língua escrita e através da 
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língua oral, do que uma interação assíncrona ou síncrona. Por exemplo, uma correção 

assíncrona poderia ser feita através da gravação de uma mensagem oral com um 

telefone celular. Nesse caso, tendemos a achar que a correção se assemelharia mais ao 

que estamos sugerindo, com mais correções de sentido e mais negociações de sentido e 

interações em que há argumentação. 

Desse modo, parece importante que o docente reconheça a igual relevância de se 

corrigir forma e sentido, e que ele garanta, seja selecionando ferramentas digitais 

diferentes, seja reservando momentos diferentes na aula, a execução dos dois tipos de 

correção, por meio da língua escrita e por meio da língua oral, para que, assim, o aluno 

possa desenvolver tanto aspectos mais pontuais, linguístico-discursivos, quanto mais 

gerais, discursivos e contextuais, em suas produções escritas. 

Em resumo, acreditamos que nosso trabalho foi importante porque relacionou a 

questão dos gêneros textuais com duas problemáticas paralelas. A primeira, que vem 

sendo discutida há mais tempo no âmbito do ensino-aprendizagem de línguas: o papel 

da correção no desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos. A segunda, 

sobre o uso das tecnologias para o ensino de produção escrita em contexto universitário 

e abordada, em nosso caso, a partir de um projeto de telecolaboração que envolveu três 

ferramentas digitais diferentes. Dessa forma, esperamos que esta pesquisa possa 

contribuir com pesquisas futuras que investiguem processos de mediação formativa por 

meio de ferramentas digitais em contexto universitário. 
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Apêndice A – Transcrição da sessão de videoconferência por Skype da dupla 1 

RA = Assistente de pesquisa canadense 

B = Beatrice 

C = Camila 

 
C: euh je sais pas euh comment que … comment dire … aider une texte, aider quelqu’un à aider leur 

propre texte et … vérifier l’erreur, qu’il fait. 

RA: D’accord, ok. Beatrice est-ce que … 

B: Est ce que tu peux parler un peu plus fort … 

RA : Il faudrait que tu parles plus fort ou plus près … 

C: Oui. 

RA: Et la deuxième question … 

C : Euh … Je pense que je vais vérifier que … vous comprend bien … que vous comprenez bien … et 

euh … euh que vous savez les erreurs que vous fasse … siez ? 

RA : Beatrice tu entends … ? 

B : Oui oui ça va, c’est mieux. 

RA : D’accord alors je vous laisse travailler ensemble… 

C : Ok je peux fermer la session avant … ? 

RA : Humm vient me chercher d’abord… 

C : Alors bonjour ! 

B : Bonjour ! 

C : Ok … vous voulez commencer avec le texte tout de suite ou … 

B : Ah oui d’accord … 

C : Oui c’est ça … euh ça lui sur … Google Docs. 

B : Oui, j’ai trouvé. 

C : Je pense que … je peux faire comme les … euh … je peux faire les choses et tu peux les voir en 

même temps. 

B : Ah oui c’est bon. 

C : Ok … Et c’est une vraie histoire ? Je veux savoir. 

B : Oh pardon je n’ai pas compris. 

C : Oh est-ce que c’était une vr-vraie histoire ou … comme c’était … 

B : Oui c’était une vraie histoire ! 

C : Ok ! C’est fun. Ok … ok, ok alors … humm la première chose que j’ai notée c’était … humm … 

« personne avait déjà aller » et je pense que … peut être euh vous savez déjà mais … euh avec le verbe 

aller comme qu’est ce qu’on emploie comme … verbe auxiliaire ? 

B : Ah oui, c’est vrai, c’est vrai. 

C : Oui alors ça doit être … était … et je vais … 

B : Etait déjà. 

C : Euh … est-ce que tu peux, est-ce que tu peux voir comme le changement que j’ai fait ? Sur Google 

Docs ou non ? 

B : Oui ! ( ? 03:51) 

C : Ok … cool. 

B : Je le vois. 

C : Euh … et puis … il m’a dit qu’ils vont être peut être beaucoup des erreurs sur les prépositions mais 

moi aussi je fais beaucoup d’erreurs ! Sur les propositions alors … 

B : Oui … 

C : J’ai peur de manquer … hummm … 

B : Je crois que c’est la chose la plus difficile. 

C : Ouais ! Humm … alors … J’ai pensé que pour la deuxième paragraphe peut être on peut faire un 

petit … euh reformulation ? Comme … la deuxième et le troisième paragraphe ils ont beaucoup a fait 

le nôtre, et … comme le troisième paragraphe à ce moment c’est une liste, je pensais que … 

B : Oui ? 

C : La partie comme « comme les filles, les deux filles ne parlent pas portugais » il fallait que je 

traduise. Ca fait pas partie vraiment de la liste que tu … que vous avez commencé ici ? 

B : Oui. 

C : Alors je pensais … que la dernière partie … de cette par… la dernière partie du troisième 

paragraphe, peut être vous pouvez le mettre humm … au début de … de la quatrième ou … dans le 

quatrième ? Comme « nous avons fini le check-in presque 14h » et puis à ce moment vous pouvez 

exprimer que les autres filles … ne parlent pas portugais … je sais pas… ! 
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B : Ah oui c’est bon pour moi ! 

C : Ah ok ! Ok je vais … je vais mettre … ok. Et puis alors maintenant on peut … prendre le première 

partie du troisième paragraphe et on peut … la mettre au fin … comme ça ? 

B : Oui. 

C : Euuh … mais, mais il n’y a pas de ( ? 06:13). Après midi. Point. Humm « nous avons fini le check-

in presque 14h de l’après midi, comme … » Est-ce que ça marche pour vous ? 

B : Oui ça marche bien, oui oui. 

C : Ok. Alors je pense que le, le rythme c’est un peu, un peu plus … un peu mieux là. 

B : Oui. 

C : Aussi je remarqué que vous avez utilisé comme « check-in », je sais pas c’est un peu comme une 

anglicisme mais je sais pas si … je … parce que je pense que en France ils vont l’utiliser souvent ? 

Comme check-in mais … Pour être sur on peut diser humm comme « faire l’enregistrement » comme 

ou « nous nous sommes enregistrés » … quelque chose de cette manière. 

B : Humm oui, je crois que ça marche. 

C : Ouais … mais je pense « check-in » … c’est utilisé souvent aussi. 

B : Oui. 

C : Euh … mais je pense qu’on peut être tout en français toujours. ( ? 07:44) « Nous avons fini … » ( ? 

07:51) Enregist … oh mon dieu. Ok. Hummm… ok … et puis … j’ai une … ok « après le l’arrivée 

nous avons pris un taxi jusqu’à l’hôtel qui était au centre-ville. Pendant le trajet à l’hôtel nous avons pu 

regarder quelques églises. » humm je pensais que c’est un peu comme … c’est un peu lourd. On peut 

couper quelques mots ici juste par utiliser le verbe voir ? Humm… comme « pendant le trajet à l’hôtel 

nous avons vou quelques églises » , comme juste … 

B : Oui ça marche. 

C : Je sais que … vous avez utilisé comme … ça marche je pense des deux façons mais … c’est … « 

nous avons vu quelques églises, parcs et supermarchés ». Humm … quoi d’autre … ? ( ? 09:12). Vous 

êtes chanceuse que vous pouvez bronzer, moi je ne peux pas ! Pas du tout ! Et on n’ a pas de soleil ici 

alors … ! Humm… 

B : Ah ! 

C : Et je pensais … Je sais pas moi … euh « Après le déjeuner on a pris un bus à Copacabana 

presque 15 :30 » ? Je … Pour moi c’est un peu bizarre … comme le son c’est un peu bizarre. Je pense 

peut être comme « à peu près 15:30 » ? 

B : Oui, oui … 

C : A peu près … euh je sais pas comment ajouter ce, cet accent ( ? 10:26) 

B : Je peux ajouter si vous voulez. 

C : Ok ! Oui c’est une … un « e » avec un accent grave. Parce que … 

B : Oui. 

C : A ce moment j’utilise une MAC et euuurk ! Ca me dérange beaucoup. 

B : Ah oui … 

C : Ok, hummm … « c’était une rêve … » wow … ok. C’est une jolie vacance, vraiment. 

B : Haha. 

C : Humm … est-ce que vous remarquez des autres choses juste … chui sure que ya des choses que 

j’ai pas … remarqué. « Après le déjeuner … » 

B : Je sais pas … le préposition … je me suis trompée tout le temps… 

C : Ouais pour moi aussi. ( ? 11:38) « Nous sommes partis de Sao Paulo » … Maintenant je juste 

regarder juste pour les prépositions … et … voir si je peux … ( ? 11:52) quelque chose. Well … Je sais 

pas comme … « notre plane était faire l’enregistrement et déjeuner le plus vite pour pouvoir aller à la 

plage l’après midi ». Comme quelque chose dans cette phrase, pour moi c’est comme … aah je sais 

pas ! Mais je peux pas comme … je sais pas, qu’est-ce que c’est … si c’est c’est, si c’est un faute ou 

c’est juste … je sais pas. 

B : Oui. 

C : « L’enregistrement et déjeuner », peut être on peut juste comme, faire un peu de … on peut 

reformuler la phrase … on peut … 

B : Oui. 

C : « Faire l’enregistrement et déjeuner le plus vite » … je pense que c’est bon alors. « Pour pouvoir 

aller à la plage l’après midi »… Humm … ok … good … Ok je vais ajouter « pour qu’on pouvait » ? 

Pour qu’on pouvait aller à la plage. 

B : Oui, je crois que c’est mieux. 

C : Oui … à la plage l’après midi. Humm … Euh, je pense que c’est « la réceptionniste » c’est une 

problème de, de l’accord. C’est comme dans le … « la réceptionniste de l’hôtel ». « Puis nous sommes 

sortis … » … Ah ok. « Et puis nous sommes sortis pour chercher un restaurant », nous je pense que … 
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vous était tous les filles oui ? Toutes les filles ? Alors, on fait l’accorde comme avec nous … être … 
B : Ah oui donc … 

C : « Nous sommes sortis … ( ? 14:45). Je pense … comme, « comme c’était un peu tarde, le seul 

restaurant ouverte était McDonalds ». « Je ne l’aime pas, mais j’avais faim ». « Après le déjeuner on a 

pris une bus … » Humm … Ok. Et moi je peux voir comme … plus d’erreurs après ça, c’est comme… 

Pour moi c’est le … c’est tout ce que je peux faire je pense … Et toi est-ce que … est-ce que vous avez 

des questions ou … ? 

B : Non, c’est bon pour moi ! 

C : Ok ! … « Centre ville » c’est … c’est masculin ou féminin ? Je sais pas … Pour moi c’est … je 

pense … 

B : C’est féminin donc je crois que … 

C : A la, à la centre ville ? Ok. Je vais changer comme « au centre ville », à la centre ville … Peut être 

je vais, je vais chercher parce que … moi je dis souvent comme « au centre ville » 

B : Oui … moi aussi je dis souvent « au centre ville » 

C : Et ça sonne mieux, oui ! … Alors je vais chercher sur l’internet ! … Oh ! C’est masculin. Oui. 

Vous avez, vous avez raison. Ok… « Au centre ville ». « à l’hôtel… ». C’est ( ? 17:29) Humm je pense 

que c’est tout pour moi ! C’est tout ce que je peux faire … ok . 

B : C’est bon ! 

C : Alors, est-ce que vous voulez terminer la session ? 

B : Oui je ( ? 17:52) 

C : Ok ! Alors je vais chercher … François et je reviens ! 

B : Ah oui d’accord ! 

RA : Bon bien je vais arrêter l’enregistrement … 
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Apêndice B – Transcrição da sessão de videoconferência por Skype da dupla 2 

RA = Assistente de pesquisa canadense 

B = Belmiro 

C = Caique 

 
RA: Donc tu vois c’est rouge… j’ai 2 questions … l’objectif de cette interaction? 

C: Euh … c’est pour comment je … intéracte avec (? 0:24) et comment il … même chose avec moi … 

et pour voir comment j’utilise les … ressources, pour l’internet pour … hum m’aider, lui aider avec 

des … son devoir. 

RA: Oui. Ok, et quelles stratégies … 

C: Euh bon patron. 

RA: … est-ce que tu as fait le 180? 

C: Oui. 

RA: Ok. Donc ce que tu vas faire maintenant c’est que … 

C: It’s ok. 

C : Bonjour ! 

B : Bonjour ! 

C : Comment ça va ? 

B : Ça va bien, et toi ? 

C : Oui ça va bien, j’ai juste les difficultés de technologie … oui alors ça c’est pourquoi je suis un petit 

peu en retard … Alors je juste corructer ça et je vais retourner comme dans 2 minutes. 

B : Oui je comprends. 

C : Ok. 

RA : Alors je voulais te dire … 

C : Oh oui mon … professeur est ici ! 

RA : Bonjour ! Tu vois ici si ça devient blanc … après je vais partir ! … Request access ok donc fais 

ça … 

C : Alors comme Arthur … 

RA : Non je pense que c’est toi en fait. 

C : Mais je pense que c’est comme … Arthur car il … 

RA : Oui mais les autres n’ont pas eu ce problème là… 

C : Je peux ouvrir sur mon ordi mais tu … vas pas le voir. 

RA : Est-ce que tu peux envoyer ton texte … On aura l’enregistrement quand même… 

C : Et si je mettre dans … je peux juste envoyer moi même … peut être … 

RA : Mais tu l’as le texte ? 

C : ( ? 13 :47) mais tu ne vas pas le voir. 

RA : Si tu peux faire copier-coller … ouais c’est ça. On va ouvrir … tu vas ouvrir un autre Google 

Docs. 

C : Ok, presque ! 

RA : Tu peux ouvrir ce que tu veux … Donc l’audio il va le faire sur word … 

B : Oui … je t’écoute bien ! 

RA : Ok ! Amusez vous bien ! 

C : Ok je m’excuse pour ça ! ( ? 15 :49) Belmiro ? Ok on va commencer … Est-ce que l’école est 

vraiment stressée maintenant pour toi ou … ? 

B : Humm je dis … euuh … vous pouvez parler lentement, s’il vous plait ? 

C : Oh ! oui je m’excuse. Hummm … J’aimais ton histoire … de ton visite. Euh … oui euh … Porto 

Feliz. Alors je vais essayer de vous … commenter… sur la grammaire et sur l’histoire. Est-ce que tu 

comprends ? Nan ? Je peux comme … je peux peut être euh … comme … est-ce que ça marche 

maintenant ? 

B : Oui. 

C : Oui ça marche ? 

B : Ça va. 

C : Ok ! Alors pour commencer … hum … ton premier phrase était très bon. Euh j’ai, j’ai … 

B : Oui, je comprends. 

C : Oui ok, pour le … est-ce que tu as ton … ton histoire sur ton … ordinateur ? 

B : Oui. 

C : Ok. Euh après, euh pour la première euh, phrase, après tu dis « J’ai visité la ville de Porto Feliz », 

après cela j’ai juste mis un … un point. Et … 

B : Oui. 
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C : Et après cela hum … pour la deuxième phrase euh … tu as dit « Cette ville fait parte d’était de Sao 

Paulo », mais c’était … c’était un peu … euh … confusant … pour moi … euh je pense que … peut 

être tu voulais dire euh « Cette ville fait partie … » ? 

B : Oui. 

C : Euh oui « Cette ville fait partie hum … de Sao Paulo » ? Parce que hum … Porto Feliz est comme 

dans … la rég … dans … euh Sao Paulo oui ? 

B : Hum … euh. 

C : Est-ce que c’est comme dans la région ? 

B : La ville est … Sao Paulo. 

C : Oui mais le comme … le région que tu as visité, Port Feliz … Porto Feliz … 
B : Euh … j’habite à Sao Paulo. 

C : Oui. 

B : Et … Porto Feliz … c’est … autre ville. 

C : Oh autre ville ? 

B : Égale à Sao Paulo. 

C : Ok. Je, je pensais que … euh Sao Paulo était la région et que tu as juste visité mais … 

B : Oui. 

C : Ok. Humm … mais, qu’est ce que tu voulais dire quand tu as dit « Cette ville fait partie d’était de 

Sao Paulo » ? Humm … 

B : Cette ville … 

C : « Fait partie » est-ce que ça c’est que tu voulais dire ? 

B : Humm … euh … est-ce que j’ai dit ? Comme … je parle cette ville fait partie d’était de Sao 

Paulo ? 

C : Comme tu … comme tu as parti … hum, hummm … parce que, tu dis que, Sao Paulo est la plus 

riche et puissante de Brazil ? 

B : Oui. 

C : Ok. Ça c’est bon. Humm … 

B : Merci. 

C : De rien … ooh est ce que tu as voulais dire que tu as visité Porto Feliz pendant l’été ? 

B : Hum, j’ai … a visité, j’ai visité … 

C : Hum. Oui je suis juste un peu confusé de la partie que tu dis. « Cette ville » euh … « fait partie 

d’était », de Sao Paulo. 

B : Ah hum … hum, Porto Feliz est … 

C : Oh comme c’est semblable ? C’est comme la même ? 

B : C’est … comme Québec et Montréal. 

C : Ok ! Alors oui comme … oui comme … Sao Paulo est plus grand … et … et puis comme Porto 

Feliz est dans … la région ? 

B : Oui. 

C : Oui. Ok. Alors, peut être, pour la deuxième phrase, si on dit … euh « Cette ville fait partie de la 

région Sao Paulo, qui est la ville la plus riche et puissante au Brazil » ? 

B : Oui. 

C : Ok. Et puis après ça … tu as dit … euh « La ville est très belle » … et après ça j’ai juste mis un … 

un point. Et pour la prochaine phrase … tu as dit « Elle a belles fermes et beaucoup de lieux pour 

visiter ». Alors … après « elle a », euh tu as besoin un déterminant. Est-ce, est-ce que tu … oui alors tu 

as besoin hum … « Elle a de belles fermes » ? Et euh … aussi le « A » doit … euh … hold on … je 

m’excuse … oui « Elle a de belles fermes et beaucoup de lieu pour visiter » alors ça c’est bon. 

B : C’est bon comme … 

C : Oui. Je vais juste mettre … dans un site pour … aider moi pour … corriger. Est-ce que tu as jamais 

utilisé le euh Bon Patron ? 

B : Euh je ne comprends pas. 

C : Hum pour corriger… 

B : … pouvez répéter … 

C : Pour corriger tes devoirs hum … tu peux utiliser un … site de web … hum ça s’appelle Bon Patron 

… je peux vous montrer sur … 

B : Tu peux écrire … euh dans le texte … 

C : Tu as quoi ? Je ne comprends pas ce que tu as dit. Ça c’est le, humm … ça c’est que … quoi je 

parle. C’est comme un site de web que tu peux euh … mettre le ton texte dedans … et puis … ça c’est 

ton texte et puis tu … fais cela … et puis ça aide à corriger. Comme corriger ton devoir. 

B : Oui. 

C : Oui alors ça c’est ce que je vais utiliser, pour aider. Juste une seconde. 
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B : Oui. 

C : Ok pour la prochaine euh phrase … 

B : Oui. 

C : Tu l’as commencée avec … humm « Pour exemple » 

B : Oui. 

C : Humm je pense … quoi ? Peut-être ça fait plus de sens … si tu dis hum « Par exemple » ? 

B : Oui si je comprends. 

C : Ok. Alors … oui alors comme … « par exemple » … tu as dit « je marchais dans la grotte quand 

les chauves-souris ont volé, c’est comique ». Et euh … ça c’est une très bon phrase, la seule chose que 

je … change, je changerais c’est humm … que … « c’était comique ». Parce que c’était … dans le 

passé. Comme … 

B : Oui je comprends. 

C : Oui ok comme « ont volé » humm … « je marchais » … oui. Alors « c’était comique » … Euh … 

la prochaine phrase c’est … « En outre », ça c’est un très bon mot, « la villa », alors c’est juste, tu as 

mis « villa » mais je pense que c’était juste un … I don’t know … un typo ? Alors tu juste voulais dire 

« ville », avec un E, je pense. 

B : Ah oui, je sais. 

C : Oui on, on, oui. 

B : C’est la ville … 

C : « En outre la ville a un pertinence » … ça c’est un bon mot aussi. Euh … La seule chose que tu as 

besoin pour ça c’est euh … c’est le, le « A » doit avoir un accent aigu. 

B : Hum, je dis je ne comprends pas… 

C : Ok hum … 

B : «  En outre la ville ... » … 

C : Oui. Oui ça c’est très bon, là ça juste doit dire « la ville … a » ça doit le A doit avoir un accent 

aigu. 

B : Euh euh … c’était les villes … 

C : Euh … je pense que ville, tu as … c’est « la ville ». Peut être ça a pas un accent je … le Bon Patron 

me dit que ça doit avoir un accent alors … humm … on peut juste laisser cela. « A une pertinence 

historique », et à puisse après ça tu as dit « Les bandeirantes » ? 

B : Bandeirantes. 

C : Oui je ne sais pas ce mot. 

B : Bandeirantes ? 

C : Est-ce que c’est comme le police ou … ? 

B : Euhh est comme … 

C : Le policier peut être … 

B : Oui le policier … 

C : Oh ok. 

B : Policier c’est bon … 

C : Ok. Humm … 

B : C’est … 

C : Oh oui oui. 

B : Tu comprends ? 

C : Oui. Humm … est-ce que ça c’est un mot … en espagnol ou … ? Je ne sais pas comment ce … 

c’est un peu mal … euh … écrit, en français le Bandeirantes. Peut être ça doit avoir un accent. 

B : Je ne comprends pas … 

C : Quoi ? Ça c’est mon première fois humm … pour utiliser la Skype… alors oui je m’excuse … 

hum. Je peux … hum … donner toi un message, peut-être. 

B : Oui, je n’utilise pas Skype … 

C : Le Facetime ? 

B : Le Facetime. 

C : Oui ah ok. Oui j’ai utilisé un fois … sur un … euh un téléphone de mon ami. 

B : Mon ami … je ne comprends … 

C : Hum j’ai utilisé … le Facetime un fois sur le téléphone de mon ami. 

B : Aaah oui … 

C : Oui, Oui. Je n’aime pas vraiment la technologie ! Je ne suis tra pas très bon avec la technologie. 

B : Aaah oui. Je comprends…. J’aime la technologie. 

C : Oui ? 

B : Je sais … plus … tu comprends ? 

C : Quoi ? 



254 

 

B : J’ai pas bon le français … 

C : Oui, c’est ok ! Tu essayes ! 

B : Hum tu parles un peu de portugais ou non ? 

C : Non. Je parle … non. Ça ferait plus facile mais … Ok alors … les, j’ai donné toi un message mais 

… « Les Bandeirantes » … 

B : Oui. 

C : Je dois … je dois trouver comment … hum … comme … épeler comme comment … comme tu as 

dit que c’est comme les policiers mais … 

B : Oui police militaire … 

C : Oui je comprends mais … je, je ne peux pas trouver le mot. Comme … en français. Oh peut être 

bonn … ok. Ok oui ça marche. 

B : Oui ? 

C : Oui euh … et après les Bandeirantes … tu as dit « que » ? 

B : Oui. 

C : Tu as dit que mais ça doit humm … être « qui » … parce que c’est à propos humm … 

B : Oui je comprends. 

C : Oui c’est comme une personne, oui. Alors c’est « qui » … 

B : C’est « qui » … 

C : Ah oui ! Oui alors ça doit être « qui », « sont responsables » … et tu as dit « de augmenter » ? Mais 

on peut juste enlever le « E » et mettre un … humm … comme un comma … je ne sais pas comment le 

dire en anglais. Humm … c’est comme, je vais donner toi un message. 

B : Oui, humm … ah oui je comprends. 

C : Oui tu peux juste comme enlever le « E ». 

B : C’est bon ? 

C : Oui ! Non ça c’est bon, c’est un bon mot. Et … « d’augmenter le territoire » … Euh brésilien … et 

… oui tu as dit … « mais ils sont » ? Mais … 

B : Oui … 

C : Tu peux aussi dire humm … « le territoire brésilien, est … sont aussi responsables » … hummm 

B : Oui. 

C : Et … au lieu de dire « de », tu euh tu peux dire « pour » parce qu’ils sont responsables « pour », 

humm … Ou non peut être … Humm alors comme euh les Bandeirantes controlent la violence ? 

B : Hum … ils sont aussi responsables … 

C : Aaah … ils sont oui c’est bon mais … je suis un peu confusé … humm … par comme tu dis 

« responsables de grands violence » ? 

B : Aaah oui, humm … 

C : Est-ce que c’est le violence entre les esclaves et les indiens ou… ? 

B : Oui des grands violents … 

C : Est-ce que c’est comme … la violence est entre les esca, esclaves et les indiens ? 

B : Oui. 

C : Oui ok. Humm … alors je pense que … tu peux dire … « ils sont aussi responsables de comme … 

contrôler » ? Euh … la violence … entre les esclaves et les indiens ? 

B : Contrôler ? hummm … 

C : Parce que … comme ils sont … 

B : Comment s’écrit « contrôler » ? 

C : Ok humm … comme … oui tu peux utiliser un dictionnaire en ligne si tu veux pour … pour trouver 

le mot. 

B : Humm … dictionnaire ? 

C : Comme … 

B : ( ?42 :03) … je pense que … 

C : C’est le mauvaise mot ? 

B : Non, non c’est bon. … 

C : Oooh, oh ok. Ok alors oui je pensais que il était comme les policiers, mais ils comme … non ils 

sont comme les … oh comme les … refugees … 

B : Policia non official … 

C : Non oui il fait pour comme le monnaie, pour l’argent. Oui je sais qu’est ce que tu veux dire 

maintenant. Alors … « en outre la ville … » … quoi ? 

B : Ils sont comme les pirates. 

C : Oui ok oui … ça fait du sens. Alors « en outre la ville a une pertinence historique, les 

bandeirantes » … « qui sont » … « qui sont responsables … d’augmenter le territoire brésilien … et 

aussi responsables » … pour … pour … 
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B : Plus violence … 

C : Oui pour, oui oui tu as juste besoin comme un verbe entre « ils sont aussi responsables pour … » 

comme faire beaucoup de violence contre les esclaves et les indiens. 

B : Oui . 

C : C’est une bonne phrase mais … tu as juste besoin comme un mot. Humm … 

B : C’est bon t’as dit ? 

C : Oui je vais juste … hum peut être donner toi un message pour … expliquer hummm … 

B : Oui humm … je … écrivez ? 

C : Oui je vais faire … 

B : Humm, de Google. 

C : Ok, voilà. 

B : Ok. Et puis c’est bon … 

C : Oui ça c’est juste la deuxième partie de la phrase. Alors « les bandeirantes sont responsables 

d’augmenter le territoire brésilien » humm … « et ils sont aussi responsables pour créer beaucoup de 

violence … contre les esclaves et les indiens ». Est-ce que ça fait du sens ? 

B : Comment ? 

C : Est-ce que ça fait du sens ? Comme tu comprends la phrase ? 

B : Euh non je ne comprends pas … 

C : Ok humm … ok. Je pense que tu as juste besoin le verbe humm … créer. C’est comme … « créer 

beaucoup de violence » ? Comme … C’est comme faire, c’est comme faire mais … si tu mets 

« faire », pour la violence ça marche pas. Comme « ils sont aussi responsables de faire » … beaucoup 

de violence mais c’est de créer comme … humm. 

B : Oui. Euh je ne comprends pas. 

C : Je vais te donner un message … 

B : Oui ! Je comprends. 

C : Oui. Oui tu as juste, besoin de … un autre mot. 

B : C’est ( ? 49 :16) … 

C : Oui je pense que c’est bon. 

B : Oui je comprends. 

C : Mais on peut aussi mettre un verbe dedans ? Comme … « ils sont aussi responsables … pour … 

faire beaucoup de violences » ? 

B : Beaucoup … oui je comprends. 

C : Ok. Juste une seconde. 

B : Tu comprends le texte ? 

C : Le texte ? Oui. 

B : Hum … en général, tu comprends le texte ? 

C : En général oui oui. 

B : Oui en général, pardon. 

C : Oui la le texte en général est très bon. Il a juste, il y a juste un petit peu de fautes. Humm de verbes 

et grammaticales. Mais … 

B : Oui … 

C : C’est, c’est ok. Je fais beaucoup de fautes moi même, dans mes euh … textes. 

B : Oui. Ah? Cette ville … 

C : Humm … où est-ce que tu parles ? Comme est ce que c’est dans la première phrase ? 

B : Oui. 

C : Comme « j’ai visité la ville » … oui c’est bon. 

B : « Cette ville … non cette ville » ? 

C : Est-ce que c’est « j’ai visit, j’ai visité la, la ville de Porto Feliz » ? Est-ce que ça c’est le phrase que 

tu parles ? 

B : Oui … je visité la ville … 

C : Oui c’est ça, oui. 

B : C’est … c’est bon … J’ai écrit « le ville » mais c’est « la ville ». 

C : Oooh. Oui c’est juste « la ville », oui. 

B : Oui, la ville. … je viens comme j’ai … 

C : Quoi ? 

B : Tu comprends ? 

C : Oui je comprends. 

B : Tu modifies, c’est correct ? 

C : Oui oui je essaye de correcter avec toi. 

B : Oui. 
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C : Oui. C’est difficile. 

B : Haha très difficile ! 

C : Je pense pour la deuxième phrase … humm … au lieu de dire humm … au lieu de dire « cette ville 

fait part … » « d’était de Sao Paulo » humm tu peux dire … cette ville humm … « est dans la région 

de Sao Paulo » ? 

B : Oui humm … cette ville … 

C : Voilà. Oui. 

B : Région … région seulement ? … 

C : Comme parce que Port Feliz … c’est dans la région de Sao Paulo ou non ? 

B : Ah oui. … 

C : Je pense oui. Comme quelle, quelle longueur est-ce que ça prend, pour aller de … Sao Paulo à 

Porto Feliz ? Comme … combien de temps ? 

B : Humm … je pense que … 

C : Ok. Mais … est-ce que Sao Paulo est comme … la … la région … euh comme … le district … ou 

non ? 

B : Non, Sao Paulo est … 

C : J’ai besoin de euh … un carte ! Oui mais comme, comme Montréal est comme, est dans Québec 

parce que c’est un ville dans Québec alors … est-ce que Porto Feliz est dans … Sao Paulo ? Comme 

est-ce que c’est comme un province ou un … région ? 

B : Hummm comme un … 

C : Oui oui, j’ai regardé sur un cartographe … 

B : Oui. 

C : Et ça dit … Porto Feliz … est … humm … c’est comme un … Sao Paulo et euh … un … state, je 

vais regarder comment dire state. 

B : Humm, comment je peux expliquer … 

C : Ok. « État » ? Est-ce que c’est un état ? 

B : ( ? 1 :00 :14) 

RA : Ca va ? 

C : Oui. 

RA : Super. 

B : Humm … 

C : Oh alors je pense que j’ai … 

B : Humm Sao Paulo est comme Ottawa… 

C : Alors c’est comme, c’est proche ? 

B : C’est … un petit ville. 

C : Oui c’est proche de … Sao Paulo une petite ville. Alors … Alors cette ville est … proche … de Sao 

Paulo … qui est le plus riche et puissant au Brazil ? Proche … proche veut dire comme … juste à côté 

comme … pas très loin. Alors … tu peux dire ça : « J’ai visité la ville de Porto Feliz, cette ville est … 

proche de Sao Paulo ». … « qui est la plus riche et puissante au Brazil. 

B : Oui, euh, sais tu comment … ? ( ? 1 :03 :17) 

C : Oui tu peux regarder dans dictionnaire … 

B : Oui … « cette ville est proche de Sao Paulo qui est … » tu comprends ? 

C : Oui. Ok. 

B : C’est bon ? 

C : Oui c’est bon oui. 

B : Tu … tu modifies … autre part … ? 

C : Oh oui, je comprends. J’ai juste uh … je juste change qu’est-ce que j’ai … t’envoyé. Je juste humm 

… correcte les phrase que on a parlé de. Comme … et puis je vais … euh donner, je vais envoyer par 

courriel à toi. 

B : Oui c’est bon … 

C : Ok … et puis la la dernière phrase … 

B : Ok ? 

C : Tu as dit « Bien, ce voyage a … a été très intéressant ». Humm … Mais tu, tu n’as pas vraiment … 

tu n’as pas hum … tu ne dois pas dire « bien ». Tu peux juste dire comme … euh « ce voyage … » et 

tu dis « était » en l’imparfait. 

B : Oui je … 

C : Est-ce que tu as … appris l’imparfait ? 

B : Oui humm … « était », c’est bon ? 

C : Euh c’est « était » mais ça doit être en … imparfait. 

B : Hum oui. 
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C : Oui. 

B : Ce voyage … 

C : Comme ça. 

B : Oui, je comprends. 

C : Ok. 

B : Hum … oui. En portugais c’est différent … 

C : Oui ? 

B : Oui humm, c’est bon. « Ce voyage était très intéressant, hum intéressante ». 

C : Oui. Alors ça c’est tout pour … les fautes. Oui c’était un très bon texte il y avait pas beaucoup de 

fautes. Hum … tu as … 

B : Oui ? Humm tu dis que le texte est bon ? Oui ? 

C : Oui tu as fait très bon, oui. 

B : Oui je comprends. 

C : Le texte, l’histoire … 

B : Oui euh … comment je dis … humm … 

C : Hum pour peut être humm … chose que tu peux faire différent, la prochaine, euh … la prochaine 

fois que tu dois écrire, tu peux utiliser, humm … plus de comme … adjectifs. Est-ce que tu sais … ce 

que je veux dire ? 

B : Oui euh … je comprends seulement … 

C : Oui parce que si tu utilises hum … plusieurs adjectifs ça rend le texte plus intéressant. 

B : Ah plus intéressant. 

C : Oui. Comme plus de adjectifs, tu peux utiliser hum … Wordreference.com 

B : Oui, humm « ce voyage était … » … 

C : Oui humm … pour trouver comme les verbes humm … et les adjectives … 

B : Oui, je comprends. Oui je comprends, merci ! 

C : Oui, et aussi l’autre … hum … site que j’ai utilisé c’est … le Bon Patron … 

B : Hum … tu peux écrire. 

C : Oui hum. 

B : Je ne comprends pas ! 

C : Oui je sais ! 

B : Ah oui … ah oui ! Hum … 

C : Oui. 

B : Oui c’est bon. 

C : C’est très bon ouais … 

B : Le Bon Patron, est très bon ! Oui je comprends ! 

C : Hum … je pense que ça c’est tout. Humm … oui je pense que ça c’est tout pour la … rendez-vous. 

B : Ah oui… 

C : Est-ce que tu as, est-ce que tu as les questions ? … 

B : Nan c’est tout humm … 

C : Oh non c’est ok, c’est ok ! Pardon pour mon inexperience avec la technologie ! 

B : Oui nan, c’est bon … 

C : Oui oui … oui. 

B : C’est bon. 

C : Ah ouais. 

B : merci beaucoup … 

C : Oui .. 

B : Pour la correction, pardon pour … 

C : Ah c’est … 

B : C’est tout ! 

C : Ok, au revoir ! 

B : Au revoir, merci ! 

C : De rien ! 
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Apêndice C – Transcrição da sessão de videoconferência por Skype da dupla 3 

RA = Assistente de pesquisa canadense 

B = Benedita 

C = Cecília 
RA: Donc je me répète encore une fois … est-ce que tu peux me dire à quoi va te servir la session? 

C: Humm de … aider Benedita avec … hum son paragraphe et de … hum l’objectif est hum que le 

paragraphe soit plus hum … hum … plus flow? Je ne sais pas en francais! 

RA: Plus … what? 

C: Plus … euh facile à comprendre et … 

RA: Hum hum. 

C: Oui. 

RA: D’accord, ok. Et pour faire ça quelles strategies comptes tu utiliser? 

C : Hum … de parler à Benedita et utiliser … hum … des sites web … 

RA : Hum hum 

C : Et … cette … les codes de correction … 

RA : D’accord. Donc on va appeler Benedita … 

RA : Ok donc l’appel skype est lancé, je vous laisse travailler ensemble … 

C : Ok. Bonjour ! … Comment ça va ? 

B : Euh ça va bien et toi ? 

C : Oui oui … moi aussi ! Ok. Alors, est-ce que tu as hum … Google Docs avec toi ? 

B : Hum … non … et … je vais…. 

C : It’s okay … 

B : Excusez moi, pour moi est très difficile parler en français… 

C : Oui moi aussi ! 

B : Et … je vais … ouvert le document… 

C : Ok. 

B : Hum … euh excuse moi … 

C : Ah oui … 

B : Ex-excusez moi je … je ne peux … 

C : Ok. C’est hum, oui. Je lis euh ton paragraphe maintenant so … alors c’est ok. 

C : Est-ce que tu cherches pour le euh … password est-ce que c’est ça qui te manque ? Pour … 

B : Hum ça c’est Email … 

C : Ok … Est-ce que tu penses que … ça va … fonctionner ? Peut être ? Ou est-ce que tu veux que … 

juste que … 

RA : Cecília c’est pas grave … 

C : Ok. Humm … j’ai le document ici et je vais hum … expliquer hum les erreurs, et puis humm, 

comme dire, je vais hum dire des phrases à toi et tu peux … hum… 

B : Excuse moi et la … et … je ne peux pas … 

C : Oui je sais que tu dis hum … 

RA : Elle a un problème pour t’entendre ? 

C : Oui quand je parle tu peux … entendre… 

RA : Est-ce que tu m’entends ? … 

B : Oui … 

RA : Il faut juste que tu parles plus fort … 

C : Ok ! Je vais parler plus fort, est-ce que ça c’est mieux ? 

B : Oui ! 

C : Oui ok, ok bon. Ok alors … ton paragraphe … est-ce que c’est l’un qui euh s’appelle « carnet de 

voyage » ? Que euh … « Campo Grande » … comme « Dans les vacances de l’année 2014, je suis all, 

je suis allée… » oui, celui là ? 

B : Je ne … 

C : Ok, désolé. Hum, alors c’est le qui dit « Dans les vacances de l’année 2014, je suis allée avec mon 

fiancé à Campo Grande », oui ? 

B : Oui … 

C : Ok. Alors humm … ok la première phrase … humm « Dans les vacances de l’année 2014, je suis 

allée avec mon fiancé à Campo Grande », euh Campo Grande hum … c’est bon je pense … oui hum 

… oui hum … 

B : J’ai ouvert le document … 

C : Oh ! ok bon … ok. Et puis … ok. Deuxième euh … « C’est une ville dans l’intérieur du pays et il 

fait très chaud » … je pense que ça té ça c’est bon ! Hum … oui. Ça sent bon hum … « Nous sommes 

partis de la gare de bus à » … comment est-ce que tu dis … la ville … correct ? Quand est-ce que tu 
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dis hum, la ville humm … en Brésil. 
B : La ville ? 

C : Oui c’… Sao Paulo ? 
B : Oui, oui Sao Paulo ! 

C : Sao Paulo ok ok voilà ! Je savais pas que … ok. Ok so … « Nous sommes partis de la gare de bus 

à Sao Paulo, et nous avons pris un bus » … Hum … tu dis … hum le mot « bus » deux fois, alors c’est 

un peu … humm peut être un peu hum lit … qu’est-ce que tu voulais dire ? Ok hum … peut-être on 

peut hum … chercher pour un autre mot qui … hum un peu similaire mais … ok so … 
B : Euh je peux effacer … 

C : Ok. Oui oui ça fonctionne. Ok, je vais … est-ce que tu veux voir qu’est-ce que je fais sur … ? ok. 

Hum … je vais faire ça pour … pas ça, non ! Euh … Ok. Je vais faire ça pour maintenant, alors on 

peut, retourner, à la phrase. Est-ce que ça fonctionne ? 

B : Euh j’ai besoin … 

C : Hum … pour maintenant je souligne humm … le section du phrase euh de la phrase là, humm alors 

à peu près euh après on peut retourner à la phrase … et le changer. Est-ce que tu peux me … 

entendre ? 

B : Euh je n’entends … 

C : Est-ce que … 

B : Je peux écouter … 

C : Ok ! oui hum … est-ce que ce n’est pas comme … très clair … ? Ou est-ce qu’il y a des autres sons 

qui … hum … va que … parce que quand je parle maintenant hum j’entends un … des autres sons, sur 

… hum … oui je ne sais pas … humm il y a un peu de comme feedback 

RA : J’arrive pas à … essaye de parler plus loin du micro. 

C : Plus loin ? Ok. 

RA : Ouais mais non ça marche … 

[Tentative de réglage de Skype] 

B : Vous pouvez répéter … 

RA : Est-ce que tu nous entends ? 

B : Oui. 

RA : Ouais donc … alors réessayez … 

C : Ok. Est-ce que c’est euh, est-ce que c’est mieux ou … ? 

B : Oui. 

C : Un peu ? Ok. Ok humm ok alors … euh quatrième phrase … hum … « Au bout … » « Au bout 

… » oui « 14 heures de voyage nous sommes arrivés ». Hum … je pense que dans, cette phrase humm 

… ça va fonctionner si euh vous dit … vous disez hum « Apres 14 heures » … oui … parce que … ok 

je vais … souligner … ok hum … so « nous sommes restés dans une maison de notre famille dans le 

centre ville ». Ok euh … Oui je pense que … ça fonctionne … hum … un moment je vais … hum je 

suis aussi hum … sur la site web la « l’internaute », est-ce que tu sais … humm il y a comme un humm 

… euh sur le document, hum … il y a des euh sites web plus bas, comme l’internaute, oui ? Et je suis 

sur euh … ce site web et … pour … 

B : ( ? 23 :14) 

C : Oui l’internaute le premier. Oui c’est un bon site web de … chercher des mots et … comme ça. Ok. 

Ok alors hum … cette phrase est bon … euh … et puis le prochain … euh « C’est une ville … très 

boisé et elle reçoit beaucoup d’influence des tribus indiennes et des pays voisines », euh voisins. 

Humm… ok humm … je pense que le mot « boisé » hum doit avoir hum une autre « e » à la fin parce 

que « ville » est féminin ? Est-ce que … tu … peux me entendre ? 

B : Ça ? 

C : Euh non le hum … euh le mot « boisé » … « une ville très boisée ». Ok ok. Oui, oui oui. Ok hum 

… « Et elle reçoit beaucoup d’influence des tribus indiennes et des pays voisins », hum … je pense 

peut-être que le mot « tribu » hum doive avoir une autre euh hum, doive avoir une « e » avant le « s ». 

Hum parce que hum … tu veux, tu veux faire ça ou hum tu mettes « Indien » avec seulement un « N », 

hum et pas de « e ». Tu sais pas ce que oui « indienne » c’est féminin que tu as mis là, et puis « tribu » 

hum c’est encore … masculin. 

B : Tribu c’est masculin ? 

C : Oui. Alors … peut-être hum ok je vais … oui … avec seulement hum un « n » et pas un « e » ? 

Alors c’est hum … « des tribus indiens », et pas indiennes. Alors si tu enlèves oui et puis l’autre « n », 

oui comme ça, oui. Ça c’est bon, ok. Humm … ok je pense que … cette phrase est bon … bonne euh 

ok « par exemple euh … l’artisanat indien, comme les céramitiques euh céramiques et les tapisseries ; 

et aussi la gastronomie paraguayenne, hum comme la Chipa, un type de pain fait avec fromage et la 

… » ok ! C’est une phrase très longue ! Hum oui, je pense que c’est un peu … trop long hum … alors 
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… je vais si hum … le site web hum l’internaute hum … si l’artisanat est masculin ou féminin. Je 

pense que c’est masculin mais … je vais voir. Ok … Oh no ! Haha c’était bande annoncée qui a … ok. 

Ok alors … 
B : ( ? 28 :10) 

C : Oui, oui ok. Ah ok, ok… Ok oui alors « artisanat » hum c’est une mot masculin, alors hum sur la 

euh pour la phrase hum … on doit mettre le mot « indien » avec seulement un « n » et pas de « e ». 

Hum pour … oui. Oui comme ça, ok, c’est bien. Ok hum so « par exemple… » hum « l’artisanat 

indien comme les céramiques ou les tapisseries » … hum … je ne pense pas que … hum tu dois avoir 

hum … euh … ça. Hum … je ne pense pas que ça … aide la phrase … hum … un moment je vais le 

lire encore … Oui hum … c’est un peu … confusant quand hum … quand ça continue avec « et aussi 

la gastronomie paraguayenne, comme la Chipa, un type de pain fait avec fromage… » Hum … hum je 

ne sais pas comment … comme le changer pour être un peu hum … un peu plus comme clair et … pas 

trop de mots. Hum … parce que … ça sonne bien ( ?30 :38) entend bien, à l’oreille ? hum … pour … 

euh par exemple « l’artisanat indien, comme les céramiques et les tapisseries … » ça sonne bon. Hum 

… mais ça c’est un peu confusant après ça … hum … qu’est-ce que vous voulez dire dans cette 

phrase ? 

B : Hum … je n’ai pas compris … 

C : Ok hum … euh ok. Est-ce que … ça fait du sens si on dit hum … « pour un exemple … l’artisanat 

indien » Hum … est-ce que tu … veux dire que l’artisanat indien hum … contient des céramiques et 

les tapisseries ? Ou comme … est-ce qu’il y a des céramiques et les tapisseries à l’artisanat indien ? 
B : Oui. 

C : Oui ? ok. Hum … alors … peut-être hum … on peut dire … oups oui ? 

B : Humm le ( ? 33 :15) est dans la ville … 

C : Non ? Ok. 

B : Gastronomie est … 

C : Non, oui commence encore oui ça … 

B : L’artisanat indien … 

C : OK. 

B : Mais je ne sais pas … 

C : OK hum … euh … quand j’ai euh premièrement euh … quand j’ai lire … euh quand j’ai li la 

phrase au début hum je pensais que … l’artisanat était un place, comme un … comme un magasin mais 

… maintenant je suis sûre que c’est une personne euh hum … Oui ok, ça fait plus de sens. Hum ok so 

… « par exemple, l’artisanat indien » … hum … est-ce que … ça fait du sens si on dit « par exemple 

l’artisanat indien hum fait les … céramiques » ? Est-ce que ça c’est qu’est-ce que … tu veux dire ? 

Comme il cons construit les céramiques … 

B : Euh je n’ai compris … 

C : Ok Hum … 

B : Quand tu parles … 

C : Ok. Est-ce que ça fonctionne si je parle … plu, plus lentement, comme ça ? 

B : Oui. 

C : Ok. Je vais parler … 

B : Dans le fin de la phrase … 

C : Ok. Hum … Est-ce que … vous voulez dire … que l’artisanat indien fait les céramiques et les 

tapisseries ? Comme ils construisent les céramiques et les tapisseries. Est-ce que … 

B : Non. 

C : Non ? Ok hum … ok un moment je vais … lire la phrase hum … en entier … pour que je peux 

comprendre un petit peu mieux ok un moment … Ok, je comprends la phrase ! Ok. 

B : ( ? 39 :16) et la ville … 

C : Oui je comprends qu’est-ce que tu dis maintenant. Hum … oui peut-être … hum … ça va faire plus 

de sens … si tu dis … par exemple … « l’artisanat indien, hum … qui euh … qui fait des céramiques 

et les tapisseries » ? Hum, parce que, si tu seulement dit … « comme les céramiques et tapesseries, euh 

tapisseries » hum c’est comme tu euh … c’est comme il y a un comparé… comparaison entre 

l’artisanat et les céramiques comme ils sont … la même chose ? 

B : Oui … j’ai compris… 

C : Ok. 

B : Dans le portugai … 

C : Oui je comprends. 

B : J’ai compris … 

C : Oui oui. Ok. Hum … alors, peut-être si … on dit hum … « l’artisanat indien … qui fait » ou « qui 

construit » … quelque chose comme ça hum … les céramiques 
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B : Oui ça … 

C : Oui je vais voir sur hum l’internaute s’il y a hum … un meilleur mot … pour … utiliser … ok. Oh, 

ça a commencé encore ! 

RA : C’est la pub ? 

C : Oui euh la bande a lancé ! Euh sur site web ! A commencé quand j’ai cliqué ok … Ok hum … je 

vais … essayer encore … Ok … je regarde maintenant euh … beaucoup de mots … qui sont des 

synonymes, de « faire » euh pour euh qui … fonctionnent mieux … avec la phrase … Il n’y a pas de 

… bon mot que j’ai trouvé. Hum … alors pour maintenant hum … peut-être si hum tu mets euh 

« l’artisanat indien, qui fait les céramiques » hum … on va … on va le comme … juste mettre comme 

ça, oui ? 

B : Oui hum … la phrase pour … 

C : Oui, oui, ça fonctionne oui. Ça c’est bon. 

B : C’est le centre qui veut … 

C : Pas vraiment … euh le fin la fin que … de qu’est-ce que tu as dit. Hum … qu’est ce que tu ne sais 

pas comment dire ? 

B : Hum … 

C : Peut-être hum si tu … hum change la phrase comment tu … as … veux ? Et puis après ça on peut 

voir hum … si les conjugaisons sont correctes et … comme ça … 

B : Je ( ? 46 :27) ma phrase ? 

C : Oui oui. 

B : Je ne sais pas si … 

C : Non je pense que ça c’est correct, oui. Oui. 

B : Je ai … 

C : Hum … euh non tu dois hum … le mot « les » doit rester là pour aller avec « céramiques ». Oui 

hum … pour l’accord entre les deux … euh ok. Oui ça fonctionne … beaucoup mieux. Ok hum … 

« par exemple les personnes vendent dans le marché les céramiques et les tapisseries » … hum … et 

peut … être hum … la comme la deuxième section ici hum peuvent être une autre phrase ? Hum … 

euh … tu, tu veux dire … « un autre exemple est la gastronomie paraguayenne » … Oui ? Ok. Hum je 

peux le changer … et ok. Humm et puis ça dit … comme la … Chipa c’est … oui ? 

B : Oui oui. 

C : Ok. Hum … et puis je pense que tu … devrais dire hum … « Comme la Chipa, qui est un type de 

pain » alors que c’est, que ça explique … plus ? Oui ok. Je vais … le changer. 

RA : Ça va ? 

C : Oui, c’est un peu long mais … ok. Ok je vais le … au début hum un « autre exemple est la 

gastronomie paraguayenne comme la Chipa, qui est un type de pain fait avec fromage » … « et la 

soupe paraguayenne qui est une espèce de tarte salée » oui hum … 

B : Hum la ( ? 50 :55) c’est le mot … 

C : Ok. Oui ok hum … ok … parce que tu as un autre exemple hum avec la soupe paraguayenne humm 

… je pense que tu … dois dire … à la début du phrase hum … « deux autres exemples sont … la 

gastronomie … et la soupe paraguayenne » parce que tu donnes ici hum … deux exemples hum de la 

nourriture ? Est-ce que tu comprends ? 

B : Je n’ai pas compris … 

C : Ok. Je vais le changer sur le document et puis tu peux voir qu’est ce que je … dis. Ok humm alors 

maintenant ça dit « deux autres exemples sont la gastronomie » blablabla… hum « comme la Chipa, 

qui est un type de pain fait avec fromage, et la soupe paraguayenne, qui est une espèce de tarte salée ». 

B : Oui parce qu’ils sont … 

C : Oui … exactement. Ok bon, euh … puis la prochaine phrase … « Il y a aussi une boisson très 

courante, le Tereré » … je pense ?! Hum « c’est un maté qui doit être bu très glacé ». Hum … ok hum 

… pour le … la début du phrase, de la phrase, hum … euh la bois, la boison hum … appelle le Tereré 

hum alors je pense que hum … ça va fonctionner mieux hum … si tu dis … « il y a aussi un boison 

très courante qui s’appelle le Tereré ». Oui ? Ok hum … je vais le changer … et puis le mot « c’est », 

ici, hum … c’est un complètement euh c’est euh … c’est une autre phrase, hum parce que tu 

commences à décrire hum … la boisin ? alors, je pense que … euh ça fonctionne si tu dis …  hum « il 

y a aussi un boisson très courante qui s’appelle le Tereré » … point. Et puis tu arrêtes là… et puis tu 

dis … « C’est un maté qui doit être bu très glacé ». Oui ? 

B : Oui. 

C : Ok. Oui ça … c’est beaucoup mieux. Hum … ok. Et puis la prochaine phr, phrase … « Pendant 

nous allions au Pantanal, nous goûtons le Tereré » … et puis … je ne sais pas hum … pourquoi tu as 

seulement un « e » ? Hum… 

B : Ici le « e » … 
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C : Oh ok oui oui. Ok. Euh ça fait plus de sens. Hum ok hum … ok c’est … c’est presque hum … une 

très bonne phrase déjà. Hum … je ne pense pas que tu … dois avoir hum … une virgule ici … parce 

que hum … tu ne, il n’y a pas de pause … dans la phrase … humm alors je … je vais … faire ça … 

euh ok. « Pendant nous allions au Pantanal » … est-ce que … Pantanal est une ville ou un pays ? 

B : Euh un univers naturel … 

C : Ok, ok. 

B : Est un univers naturel … 

C : Ok, ok. Hum … ok je pense que … ça fonctionne comme ça. Parce que, si c’était une ville hum … 

tu sais comme ça doit être hum … « à » avec une accent ? Comme « à Sao Paulo » ou « à Porto 

Grande ». Mais je pense que ça fonctionne avec « beau » dans ce cas. Ok so … alors … « Pendant 

nous allions au Pantanal, nous goûtons le Tereré, et avant de partir nous mangeons beaucoup de la 

soupe paraguayenne ». Hum … Oui je ne, je ne sais pas comment expliquer hum … mais … euh tu 

dois avoir le mot « de » … hum … pour … 

B : J’ai une … euh … 

C : Oui je comprends. 

B : Tous les exercices … 

C : Oui je, je comprends oui. Humm dans l’anglais, que je parle, humm … quand je vois … une 

section de la phrase comme ça, je veux toujours expliquer en anglais qu’est-ce que c’est comme la 

hum … qu’est-ce que ça va être dans l’anglais, dans l’anglais. Mais … je toujours humm … comme 

oublie que tu ne parles pas d’anglais. Est-ce que tu parles d’anglais du tout ? 

B : Euh … je parle … 

C : Oui est-ce que tu … parles … ? 

B : Euh je n’ai pas compris … 

C : No hum 

B : La question … 

C : Je demande si hum … tu parles hum … hum l’anglais du tout ? Est-ce que tu sais des mots … les 

mots en anglais ? 

B : Ah oui je sais … 

C : Oui ok. Ok. 

B : Je fais les cours … 

C : Oui ok. Hum … 

B : Mais nous sommes … 

C : Oui, oui oui. Ok hum … alors, pour la phrase encore … hum … oui tu dois avoir le mot « de », 

comme ça. Hum … euh je ne sais pas comment l’expliquer mais en français hum … ça doit être … de 

la ou … quand tu expliques quelque chose … ou donne un exemple … Ok humm le seul autre chose, 

humm dans ce phrase … ou dans cette phrase humm … est hum … un virgule, hum qui doit être 

placée hum … après tu dis … « Nous goûtons le Tereré »… « Et avant de partir » … virgule, parce 

qu’il y a comme une pause … quand tu parles … comme … « Nous goûtons le Tereré, et avant de 

partir » … « Nous mangeons beaucoup … », comme ça. Est-ce que ça fait du sens ? 

B : Oui j’ai compris. 

C : Ok. Bon. Hum … ok, la prochaine phrase … « Nous avons visité … le Pantanal … » hum … Ok 

hum … quand tu commences avec « il » hum … tu dois commencer hum … euh … il y a deux 

options : tu peux commencer avec … une autre phrase comme ça « Nous avons visité le Pantanal, il est 

à 300 kilomètres de la ville » … ou hum … tu peux dire … « Nous avons visité le Pantanal … qui est, 

à 300 », parce qu’il y a, oui hum … parce que tu expliques … que c’est 300 kilomètres … Hum … 

Oui, est-ce que hum … ça fonctionne pour vous comme ça ? 

B : Oui oui. 

C : Oui ? Ok. Hum … ok. Nous avons visité … « Nous avons visité le Pantanal qui est à 300 

kilomètres de la ville » … et, je pense que … ça c’est le section où tu dois commencer une autre 

phrase ? Parce que cette humm … une autre idée qui explique ? Humm Pantanal ? Alors je vais … 

mettre … comme ça. « C’est une zone marécagueuse » … Qu’est-ce que le mot « Marécagueuse » veut 

dire ? 

B : Hum … j’ai cherché dans le dictionnaire … 

C : Oui je, je cherche le mot aussi maintenant. Hum … 

B : ( ? 1 :06 :17) 

C : Oui … 

B : Dans le portugais … 

C : Oui … 

B : ( ? 1 :07 :06) un mot … 

C : Oui je comprends. Oui j’ai hum cherché le mot humm sur l’internaute et le traduction anglais que 
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ça dit en bas hum fait du sens pour moi. Parce que ça dit hum … « marshy » ou « marsh », en anglais, 

qui fait du sens hum … à qu’est-ce que tu expliques avec l’eau … et le gazon et … comme ça, ça fait 

du sens maintenant. Ok hum … ok alors pour le phrase … « c’est une zone marécagueuse … où il y a 

beaucoup d’espèces d’animaux exotiques » … Hum … ça c’est bon, comme ça … hum … mais je 

pense que … pour ça … hum c’est comme … où est-ce que c’est … ? En ( ? 1 :08 :20) ici où ça doit 

être … hum … un phrase nouveau … nou … ou tu dois dire « et c’est un lieu admirable » … Hum … 

Alors est-ce que tu penses que ça va fonctionner mieux hum … d’être hum … une nouvelle phrase ? 

Ou de seulement mettre le mot … « et ». 

B : Mettre le « et » ? 

C : Oui, ok. Je vais … comme ça ? Oui, je pense que … hum … Je vais … euh chercher le mot … 

« magnifique » … euh parce que j’oublie … si c’est hum masculin ou féminin. Alors je vais … 

chercher. Ok. Humm … ça ne dit pas si c’est masculin ou féminin … Ah, c’est une autre bande 

annoncée ! Ok. Hum … Ok euh … J’ai … euh trouvé que « magnifique » est … n’est pas masculin ou 

féminin parce que c’est une adjectif, j’ai oublié ça. Alors … je sais que … « un paysage », ça c’est 

masculin. Hum … alors … « un magnifique paysage » ça fait du sens. C’est bon. Ok hum … ok ! 

Alors ça c’est … la fin humm mais je vais changer les sections en haut, ici, parce que je n’ai pas fait ça 

… Ok so … euh … « Après 14 heures » et puis est-ce qu’on … enlève tout ça ? Est-ce que … oui ? 

Ok. Je vais … ok, voilà ! Ok euh …  Ok maintenant … hum peut-être hum … on peut lire … euh … le 

paragraphe lui-même ? Juste dans notre tête ? Hum et juste euh … voir si ça … si ça fait du sens, 

partout. Ok je vais lire … On a presque fini, comme 2 minutes … Ok hum … il y a deux ou trois 

choses que hum … j’ai trouvé encore hum … euh qui … si on change ça peut … euh faire plus de 

sens. Humm je dois les trouver encore … euh … Ok hum … ici … humm avant j’ai enlevé le virgule 

parce que j’ai pensé, hum … que ça ne … hum ça ne fonctionne pas, mais quand j’ai lu tout le phrase 

ça fonctionne mieux avec une virgule parce que, quand j’ai lit dans ma tête hum … euh il y avait une 

pause là, quand j’ai … alors je vais … mettre … Ok humm … Euh le seule autre chose est ici humm 

… parce que ça … fonctionne mieux humm … c’est ok avec … comme ça … humm mais ça va être 

une plus … un peu plus précis, humm si on dit : « Il y a aussi une boisson très courante qui s’appelle le 

Tereré » … « Le Tereré est un maté qui doit être bu très glacé ». Hum … parce que c’est un peu plus 

précis que … dans la deuxième phrase, tu parles que … le Tereré est un maté … ça, alors je vais … 

juste … oups … 

B : Oui euh … 

C : Oh euh est-ce que tu veux dire, encore ? 

B : Humm il y a une boisson … 

C : Est-ce que tu veux dire … de mettre comme … « et » et puis comme … euh … le, le seule chose 

est que hum … quand tu dis que c’est un maté qui doit être bu très glacé, tu expliques qu’est-ce que le 

Tereré est ? Mais si tu dis … « Le Tereré est … » Comme euh … euh … ça euh … la phrase tout 

comme change à quelque chose humm comme une addition comme le Tereré est quelque chose d’autre 

humm alors … 

B : Oui j’ai compris. 

C : Ok. Alors est-ce que c’est ok si je … retourne comme ça ? 

B : Oui. 

C : Ok. Alors je pense que … c’est fini maintenant. 

B : Oui. 

C : So … Euh … Quoi ? 

B : Merci ! 

C : Merci de aider moi de parler avec toi aussi. Parce que je dois pratiquer mon français aussi. 

B : Oui et puis … 

C : Oui moi aussi avec tu. Hum … ok humm … je pense que humm … François va retourner humm 

dans une minute alors … je vas … attendre. Pour rire … mais … oui ça regarde bon … euh bonne. 

Hum … hum dans ton vidéo hum … j’aime le chose qui dit hum « Keep calm and love French 

bulldogs », derrière si tu tournes … Si tu … 

B : Je n’ai pas compris … 

C : J’aime le … poster qui dit … « Keep calm and love French bulldogs » … derrière toi ? Oui … oui 

… 
B : Euh je … 

C : Ooh ok. 

B : Je ai … 

C : Ça c’est mignon. Ok. Humm on a fini, maintenant … 
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Apêndice D – Transcrição da sessão de videoconferência por Skype da dupla 4 

RA = Assistente de pesquisa canadense 

B = Betina 

C = Catarina 

 
B: une minute s’il vous plait parce que … 

C: Ah d’accord, je peux peut-être te l’envoyer. 

B: (? 0:45) Qu’est ce que tu as par courrier… tout ca. 

C : D’accord. Je peux peut-être t’envoyer le lien sur Skype si tu veux. 

B : Aah oui ! C’est vraiment mieux hein ! 

C : Alors … Comment est-ce qu’on fait ça ? … Voilà ! 

B : Ah merci… Donc … Voilà. 

C : Tu l’as ? 

B : Oui. 

C : Ok, soooo … je l’ai revu un peu mais on va le revoir ensemble aussi et … voyons ce qu’on trouve 

hein ? 

B : hum hum. 

C : Alors … J’ai revu tes questions, euuh … en plus de la composition je savais pas si je devais le faire 

mais euuh… bon on peut le faire ! 
B : Oui, pourquoi pas ! 

C : D’accord ! Alors la première chose que j’ai vue c’est humm … 1B, c’est une phrase un peu … un 

peu bizarre ! Disons. 

B : Hum hum 

C : Je me demandais si on pourrait peut-être dire « S’intéresser à » a la place de « est intéressé en » ? 

ça a du sens pour toi ? 

B : Humm… oui ça fait du sens mais … 

C : Non, bien sûr.  Mais… 

B : C’est, je sais pas, c’est … 

C : On a laissé… hum… ça sonne bizarre c’est tout. Mais euh… c’est comme tu veux hein ? Je vais 

juste le noter et puis tu peux faire comme tu veux c’est ton travail. 

B : C’est juste savoir qu’est ce que tu as trouvé… 

C : Oui… Je pense que c’est … (lit le texte : « qui est intéressé en aller »…). C’est surtout « en aller » 

… je sais pas si c’est faux ou … c’est juste que ça sonne bizarre mais euh… 
B : Ok… 

C : Je l’aime pas. 

B : Ok … ok je comprends. 

C : Mais comme tu veux, hein. Alors … 2A ya pas … c’est pas faux … mais je voulais juste t’offrir … 

« le narrateur » comme autre option, un peu plus court. La personne qui raconte le voyage. 

B : Ah ok oui. 

C : humm… est-ce que, humm … j’ai mis un commentaire alors on peut le laisser et tu peux revoir 

plus tard et changer ou est-ce que tu veux le changer maintenant ou … 

B : Non parce que je dois pas changer … 

C : Tu ne dois pas changer ? 

B : Non … 

C : Okaaaay… 

B : C’est la consigne que ma prof m’a donnée. 

C : Okay alors euh … je dois changer les choses ? C’est ça que tu dis ? 

B : Oui ! 

C : Oh d’accord ! Euh … alors est-ce que tu veux que je change « le narrateur » ? Que je remplace « la 

personne qui raconte » avec « le narrateur » ? 

B : Ah je pense que … c’est pas nécessaire … 

C : Evidemment, c’est juste pour moi j’aime pas répéter les mots, et là t’as : le voyage, a voyagé … 

mais c’est … c’est une préférence. 

B : Je peux changer … 

C : D’accord ! Bon je vais le changer. Hum : « Ils sont enfin arriver à Lima » il y a quelque chose qui 

va pas. Je pense que tu vas le voir. « Ils sont arriver » 

B : Ah, j’ai pas conjugué le verbe ! 

C : Ca arrive ! 

B : C’est un participe passé… 
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C : Ils sont arrivés… voilà. Humm … « police péruvienne a interrogé le ( ? 05:33) » ca va, très bien… 

hum … D’accord, alors là c’est… c’est ton histoire, right ? C’est ce que t’as écrit ? Ok humm… 

qu’est-ce que j’ai dit, pourquoi … Oh ! L’expression c’est « qu’il vaut la peine », avec un V. 

B : Hum hum. 

C : À la place d’un F. Tu comprends ce que je veux dire ? 

B : Oui oui oui, j’ai compris. 

C : D’accord. Ici « J’ai des amis »… 

B : Oui ! 

C : Qui habitent … hum … ( ? 06:35) Ok. « Mais j’ai décidé rester à l’hôtel Ibis dans le quartier … » 

Ca a dû être un voyage hum …  agréable ! On n’a pas … 

B : Ah ba oui c’est super … 

C : Je suis jalouse ! 

B : Oui c’est ça ! 

C : D’accord, hum (Lit le texte) ça va pour moi ! Hum … ici c’est peut-être pas … je pense que c’est 

faux mais je suis pas certaine. Hum « Il faisait trop chaud » … en anglais et je pense en français aussi 

on doit avoir « trop chaud pour quelque chose » ou « trop chaud pour que … je fasse mes devoirs … » 

ou quoi que ce soit. C’est une construction de phrase. 
B : Non je pense que non parce que … 

C : Well, ce que je veux dire c’est que je dirais « très » à la place de « trop », ou je changerais la 

phrase. 

B : Mais, c’est une chose d’intensité … 

C : D’accord ! C’est peut-être humm… on peut dire … hum, en parlant, euh comme pour mettre de 

l’emphase mais je pense que à l’écrit, bon… j’ai jamais encontré cette problème avant mais j’ai 

cherché et apparemment, on doit faire … 

B : On doit pas utiliser les … ? 

C : Oui. C’est pas faux d’utiliser « trop », c’est juste qu’on doit un peu changer la phrase euh : « trop 

chaud pour … fêter dans les ( ? 08:36), disons. 

B : Allons donc on peut pas dire qu’il faisait très chaud. 

C : D’accord. Je pense que c’est la correction la plus facile. Humm (lit le texte). Alors, j’ai mis les 

choses en rouge parce que je voulais les revoir avec toi, mais pourquoi… 
B : J’ai essayé d’expliquer … 

C : Oui, je connaissais pas ce terme. Alors ça aide. Humm donc je n’ai pas beaucoup de temps… Un 

type de groupe … Pff oh ché pas ! Ché pas ce que je pensais … 

B : C’est vraiment un groupe … 

C : Oui, oui, enfin ça doit être génial. C’est dommage que c’était trop chaud pour … euh pour vraiment 

… you know… participer. Est-ce que c’est normal ce type de chaleur ? 

B : Oui euuh … surtout en février … 

C : D’accord ! En février ici il fait assez froid ! Alors ça c’est bizarre ! 

B : Oui c’est complètement le contraire. 

C : Oui c’est normal. Hummm alors ché pas … ce que je pensais qu ‘ils fêtent le carnaval dans la rue 

avec de la musique … humm … « auxquels », je crois que c’était « auxquels » que je n’aimais pas. 

B : Oui peut-être … 

C : Oui … Alors qu’est-ce qu’on pourrait dire alors ? Un type de groupe … 

B : Je voulais dire que les personnes … 

C : Hum hum. Alors je pense que c’est … au groupe, hein ? 

B : Les personnes vont déguisées au bloco … 

C : OOOh I … je comprends. Hum, un type de groupe … mais je pense que comme on l’a écrit en ce 

moment ça fait référence à un type de groupe et donc ça devrait être singulier. Hummm, alors est-ce 

que tu veux changer la phrase pour … plus clairement référencer … référencer ? J’ai peut-être invente 

ce mot mais euh… Les bloco ou est-ce que on peut changer euh, on peut le changer au singulier ? 

B : Non je pense qu’on peut changer au singulier … 

C : D’accord, oui je suis d’accord. Humm SO ! Les personnes, une personne, donc …, avec l’accord, 

toutes. 

B : Ah oui. 

C : Vont déguisées, et encore une fois l’accord… ouais. ( ? 12:10) ça va mieux ? Je pense que oui. 

Hum, alors toi tu es une femme, je pense ??! 

B : Ah oui bien sûr, hein ! 

C : Oh oui et en plus hum, je pense que « ensuite »  ça va entre l’auxiliaire et le passé composé, hum, 

le passé hum, participe passé. C’est quoi ce Pain de Sucre, c’est un endroit ? 

B : Oui c’est un endroit ! 
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C : Ca s’appelle Pain de Sucre ou c’est une traduction ? 

B : ( ? 12:58) … en portugais. 

C : Ça a quelle, hum, ça veut dire quelque chose en portugais, autre qu’une place, qu’un endroit ? 

B : Ca veut dire … comment on parle en français « Pain de sucre » … 

C : So, qu’on peut manger, hein ? 

B : Oui oui oui. 

C : D’accord. 

B : Ca veut dire ça mais … 

C : Okay. Je pense pas que tu dois traduire mais … si tu veux c’est pas grave. Humm un des … alors 

… alors c’est « des meilleurs. » Alors qu’est-ce qui manque ? 

B : Euh, il y en a un sans … 

C : Deux S, en fait. 

B : Oui. 

C : Voilà. Hum de vue de Rio … (lit le texte). Je me demandais si on devait mettre une virgule après 

« Rio » ? Hum, parce que … 
B : En français je ne sais jamais où je dois mettre … 

C : Oui, oui je comprends ! J’aime trop les virgules, mais ici je pense que ça a du sens, parce que si on 

met le virgule après « un des meilleurs points de vue de Rio » hum, virgule, hum,  parce que là c’est 

« Pain de Sucre » qui permet. Autrement c’est « tous les points » qui permettent. Ca a du sens ? Ou 

c’est un peu bizarre ce que je viens de dire ? 

B : Non non non… 

C : D’accord, ça va ! Hummm ok. Avant de partir … (lit le texte). Ça je sais pas … je me demandais si 

on devait monter … si on utilisait « sur » avec monter. C’est ça que je me demandais. 
B : Mais j’ai vraiment monté … 

C : Oui … en fait … 

B : Il y avait un autre option…. 

C : Oui, oh oui je comprends. Oui, hum. Mais ce que je me demande c’est si on dit « monter à pied le 

morro Dona Marta » ou « Monter à pied sur… » c’est ça. Si on coupe le « sur ». 

B : Ah ok ok. 

C : Je pense qu’on le coupe, qu’on l’utilise pas. Je l’ai cherché et c’est ça qu’on semblait dire mais je le 

jurerais pas. 

B : Mais bon, on dirai plutôt … 

C : Je pense qu’il y a pas de préposition. Pour moi c’est bizarre ça parce qu’en anglais il y en a. Je sais 

pas en portugais mais … 

B : Oui en portugais il y en a aussi… 

C : Humm … Je pense qu’il y en a pas. 

B : Moi je sais pas … 

C : Ok ben, je suis plutôt certaine. Humm, «  Il est possible de prendre le funiculaire », d’accord. 

Humm, là, en anglais on dit « typo » je sais pas … comment on dit… 

B : Ah oui… 

C : Oui. Et en fait c’est « une statue », c’est féminin. 

B : Oui. Et non … parce que … 

C : Oh, c’est le S à la place de un … d’accord ! Humm … une statue… eh ! Je me demande si on 

devrait peut-être dire « Une statue et un portrait de Michael Jackson », et là on … parce que … et aussi 

son portrait c’est un peu … like … tu comprends ? Humm un statue et un portrait de Michael Jackson. 

Parce que le clip vidéo, resolve, je connais pas ce terme … 

B : J’ai cherché sur internet parce que … 

C : D’accord. Alors si tu l’as cherché dans un dictionnaire et c’est ça que ça dit ? 

B : Oui. 

C : D’accord, je te fais confiance. Et ça, ça n’a pas de sens pour moi mais je veux savoir ce que tu veux 

dire « Dans ce balcon ». 

B : Parce que, hum, dans cet endroit là … 

C : Un balcon c’est quoi pour toi ? 

B : Comme un terrasse … ? 

C : Construit, construite ?   

B : Oui, oui construite. 

C : D’accord. 

B : Et donc on peut … 

C : Alors je pense que ça serait peut-être « du balcon » ou euh … dans ces … c’est bizarre. Les 

prépositions, c’est difficile ça ! 
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B : Ah oui je sais … 

C : Humm, ou peut-être « De son balcon » ? humm … de … là il y a une statue de … du balcon … ou 

d’un balcon là où ? Je sais pas. Qu’est ce que tu aimes ? 

B : Parce que je voudrais faire euh … 

C : D’accord … hum, so, alors so, on pourrait dire « du balcon », parce que l’important c’est … la vue, 

alors, le balcon, c’est pas très important. D’accord. Du balcon on a une vue vraiment incroyable de la 

ville de Guanabara. Ca va ? 

B : Oui, ça va. 

C : Euh, j’ai pas d’autres choses à dire c’est très bien ! Comme tu sais. 

B : Ah merci ! 

C : Aaand, désolé est ce qu’on doit parler pendant un certain moment ? 

RA : Non vous n’avez pas de limite. Vous pouvez faire ce que vous voulez. 

C : Euh, ok ! C’est tout ce que j’ai à dire ! Mais c’est génial de te rencontrer, finalement ! 

B : Oui, bien sûr parce qu’on se parle … 

C : Oui et j’espère que j’ai un peu aidé hein. 

B : Ah oui bien sûr … 

C : Oui, oui moi aussi, c’est normal. Euh, je pense qu’on a tout corrigé… 

B : Ah oui je pense que oui. 

C : D’accord. 
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Apêndice E – Transcrição da sessão de videoconferência por Skype da dupla 5 

RA = Assistente de pesquisa canadense 

B = Breda 

C = Cíntia 

 
RA: Alors en fait … Pour faire ça tu as différents outils que tu peux utiliser… 

C : Oui, je l’ai déjà corrigé ! 

RA : Il y a beaucoup d’étudiants qui ont déjà fait comme ça… Est-ce que tu peux me dire dans tes 

propres mots … ? 

C : Hummm … de ( ? 01:09) 

RA : D’accord … 

C : Pour voir comme … les fautes qu’on fait. 

RA : D’accord. Et pour faire ça quelles stratégies … 

C : Hummm je dois parler … les dictionnaires et les choses comme ça ou … ? 

RA : Hum hum … ? 

C : Et aussi ( ? 01:36) je ne sais pas … propres stratégies que j’utilise quand j’écris ou … 

RA : D’accord comme quoi par exemple ? 

C : Humm juste prendre les leçons qu’on a prises … dans le cours. 

RA : D’accord, ok … Donc ça c’est bon ! Vous pouvez commencer … 

C : Salut ! ça va bien ? 

B : Ca va ! 

C : Ok. Humm alors … alors les … la première question ? Pour 1 C tu ne peux pas dire comme … 

« comme est la » alors je l’ai mis au passé. 

B : Le … C ? Quel est l’objectif … ? 

C : Quel est l’objectif du texte ? 

B : Informer … ? Ah comme c’est … ok. Ok. 

C : Alors je l’ai mis au passé ( ? 02:53), ça a du sens ? 

B : Euh comme … euh … oui je comprends. Parce que … 

C : ( ? 03:10) 

B : Et le D ? Le D c’est … « sur » ? Un site web c’est ça ? 

C : Oui un site web c’est juste un ( ? 03:16) de vocab. ( ? 03:21) 

B : Et nous devons utiliser « sur », c’est ça ? Et nous ne pouvons dire « dans », c’est ça ? 

C : Oui c’est ça ! Une différente préposition … ( ? 03:30) 

B : Euh … 

C : Oui alors numéro 2. 

B : Ok. 

C : Vous l’avez mis « voyagent », c’est au présent. 

B : Oui. 

C : Quand tu racontes une histoire normalm … habituellement c’est au passé. Alors je n’ai pas si … 

B : Oui. 

C : « Ont voyagé » 

B : « Ont voyagé » ok. Hummm … 

C : Et pour euh … t’as dit «  ils ont visité du Pérou » euh tu n’as pas besoin de « du » tu peux juste dire 

« visiter Pérou » 

B : « Visiter Pérou » ? 

C : Hum hum. 

B : « A jusqu’à Bolivie » ? C’est ça ? 

C : Oui. 

B : Jusqu’à ? 

C : Hum hum. Parce que ( ? 04:13 – 04:18) 

B : Ok ! 

C : Humm … le partage ( ? 04:30) 

B : Hum hum. 

C : C’est difficile de … expliquer beaucoup ! Parce que t’es en train de mettre … en scène ? Tu parles 

de quelque chose qui s’est passé ? Alors c’est comme … 

B : Je pense que on peut … ( ? 04:51) 

C : Hum et « vont boire », c’est plutôt au futur alors je l’ai mis au présent … 

B : Hum 

C : Et euh … décrire tu l’as mis au présent alors je l’ai mis au passé parce que … 
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B : Hummm 

C : Elle a décrit  au passé. 

B : Oui, oui, c’est ça. Ok. Euh … « Comme c’est fait » 

C : « Comment c’est fait », alors tu n’as pas besoin de « est ». Tu peux le … Hummm 
B : Ok. 

C : If the other … 

B : Ah avec « tout le » … ( ? 05:40) du lu … 

C : Du lu … Est-ce que tu sais comment … tu sais que « du » c’est « de » + « le » ? 

B : Hum hum, oui. 

C : Ok ! Alors euh si c’est bien … Alors numéro 3 ? 
B : Le B ? « Il est utilisé pour… » Ah oui ! J’ai oublié le « R » 

C : Tu sais ! Parfait et … en bas … 

B : Beaucoup de ( ? 06:24). Et le … le 4, c’est ça ? 

C : Oui, humm… oui alors euh … « J’ai pris l’avion » c’est bien, « pour aller à Fortaleza » … ça se dit 

comme ça ? 

B : Hum. 

C : Alors « j’arrive » c’est de … une verbe avec être. Donc c’est « je suis arrivée », au passé. Parce que 

tu as fait cette voyage au passé. 

B : Ah, oui oui oui ! je suis ( ? 06:58) 

C : « Après 4H… » Euh … Alors « J’ai pris un taxi » c’est bien, c’est au passé. «  J’ai mis mes 

choses », c’est bien. Puis … 

B : Hum hum. 

C : « Je suis sortie », avec être ( ? 07:15) parce que t’es une femme. 

B : C’est vraiment ( ? 07:17) 

C : Oui, et la même chose … 

B : Hum hum … je ne sais pas. 

C : Et même chose avec le E ( ? 07:31) parce que t’es une femme. 

B : Oui. 

C : Et euh … bien. Et alors … vous avez dit « à la nuit » ? C’est … 

B : Hum… 

C : Meilleur de dire « le soir ». 

B : Mais qu’est ce que c’est la différence de … nuit soir ? Je ne sais pas. 

C : Hummm … c’est la même chose. Mais … plutôt comme c’est, tu vas dormir durant la nuit. Mais tu 

vas ( ? 07:58) durant la soirée. Tu vas manger votre diner durant la soirée. 

B : Ok, je comprends. 

C : Hummm alors « je dîne » c’était au présent donc je l’ai mis au passé « j’ai dîné ». 

B : « J’ai dîné ». Ah oui … j’ai dîné… 

C : Et euh … je ne savais … et ensuite je voulais … voir qu’est-ce que tu voulais dire « nous dînons 

toute le jour », voulez-vous, est-ce que tu voulais dire que tu … vous avez dîné … toute la journée ou 

vous avez toujours dîné durant le ( ? 08:34) à l’hôtel ? 

B : Ok … hummm je ne peux pas dire «  tous les jours », c’est « toujours » ? C’est … j’ai … ( ? 

08:47). 

C : Hum hum. 

B : Que j’ai, j’ai … tous les jours j’ai mangé à l’hôtel … 

C : Hummm alors oui, alors tous les jours vous avez mangé à l’hôtel ? Donc j’ai toujours mangé à 

l’hôtel. 

B : Ok. 

C : Tu pourrais dire … tu le vois ? 

B : Ok 

C : Alors changer le « tout », avec une S, mais « les », et « jours » … 

B : Au pluriel … 

C : Oui. Ah et si tu voulais dire juste « durant cette journée vous avez mangé à l’hôtel » ? Vous pouvez 

dire «  toute la journée » 

B : Ok. 

C : Mais si c’est tous les jours like plusieurs journées … ( ? 09:46). 

B : Euh … « n’arrivons » ? 

C : Oh et j’ai ajouté euh … quelle c’est une des plus belles … une des plus belles pages 

B : Humm des plus … ok… 

C : Et puis, oui, humm nous arrivons c’est au présent encore donc j’ai changé au passé, et c’est avec 

être encore. Donc « nous sommes arrivés » 
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B : Ah. 

C : Et … alors c’est la même chose pour « tout le jour » : « nous sommes restés toute la journée » 

B : Toute la journée oui … 

C : Et au lieu de « dans » c’est « sur »… oui. 

B : Comme on dit plage, en utilisant … 

C : Sur la plage, oui mais si c’est … si vous êtes … tu peux être dans la rue, mais sur la plage. 

B : Ok. C’est différent. 

C : Oui ! c’est bien … Ok. Est-ce que vous avez plus de questions ou … ? 

B : Hummm … je pense que non. 

C : Ok alors juste j’ai oublié une chose, euh numéro 1. C’est … 

B : LS ? 

C : Oui pour numéro 1, c’est écrit « le voyage » parce que « voyage » c’est masculin. 

B : Ah … oui. 

C : Alors juste … 

B : Parce que tu fais vingt-cinq …  ( ? 11 :40) euh … 

C : Oui juste ça euh … juste quand je suis pas certaine je juste vérifier sur dans un dictionnaire ou je 

les met dans Wordreference … et ça te dit si c’est nom féminin nom masculin. 

B : Et sur le Google what … ? 

C : Euh … Wordreference ? C’est un site … 

B : Wordreference … 

C : Oui. Wordreference … je vais ( ? 12 :08) 

B : Parce que je ne connais pas … 

C : Oui non c’est bien non c’est mais c’est un site web Wordreference …. .com 

B : Hum. Ok. Et … j’ai une question … 

C : Oui. 

B : Et à Victoria … 

C : En anglais. 

B : Ou les deux ? 

C : Euh … oui comme le Canada c’est bilingue … un peu, mais c’est plutôt à l’est que les personnes 

parlent français et nous sommes en ouest donc … c’est … 

B : Ok ! 

C : C’est anglophone ici à Victoria. 

B : Ok, oui. 

C : Mais je suis des cours de français. 

B : Ok c’est par curiosité. 

C : Oui ! 

B : Ok, merci, je vais … 

C : Oui. 

B : Ce site web … 

C : Bonne idée … 

B : Ok. 

C : Et tu peux en changer pour que c’est portugais à français… I mean … un dictionnaire. 

B : Ok. 

C : C’est le mot au en portugais mais tu le sais pas en français ça va te dire … 

B : Ok. 

C : Hum hum … d’accord ! 

B : Merci ! 

C : Alors au revoir ! 

B : Au revoir ! 
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Apêndice F – Transcrição da sessão de videoconferência por Skype da dupla 6 

RA = Assistente de pesquisa canadense 

B = Bruno 

C = Clarisse 

 
RA: … L’objectif de cette session? 

C: Euh je crois que … pour moi c’est précis parce que je … je peux l’appliquer euh quand je deviens 

prof alors … c’est une … aussi pratique pour moi mais aussi pour l’étudiant brésil parce que pour lui 

c’est … c’est comme win win si tu veux parce que pour lui je peux le euh correcter son texte mais, 

pour moi c’est pratique parce que je vais faire ça dans ma … dans ma vie. 

RA : C’est ça, d’accord. Quelles stratégies est-ce que tu comptes utiliser ? … 

C : Hum … euh sur l’ordinateur ? 

RA : Oui ou qu’est-ce que … 

C : Moi je fais … ? 

RA : Est-ce qu’il y a une stratégie particulière que tu penses … va bien marcher? 

C : Ah je sais pas, pour moi quand j’ai lu son paragraphe premièrement je l’ai lu à haute voix et c’était 

là que je l’ai … 

RA : Ah oui, bonne stratégie … 

C : Hum ( ? 01 :18) les premières erreurs c’est ( ? 01 :20) alors on peut juste… aller comme ça. Et puis 

j’ai utilisé le Bon Patron juste pour voir les accords ici et là … 

RA : Oui d’accord. 

C : Et hum, puis j’ai utilisé Wordreference juste pour voir quelques mots qu’il a utilisé que moi je sais 

pas alors … j’ai fait ça mais … et ensuite hum … je sais plus les choses que j’ai fait hum en classe de 

M. Fromet de Rosnay alors … j’ai appliqué à ce texte. 

RA : Très bien… 

C : Ça marche … 

RA : Si ça devient blanc encore … 

C : Alors bonjour Bruno ! 

B : Bonjour Clarisse … 

C : Comment ça va ? Ça va bien aussi. Alors c’est quelle heure là bas ? 

B : Pardon ? 

C : C’est quelle heure là bas ? 

B : Ah ici c’est … 

C : Super. Hum c’est 10H48 aussi alors … suis contente que ça ait marché. 

B : Oui … d’accord … 

C : Oui, oui je viens de recevoir ça. 

B : Ah oui d’accord … 

C : Je crois que j’ai ajouté … l’autre … il y avait deux choix et je crois que j’ai ajouté l’autre ( ? 

04 :44) 

B : Ah oui, vous m’écoutez bien ? 

C : Oui, oui je peux vous entendre. Alors tu m’entends aussi ? 

B : Euh pardon ? 

C : Tu peux m’entendre aussi ? 

B : ( ? 05 :08) 

C : Oh ça coupe ? 

B : Oui, oui. 

C : Est-ce que c’est meilleur maintenant ? 

B : Oui oui non. 

C : Non ? Oh ça coupe. Attends une seconde… c’est mieux ? 

B : Oui oui oui … merci. 

C : De rien ! Alors est-ce que tu veux parler ton production écrite ? 

B : Oui. 

C : D’accord … humm alors quelle partie est-ce que tu veux commencer avec ? 

B : Humm alors … je n’ai … 

C : Hum … sur le Google Docs j’ai juste mis tous les corrections en bleu. Est-ce que vous avez reçu 

ça ? 

B : ( ? 06 :25) Google Docs, la page … 

C : Hum … alors est-ce que tu n’as pas reçu les corrections pour … attends, juste une seconde… Euh 

pour « Le statut de la famille, discussion sur la famille brésilienne » ? 
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B : Ah oui … 

C : Celui la … ok. Je crois que c’est euh … production écrite trois alors c’est activité euh … deux. 

B : Ouais … 

C : Allo ? … 

B : Allo ? 

C : Allo ça marche ? 

B : Vous me voir ? 

C : Non je peux pas vous voir, oh attends … Ok. Alors premièrement est-ce que vous avez des 

questions la dessus ? 

B : Euh non … vous … qui vont, vous avez marqué ? 

C : Oui ? Hum est-ce que vous avez fait les choses en rose ? 

B : Oui ! 

C : D’accord, super ! Ok alors … super alors pourquoi est-ce que vous avez fait … ces 

changements là? 

B : Alors je … je te comprends … 

C : Oui. Oui hum … 

B : Pourquoi exactement ? 

C : Moi j’ai juste seulement mis un point d’exclamation parce que je savais pas exactement qu’est ce 

que vous voulez dire. Alors, sur la première phrase : « Une commission spéciale a été formée par 

plusieurs députés de la caméra du congrès … », moi je savais pas exactement que voulait dire … euh 

« la caméra » … je ne savais pas si j’ai du de prendre littéralement ou … non ? 

B : Ahh, d’accord … quand je dis … 

C : D’accord. 

B : C’est mais … je ne sais pas s’il y a d’autres formes de dire … 

C : Non c’est … c’est super vrai hum … alors c’est où, où cette phrase ? Hum … j’essaye de trouver 

en rose … Hum … alors est-ce que tu peux répéter la phrase encore ? Puisque je peux le trouver … 

B : Oui … 

C : Hum … sinon c’est, c’est d’accord on peut … 

B : Ceci ? 

C : Ici ? Ah je crois que oui. Ok hum … « Ce statut propose que toutes les familles brésiliennes 

doivent seulement être constituées par des couples hétérosexuels. » Alors hum … juste hum … avec 

une homme et une femme alors ça c’est ce que tu voulais dire ? 

B : Euh pardon ? 

C : Ça coupe encore … ? Hum alors est-ce que tu voulais dire que … hum … c’est seulement des 

familles avec une homme et une femme ? 

B : Ah oui, oui. 

C : D’accord. 

B : Et c’est la famille brésilienne … 

C : D’accord … alors … 

B : Je ne sais pas si … 

C : Non non, c’est d’accord c’est d’accord ! 

B : Hum pardon ! Excusez moi ! 

C : Non non non, c’est d’accord. Alors si tu veux je peux hum … je peux vous parler un petit peu à 

propos des choses que j’ai changées ? Si tu veux ? 

B : Hum je ne compr … 

C : Comme je peux vous expliquer pourquoi j’ai choisi de changer les choses ici et là … pour vous 

donner un peu … un peu d’informations. Hum … alors je peux commencer hum … la première phrase 

la seule chose que j’ai vraiment changée c’était hum … « a été » humm versus ( ? 13 :49) attends … 

Oui il y avait juste quelques fautes d’orthographe. Hum alors pour, quand vous essayez de chercher un 

mot c’est quoi l’outil que vous utilisez ? Pour changer de portugais à français ? 

B : Hum pardon … je ne comprends pas … 

C : Alors est –ce que vous … alors est-ce que vous utilisez une dictionnaire où … 

B : Ah j’utilise … 

C : Oui. 

B : ( ? 14 :38) 

C : D’accord. Alors toi aussi … toi aussi t’es en train de couper. 

B : Ah oui ! 

C : Ok. Alors vous utilisez une dictionnaire ? 

B : Oui j’utilisais un dictionnaire … 

C : D’accord, oui. Hum est-ce que vous avez déjà entendu the word … Hum Wordreference ? Je vais 
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juste taper ici … 
B : Oui tu … vous avez m’écouter …   

B : … vous voir ? 

C : Oui je peux vous voir ! 

B : Et m’écouter ? 

C : Oui, ouais. Oui je peux vous voir et écouter. 

B : Ah ok. 

C : D’accord. Alors juste hum quelques petites choses hum … je trouve que quand vous écrivez un 

paragraphe hum juste pour euh autocorrect pour le … 
B : Oui … 

C : Oh ça coupe encore. Alors quand vous es en train d’écrire une paragraphe … attends je vais 

essayer le … c’est meilleur ? Non … ? Je vais … 

C : Ok ! Je sais pas qu’est-ce qui est en train d’arriver mais ça continue à arrêter tout le temps alors … 

ça marche maintenant ? Tu peux … 

B : ( ? 16 :29) 

C : Alors, ok. Changement de sujet ! Vous êtes en train de prendre le français ? Euh, est-ce que tu veux 

… alors tu prends le français pour quoi ? 

B : Pourquoi je ? 

C : Oui juste pour comme … est-ce que tu veux le faire pour l’enseigner, est-ce que tu veux juste 

l’avoir … 

B : Français ? … 

C : Oui c’est super j’étais juste curieuse … 

B : Ah vous m’écoutez … 

C : Oui, oui je peux vous écouter ! Non j’aurais juste … savoir petite chose à propos de toi. À propos 

de toi alors, je suis curieuse … alors ça fait combien d’ans que vous prenez le français ? 

B : Oui, pardon ? 

C : Alors tu prends le français pendant combien de temps ? Ça fait combien d’années ? 

B : Combien de temps je fais … 

C : Oui, oui oui. Alors combien de cours est-ce que vous avez pris ? 

B : Je, je répondrais ok … 

C : D’accord. Oui … Non c’est super moi j’étais, je ( ? 18 :37). 

B : Hum … 

C : Hum … attends. 

B : Mais … mais vous m’écoutez … 

C : Oui ! 

B : Oui, d’accord. Ah d’accord. Donc je vais parler normalement … 

C : Ok d’accord. Alors on va réessayer. 

B : Oui je t’écoute maintenant… 

C : Je sais pas pourquoi … 

B : Ce truc … d’accord ! 

C : Et je vais … 

B : Je vais mettre mes questions … 

C : Oui, super. Et moi je peux vous répondre. 

B : Ah merci. Hum … ce sont seulement … 

C : Non. Ce sont des corrections aussi syntactiques. Alors c’est l’organisation du phrase ? Alors quand 

il y a beaucoup de bleu … 

C : Oui, oui ,oui, juste ça. Alors hum … hum j’essaye de trouver 

B : Ah … 

C : … oui alors ça c’est « ils ont » … hum … je hum, ce que je dois … j’aurais fait c’est qu’est-ce que 

j’ai changé mais … En effet hum … alors ce que … juste ici, si tu vois … hum « des couples 

seulement légitimes si c’est entre un homme et une femme ». Ce que t’avais, c’était similaire, mais ce 

que moi j’ai fait c’est que je l’ai lu à haute voix, et puis j’ai réarrangé, les mots, pour que ça peut faire 

plus de sens. 

B : Hum … 

C : Alors c’est juste une petite trique hum, un truc que tu peux faire … quand vous êtes en train de le 

… euh le corriger vous-même avant de le mettre … Tu peux le lire, non … hum, ok attends … 

B : ( ? 22 :37) 

C : Ok hum … moi je vais juste faire … cela. 

C : … tout le temps en train de … marcher pas. 

B : Ah dit ( ? 22 :53). 
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C : Et je peux pas zapper non plus … 

B : Haha ! 

C : Ah … 

B : Haha … 

C : Oh mais c’est ça … c’est une autre clavier que je suis pas … aahh ! 

B : Ah ok ! 

C : C’est alors, c’est hum … c’est pas mon ordinateur alors je suis pas familier avec cette clavier en 

particulier. 

B : Ah oui … 

C : Hum … « écrire une paragraphe … lit le à haute voix pour commencer » alors ça fait du sens ? 

B : Oui. 

C : Oui hum … « Parce que tu peux trouver … » hum … 

B : Ahh oui … d’accord … 

C : Oui ! mais moi hum attends … hum … hum … 

C : Même pour moi aussi alors moi je le fais ça encore aussi alors c’est pas juste … toi oh ok … 

B : Ah … ça marche maintenant. 

C : Alors c’est moi aussi, alors moi aussi j’utilise cela aussi. Hum alors … ça serait … hum. 

C : N’aime pas !!! ok hum … alors … ok alors ça c’est … la première petite chose. Alors hum … 

comme ça … 

RA : Ça marche ? 

C : Oui. 

RA : Ça enregistre ? 

C : Oui ça enregistre. Humm le … bonpatron.com … hum est-ce que tu sais cette site ? 

B : Oui, oui je … 

C : Oui, c’est super … hum … 

B : Ah, d’accord ! … le bon patron … hum il … 

C : … alors ça ne trouve pas hum … toutes les fautes. Ça trouve quelques petites fautes, mais il y a 

encore des petites choses que ça ne peut pas … changer. 

B : Ah oui … 

C : Alors quand tu les met dans Bon Patron c’est super, moi je l’utilise toujours, humm mais il faut 

aussi être attentif parce que il y aura des erreurs qu’il peut pas attraper. Si ça fait du sens. Oui ? 

B : Oui. 

C : Hum … d’accord. Alors la dernière chose est … est-ce que vous avez déjà travaillé les accords ? 

B : Hum oui je, j’ai … 

C : Oui c’est hum … c’est comme … aah … ça fait du sens ? 

B : Nan je n’ai pas compris … 

C : Ok alors celui ci … alors ça c’est … ici c’est féminin … ici c’est féminin … 

B : Ah oui. 

C : Alors l’adjectif doit aussi avoir une accord féminine … 

B : Hum hum. 

C : Et ici c’est une erreur parce que ça aurait être comme cela, il faut avoir une accord : blanche, hum 

… Alors c’est, c’est des petits trucs comme cela. Alors quand vous avez un nom, alors ça c’est une 

exemple de nom … hum … alors ça c’est le nom, alors c’est une … nom féminine, tu dois faire 

attention que à l’article aussi que le hum … l’adjectif et l’accord, entre les deux. 

C : Alors, juste pour faire humm … alors est-ce que cela fait du sens ? 

B : Oui, hum … vous avez dit … 

C : Oui hum, est-ce que ces changements les accords est-ce que ça fait du sens ? 

B : Ah oui, oui. 

C : Ok. Alors hum … les accords c’est quelque chose que le Bon Patron … peut y correcter … mais il 

y a des fois qui ne peut pas le correcter. Alors il faut toujours que vous relisiez votre paragraphe, avec 

hum … juste pour chercher ces fautes, particulières. Hum … 

B : Ah ok d’accord. 

C : Oui. Alors hum … ahh … hum … 

B : Ah oui. 

C : Hum hum. Alors c’est juste des petits trucs parce que alors … toi tu parles français pendant deux 

ans … 

C : Alors c’est quelque chose que tous les élèves de français travaillent avec. 

B : Les ( ? 30 :23) c’est un tuc… 

C : Des quoi ? 

B : Alors, je ne comprends … hum … 
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C : Oui ? 

B : de fautes orthographiques de moi … 

C : Oui ? 

B : C’est ( ? 30 :43) moi … et hum … 

C : Hum, alors … premièrement c’est comme, c’est totalement d’accord parce que moi aussi je fais des 

fautes c’est normal alors… 

B : Ah oui ! 

C : N’est pas trop dur sur toi même ! Alors c’est … oui alors c’est… 

B : Merci. 

C : Non, c’est d’accord. Moi aussi je fais plein de fautes alors si tu t’es en train de voir comme mes 

paragraphes que j’écris à mon prof c’est comme rouge. Alors … n’est pas trop dur. Hum alors … 

B : Haha … 

C : Oui … alors juste les grand choses que moi j’ai observé c’était seulement qu’il y avait des petites 

fautes ici 

B : Biche ? 

C : Oui … ok alors, pour la majorité votre paragraphe est super, moi je l’ai compris. Hum … je 

coupe ? Non … ok attends … 

B : Euh ce ce … savoir … 

C : Je sais … 

B : Hum … 

C : Bonjour … ? 

B : Ah … 

C : Ok wait … hum alors … 

B : Ba c’est une des curiosités … 

C : Une petite euh exclamation ? Hum … alors est-ce que voulais dire comme … caméra comme … 

Est-ce que vous voulez dire comme caméra … 

B : Caméra de … 

C : Super, c’est super. Alors moi je vais enlever aussi … 

B : Euh ici au Brésil … 

C : Oui ? 

B : Trois maisons … 

C : D’accord … 

B : Caméra des députés … 

C : D’accord … 

B : Caméra des signatures … 

C : Oui ? Non ça fait du sens. 

B : Et le congrès … 

C : On va juste le laisser je crois que c’est d’accord. Moi j’étais seulement curieuse à quoi ça sert la 

caméra alors … 

B : Ah oui … 

C : Non alors, on va laisser. Alors, super. Hum … « les députés du congrès brésilien » hum … super. 

Alors « ils ont » … alors t’as marqué ici … hum alors je crois que hum … alors pourquoi est-ce que 

t’as fait ici ? 

B : Ah ici je ne comprends … 

C : Hum, non non, c’est, c’est une bonne question. Alors quand tu ( ? 36 :26) hum … alors c’était ça 

oui ? « Ils sont » … hum moi je l’ai changé à « Ils ont », parce que c’est … alors parce que cela ici 

c’est un … « on » c’est « avoir ». 

B : Avoir ah oui d’accord. 

C : Alors c’est avoir c’est pas être. Non non c’est, c’est d’accord. Est-ce que vous avez déjà entendu la 

maison hum DrMrsVandeTrampp ? 

B : Oui. 

C : Oui alors, attends je vais essayer … alors tu, tu sais la maison ? 

B : Maison ? 

C : Hum je vais essayer de le trouver pour vous. Hum … 
B : Hum … 

C : Ok hum … ok. Hum …  euh attends j’essaye le … copy image ... Ok, est-ce que tu peux le voir ? 
B : Oui … 

C : D’accord. Alors hum … ça ça s’appelle la maison d’être. Alors, avec tout cela … 

B : Je … 

C : Oui, tu le sais ? 
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B : Oui j’ai vu mais … 

C : Oui, oui. Alors ce sont les verbes qu’on peut utiliser avec être. Humm mais alors ici quand hum … 

approuver, approuver c’est pas dans la maison d’être, alors j’ai changé « d’être » à « avoir ». Alors j’ai 

pris « sont », je l’ai fait « ont », alors ça c’est pourquoi hum … je vais juste l’écrire hum …  alors ça 

fait du sens ? 

B : Oh pardon ? 

C : Hum je l’ai tapé sur le clavier sur Google Docs humm … est-ce que ça fait du sens que hum … 

« approuver » c’est pas dans la maison d’être ? 

B : Hum … 

C : Alors « ils ont approuvé, le Statut de la Famille ». Hum je vous ai dit que approuver, le verbe 

approuver, ce n’est pas dans la maison d’être alors ça doit être avec une auxiliaire avoir. 

B : Ah oui … 

C : Oui alors moi je vais juste hum … 

B : Attends … 

C : « Ici sont … » Humm « les verbes ici » … « utilisent » ahh… 

B : Vous avez me demander … 

C : Non. 

B : Compris … 

C : Euh attends hum … non je voulais juste dire que hum … parce que originairement vous avez écrit 

« Ils sont approuvé le Statut de Famille » 

B : Ah … 

C : Et puis moi je l’ai changé. Oui oui, c’est d’accord. 

B : J’ai changé … 

C : Non c’est d’accord, alors ça c’était juste une chose que moi j’ai changée. Hum … « Par un député » 

blabla « tous les familles » alors ici c’est une exemple hum … euh je vais juste le … alors est-ce que tu 

vois cela ? 

B : De les familles … 

C : Euh brésiliennes alors ça c’est une exemple de hum des accords qu’il faut s’arriver. Alors « tous » 

s’accord avec « les » parce que c’est « tous les », puis « familles » s’accord avec euh celui là alors … 

euh … tout ça va doit faire du sens hum … alors ça doit hum tout s’interconnecter, et puis « doivent » 

c’est aussi … parti tout ( ? 41 :20). 

B : Ahh ouais 

C : Alors « doivent » doit s’accorder avec « les familles brésiliennes ». Est-ce que ça fait du sens ? 

Alors « doivent » était conjugué comme « doit », originairement, mais j’ai enlevé le T et mis le V et T 

parce que … les familles brésiliennes c’est pluriel alors je l’ai changé, au pluriel. 

B : Ah oui … d’accord. 

C : Oui, hum … alors ça c’est qu’est-ce que j’ai fait … là. Oh attends… noon ok. Super. Juste doit 

changer cette petit T ( ?). Ok ! Hum … et puis, ici, t’as mis un E. Est-ce que tu vois ça ? Hum … je me 

… 
B : Ic … ici … hum … 

C : Oui ? 

B : Oui. 

C : Hum alors c’est la première chose en rose. Alors en bas … « Surtout, le statut reconnaît un couple 

seulement si un parti et femme et un parti est homme. » Alors moi je l’ai juste … hum mis cette phrase 

plus petit en disant « hétérosexuels ». Alors parce que « hétérosexuel » veut dire homme et femme 

comme … un couple hétéro hum … attends … 

B : Hum hum… aah oui … 

C : Alors, est-ce que ça fait du sens ? 

B : Oui oui. 

C : Ok. Super. Hum, alors, moi je vais juste … je vais bouger ça … en haut … attendez une seconde 

… hum … alors je bouge … cela … 

B : Hum. 

C : Ok. Alors … euh « Surtout, ils considèrent des couples seulement légitimes si c’est entre un 

homme et une femme ». Alors dans ce phrase là il y avait … t’avais tous ces mots, mais moi ce que 

j’ai fait c’est que j’ai changé l’ordre de mots comme parce que quand je le lisais à haute voix j’ai 

aperçu que ça faisait pas totalement de sens, alors j’ai juste changé l’ordre des mots. 

B : Hum oui d’accord … 

C : Hum … non j’ai ajout … 

B : ( ? 44 :47) 

C : Non j’ai ajout … hum ajouté seulement parce que pour moi hum c’était juste une euh chose 
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personnelle, moi j’ai trouvé que ça faisait plus de sens avec le « seulement » là … hum mais ça c’est 

choix personnel alors moi je l’ai mis mais tu peux l’enlever si tu veux. 
B : Ah oui d’accord. 

C : Hum … « si c’est entre un homme et femme ». Toutefois, alors ça c’est la deuxième chose en rose, 

hum … «ce statut laisse les gens croyantes exposés » … hum … (lit le texte) ok alors … celui là … 

copy and paste … ok. 
B : Savez vous … 

C : Non, moi je ne savais pas. Hum, alors c’était super intéressant de lire cela. Parce que moi je savais 

pas alors … juste de voir que … que ça c’est en train d’arriver c’est intéressant. 

B : Humm le droit de la minori … 

C : Minorité ? 

B : Ah oui, minorité … 

C : Non non, continue ! 

B : Je ( ? 47 :05) le parallèle … 

C : Religieux ? 

B : Qui ne sait pas riche … 

C : Oh pauvre. 

B : Pauvre oui ! Y aussi, de religieux … 

C : Ah … alors qu’est-ce que c’est ton opinion sur le sujet ? 

B : Hum … alors … 

C : Ok … alors … alors qu’est-ce que t’es en train de dire c’est … hum … parce que tu es gay tu n’as 

pas de protection ? 

B : Non. 

C : Oh … B : Ni la ( ? 49 :05), c’est très compliqué… 

C : Oui ça, ça à l’air d’être très compliqué. 

B : Oui … 

C : Et c’est triste ! 

B : Oui … 

C : Oui c’est triste ! 

B : Triste, oui. 

C : Parce que, ça serait pas … c’est hum … 

B : Hum hum ? 

C : Oh j’essaye … non mais j’essaye de trouver le mot hum … attends je vais le … hum. C’est pas 

juste ! 

B : Ah oui … 

C : Oui c’est, c’est pas juste du tout et et moi je trouve ça assez intéressant parce que hum … ah je sais 

pas que … que vous n’avez pas de protection comme ça je ne, je ne trouve pas juste … du tout. 

B : Oui c’est très bizarre … 

C : Oui alors hum … quand tu dis que tu n’as pas de protection alors protection hum … contre quoi ? 

B : Pardon je n’ai compris … 

C : Hum alors quand tu dis que vous n’avez pas de protection hum … par le gouvernement, tu veux 

dire quoi par protection, alors tu dois être protégé de qui ? 

B : Ah oui … 

C : Oh. Alors est-ce que c’est hum … les polices brésiliennes alors … est-ce que c’est seulement les 

gens qui sont gays qui ne protègent pas ? Alors moi je suis en train juste de comprendre alors … hum 

… est-ce que c’est seulement une chose … comme de vous ou est-ce que c’est seulement des choses 

qu’ils ne comprennent pas ? 

B : Euh … 

C : Est-ce que ça fait du sens ? 

B : Pardon ? … 

C : Non non, euh, alors est-ce que les gens euh les polices ils protègent seulement qu’est-ce qu’ils 

comprends ? Peut-être ? Alors parce qu’ils ne … hum … Euh j’essaye de reformuler la question. Alors 

hum … la police brésilienne, ils ne vous protègent pas. Et est-ce que c’est alors parce que ils sont 

religieux, ou … 

B : Ah, j’ai compris … 

C : Hum hum. 

B : Ils pensent que tous les hommes … 

C : Hum hum. 

B : C’est très … 

C : Oui, oui oui ? 
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B : Euh, ce question … 

C : Ok … 

B : Alors si ce … 

C : D’accord, oui. 

B : Qui ne, il n’y a pas de solution … 

C : Alors est-ce que vous avez déjà expériencé cela ?   

B : Euh j’ai déjà surpris … 

C : Hum hum … oui. Hum alors, ça c’est, c’est difficile ! 

B : C’est difficile ! 

C : C’est super difficile. Et moi je le trouve … assez bizarre parce que hum … attends, dans ton texte 

quand t’es en train de parler que hum … il ne … le … cette commission ne considère pas hum … une 

relation homme avec homme hum légitime … moi ça … 

B : Oui. 

C : Oui je … c’est … et je sais … comment ils sont en train de penser, quoi. Ils sont en train de, de 

comparer avec une Bible parce que, Dieu a dit que, l’homme peut seulement être avec la femme, et je, 

je peux comprendre ça parce que moi je suis religieux mais … sur l’autre côté hum … la Bible c’est 

hum … c’est pour les chrétiennes, et ce n’est pas notre hum … job quoi de dire à les autres personnes 

comment ils doivent vivre. Alors … 

B : Oui mais … 

C : Oui euh et moi ça me fait super triste au cœur parce que pour moi ça ce n’est pas, c’est … ça ce 

n’est pas la religion pour moi ça c’est … c’est triste. Parce que, pour moi c’est … genre comme … 

dans le Bible ils parlent de … de comment Jésus vient pour nous adorer, il ne vient pas pour nous dire 

comme oh oh oh non il vient pour nous hum … mettre dans son … je sais pas dans nos cœurs mais … 

alors ça me brise, ça me fait super triste parce que … c’est pas juste. 

B : Vous êtes incroyable … 

C : Oui. 

B : Et … 

C : Je c … non oui, alors je crois que, que, moi ce que je crois c’est si t’es religieux et tu crois dans la 

bible c’est super quoi. Mais c’est vos règles propres alors tu ne peux pas mettre ça sur quelqu’un 

d’autre. S’il ne veut pas, accepter, tout cela. Alors pour moi, je suis comme, je suis totalement d’accord 

avec tout cela mais hum … genre c’est quelque chose dans la Bible qui s’applique à nous comme des 

le peuple chrétienne mais on ne peut pas le … le forcer sur les autres gens c’est pas comment ça doit 

aller. 

B : Oui, c’est ( ? 58 :45) 

C : Ah oui je, je peux voir ça. Oui je peux voir ça. Oui alors et ça me fait triste aussi parce que là euh 

tout le monde doit penser que, que tous les chrétiens quoi sont horribles et c’est pas vrai ! 

B : Non ! Ici c’est très compliqué … 

C : Oui. 

B : C’est très compliqué. 

C : Oui. 

B : Très difficile. 

C : Oui. Alors ça arrive ici aussi mais c’est pas de cette qualité quoi alors. Il y a peut-être une personne 

qui est comme oh un petit peu raciste mais … pour la majorité … euh quoi les canadiennes ils sont 

assez d’accord avec tous les différences culturelles, sexuelles choses comme ça alors … 

B : Hum hum … 

C : C’est … 

B : Oui, oui. 

C : Ah oui c’est une ( ? 59 :42) oui. Alors c’est une monde différent. 

B : Haha les racines de Brésil … 

C : Oui. De quoi ? 

B : C’est racisme velado. 

C : Ok. 

B : Racisme velado… 

C : D’accord … oui … oui et moi je trouve ça triste parce que … hum je viens juste de chercher dans 

wordreference mais le racisme c’est hum 

B : Oui j’ai un coupé. 

C : Chu, c’est d’accord ? Est-ce que tu peux m’entendre ? Hello ? 

B : Vous avez m’écouter ? 

C : Oui. Oui je peux vous entendre. Oui. Super ! 

B : Vous imagez … 
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C : Une quoi ? 

B : C’est ah … 

C : Hum ? 

B : Vous avez disparu. 

C : Oh moi j’ai disparu ? Oh, oh. 

B : Mais euh … 

C : D’accord, d’accord. Ok. Oui euh … Oui c’est … c’est différent là alors … parce que … ben ici il y 

a des gens qui sont homophobiques alors c’est pas qu’ils disparaissent alors il y en a ici aussi mais hum 

… attends je vais vous montrer une image. Hum je vais essayer de trouver … 

B : Hum je vais devoir sortir … 

C : Oui ? Oh yeah, oui. Est-ce qu’il y a des questions qu’il vous reste à voupro de la paragraphe parce 

que je crois qu’on a tchouuu ! Aller dans … 

B : Haha … 

C : Alors est-ce qu’il y a des questions qui vous restent ou est-ce que c’est tout d’accord ? 

B : C’est d’accord. 

C : Tout d’accord ? Super. 

B : Oui tout d’accord alors merci … 

C : Oui ça c’était une conversation super intéressant. 

B : Oui nous avons … 

C : Oui haha. 

B : J’ai adoré parler avec toi. 

C : Oui c’était super. 

B : C’était super aussi. 

C : Et si vous avez besoin d’( ? 1 :02 :12) français tu peux m’envoyer un courriel et moi je peux vous 

aider. 

B : Ah oui merci. 

C : De rien. 

B : Merci beaucoup … 

C : Oui, no problem. 

B : Merci beaucoup. 

C : D’accord. Au revoir Bruno. 

B : Au revoir Clarisse ! 
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Apêndice G – Transcrição da sessão de videoconferência por Skype da dupla 7 

RA = Assistente de pesquisa canadense 

B = Bryane 

C = Celina 
RA: L’objectif pour toi de cette session c’est? 

C: De parler en français, de comme écouter pour aider Bryane avec son français? 

RA: D’accord … et quelles stratégies est-ce que tu comptes utiliser? 

C: Humm … je pense que je vais … que je vais utiliser parfois des hum … des outils comme 

Wordreference ou Bon Patron. 

RA: D’accord. 

C: Je vais essayer de me rappeler des … règles grammaticales. 

RA: D’accord ok ! Alors je vous … 

C : Salut ! 

B : Salut ! Ça va ? 

C : Ça va merci et toi ? … Est-ce que tu peux m’entendre ? 

B : Oui. 

C : Oui ? Ok cool. ( ? 01 :06) Moi ça va et toi ? 

B : Moi aussi merci ! 

C : Donc hum … est-ce que 

B : J’ai ouvert … oh pardon. 

C : Non non ça va. Humm tu disais ? 

B : J’ai ouvert la production écrite ici … 

C : Ok. 

B : Je ne le comprends … 

C : Oui bien sur, bien sur. Je vais juste humm … je vais juste log in sur Google Docs … un moment. 

Donc humm …  quel devoir humm … voyais tu ? Humm ok j’ai ouvert « activité 3 », est-ce que ça … 

est-ce que ça c’est euh … la p … est-ce que des questions … est-ce qu’il y a des questions sur 

« activité 3 » ? Est-ce que tu parles d’autre … activité ? 

B : Hum … hum je pense que euh … 

C : Ok. 

B : Et la correction … 

C : Ok. 

B : Je ne peux pas utiliser seulement … 

C : Ok. Est-ce que ton article sur l’internet s’appelle « cap sur l’amérique latine, carnet de voyage 

Pérou-Bolivie » ? 

B : Pardon je n’ai pas compris. 

C : Désolé. Humm … faut que tu … euh … tu utilises … est-ce que ton article d’internet s’appelle 

« cap sur l’amérique latine, carnet de voyage Pérou-Bolivie » ? Est-ce que c’est ça que p que tu 

parles ? … Est-ce que … Déso … Est-ce que … est-ce que tu m’entends bien ou … ? Pardon ? 

B : Je me ( ? 03 :55) c’est un petit … 

C : Oh tu …  comme, j’ai une petite voix ? C’est ça ? 

B : ( ? 04 :11) 

C : Oh, parler plus fort ? Ok. 

B : C’est … oui oui parler plus fort. 

C : Comme ça ? Ok. Donc, est-ce que ça c’est correct, comme si je parle comme ça ? Est-ce que tu 

m’entends ? 

RA : Je pense que … ouais … 

C : Je n’ai pas compris … 

RA : Je pense qu’on a un problème technique … 

C : J’étais en train de le vérifier mais … 

RA : Alors Celina parle peut être un peu plus fort …   

C : Ok. Ok le micro est ici. Ok merci. Bryane est-ce que tu m’entends ? 

B : Oui, c’est mieux ! 

C : Ok j’ai … ok.  Humm, j’étais juste en train de vérifier le document. Est-ce que tu … est-ce que tu 

as écrit sur euh … sur, l’article sur l’internet, est-ce qu’il s’appelle « cap sur l’amérique latine, carnet 

de voyage Pérou-Bolivie » ? 

B : Non. 

C : Non ? Non ok non. Donc … comment s’appelle-t-il ? 

B : J’ai mis … carnet de voyage … 

C : De mon … ok, ok je le vois maintenant. Merci. Ok. Donc. Quelles sont tes questions ? 
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B : Humm je n’ai écrit cette production … 

C : Ok. 

B : Mais maintenant j’ai compris le sujet … 

C : Ça va… 

B : La première ligne … 

C : Oui. 

B : Est « nous avons fait le trajet en voiture … » 

C : Euh … 

B : Parce que ma tête c’est une action finie … 

C : Ah ok. Ok je comprends. Donc euh … je l’ai corrigé de de … de la passé composé au imparfait 

parce à l’imparfait parce que « il était très rapide » ça … ça c’est une description au passé et pour les 

descriptions on utilisait, on utilise l’imparfait pour décrire les choses …  oui. 

B : Ah ok. Merci. 

C : De rien. Et euh … est-ce que, euh est-ce qu’il y a d’autres questions à prop … d’autres questions 

ou … ? 

B : Et … un jour … j’ai appris … 

C : Ok. Ça va d’accord. 

B : J’ ai écrit « pour connaître … » 

C : Ok. Ça va. Donc … c’est juste un petit changement de l’ordre de la … de la verbe et … du verbe et 

de l’adverbe parce que, en français on …  comment on dit ça … c’est juste, si ce n’est pas un grand 

chose, mais c’est juste je crois qu’on change la personne du verbe et l’adverbe parfois. Hum c’est 

comme ça. 

B : Hum hum … 

C : Est-ce que ça c’est assez clair ou … 

B : Oui oui c’est clair et en portugais … 

C : Ah oui ? 

B : Parce que j’ai changé le verbe … 

C : Laisser, rendu ? Est-ce que c’est dans le document ou euh … c’est 

B : Oui je l’ai j’ai écrit … 

C : Oooh … 

B : … « Nous a laissé très fatigués » … 

C : Ok, ok. Donc … hum c’est l’aventure qui … qui euh … qui vous, qui vous a … c’est l’aventure qui 

vous a rendu très fatigués en français pour euh … hum je crois qu’on n’utiliser pas « laisser » pour les 

choses comme les émotions ou les, ou les états ? Donc … par exemple … « Ça m’a rendu triste », « Ça 

m’a rendu heureux » … pour les adjec … on utiliser le verbe « rendre » pour les adjectifs, et … hum 

c’est une autre façon pour les, pour les choses comme … hum pour les verbes on utilise « ça m’a fait, 

ça m’a fait pleurer, ça m’a fait rire »… C’est juste on utiliser « rendre » pour … pour les … pour les 

adjectifs, pour les attributs, on utiliser « V » pour les ver pour les verbes et on utiliser euh …  

« laisser » seulement pour les comme euh … sûrement pour les verbes aussi mais pas pour les choses 

qui nous avons … effectuées beaucoup comme les ( ? 10 :25) ? Est-ce que ça c’est clair ? 

B : Oui oui, j’utilise « rendu » … 

C : Oh … oui. 

B : Pour les sentiments, c’est ça ? 

C : Hum hum oui les, oui et aussi ça euh je me rappeler de quelque chose d’autre… « laisser » c’est 

plutôt comme … « laisser » parfois a le sens de quitter … et ce … « laisser » c’est un verbe qui a, qui a 

comme … plusieurs euh … j’ai oublié le mot … qui a plusieurs sens … mais il y a aussi le sens de 

quitter …  et je pense que c’est mieux si tu évites d’utiliser « laisser »  pour euh les choses comme les 

sentiments … en général … 

B : Ah oui oui, merci. 

C : De rien ! Ya pas de quoi. 

RA : Euh Celina est-ce que je peux … 

C : Ça va c’est correct ! 

RA : Merci Celina 

C : Ok… euh … 

B : On va commencer par les question ou … 

C : Euh … est-ce que c’est comme … est-ce qu’on commence les question du … les questions du 

début mais … ? Comment euh, comment est-ce qu’on peut le faire ? 

RA : Alors en fait humm … comment … n’hésitez pas surtout. 

C : Ok, merci. Donc je pense qu’on commence passage par passage … ? 

RA : Voilà c’est ça. 
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C : Ok. Et comme, pour le … ok. Humm, je pense … j’avais comprendre … l’initiative ici ? Humm so 

pour euh … le premier passage le « 27 décembre 2010 » … euh … j’ai vu que … que les erreurs sont 

plutôt sur euh, sur l’imparfait. Est-ce que … c’est corre … est-ce que tu as déjà … clair sur ça ? Est-ce 

que c’est déjà correct pour toi ? 

B : Pardon ? 

C : Ok désolé. Je parle plus euh, je peux parler plus fort. Ok donc pour le premier passage, « le 27 

décembre 2010 », humm je pense que tu as … tes erreurs sont plutôt sur euh … l’imparfait et le passé 

composé. Est-ce que … 

B : Hum … 

C : Est-ce que … tu es … correcte sur ça ? Est-ce que … pas de questions ou … ? 

B : Non j’ai compris et c’était … 

C : Aaah oui ! 

B : Et si j’avais l’imparfait … 

C : Tu comprends ? 

B : Oui. 

C : Ok. Tu comprends-tu maintenant ? 

B : Oui, oui oui. 

C : Cool, génial. Donc … ( ? 14 :21) ok pas de … pas de questions ? ok. Humm … pour le, pour les 

verbes « 28 décembre 2010 », humm … je pense que c’est plutôt le … la même … les mêmes erreurs. 

Euh … l’imparfait, et seulement des … des usages spécials de français comme nous avons … 

comprendre … prendre nous avons vu … choses comme ça … et euh … juste un peu de vocabulaire 

avec … des insectes … et … ok je vais … est-ce que je peux te parler à propos de ta phrase « Nous 

aurons … » euh … « Nous avons rencontré de nombreux insectes colorés » ? Est-ce que ce … ok ? 

Donc … 

B : Je ne dois pas mettre le … 

C : Oui … 

B : Nous avons rencontré… 

C : Hum hum, oui. « Nous avons rencontré de nombreux insectes » je l’ai … corr je l’ai corrigé en « de 

nombreux insectes » parce que « nombreux » c’est une adjectif … quanti … fi … quantificatif et ça 

veut dire qu’on, il … il modifie déjà … il modifie le nom, et l’adjectif euh … comment on dit ça … 

euh … c’est, ok c’est comme humm … c’est les adjectifs quanti … quantifiés ? Quantitatifs ? C’est … 

on a pas besoin de mettre … des « s », des « s » avec le « de » parce que c’est spécial comme ça je 

crois et les, les accents ( ? 16 :06) adjectif quantitatif c’est comme … « plusieurs de », humm 

« beaucoup de » c’est pour par exemple pour « beaucoup de » on fait … je vais le type ici … pour 

beaucoup comme j’ai beaucoup de choses on use « de » … « choses » c’est toute juste quelque chose 

de spécial vec les adjectifs  quant … quantitatifs, on ne modifie pas le « de ». 

B : Donc …  je mettre le « de » … 

C : Ok. Humm … oups je pense que j’ai fait une petite … mistake … ici, humm … un moment je vais 

juste vérifier. Hum François ? 

RA : Oui ? 

C : Euh j’ai une question je pense que je l’ai like mistake quand je l’ai corrigée c’est « rencontrer 

nombreux d’insectes » ou … 

RA : Alors, ou est-ce que c’est ? 

C : Oh, ici. « Nous rencontrons nombreux, nombreux d’insectes » ? 

RA : Non c’est bien comme ça. 

C : Ça c’est bien ? Ok. Et c’est le même comme il n’y a pas de … modifications sur le « de » ? 

RA : Non, du tout, hum … 

C : Ok merci. Ok oups. 

RA : Alors t’oublies pas de regarder des dictionnaires aussi … 

C : Ok. Merci. Ok c’est correct je pensais que j’ai fait une erreur mais non. ( ? 17 :49) Donc c’est 

correct comme ça « nous avons rencontré de nombreux insectes colorés » et le « de » parce que il parle 

de … d’adjectifs quan … quantitatifs, il n’y a pas de modification sur le « de ». 

B : Ok. 

C : Ok. 

B : C ‘est différent de … 

C : De portugais à anglais ? 

B : Hum hum. 

C : Oui … est-ce … est-ce que j’ai bien … je l’ai bien bien expliqué ? 

B : Oui oui. 

C : Ok. Cool. Et euh …  tu penses qu’il n’y a pas … il n’y a pas de grand chose à parler ici.  Hum … 
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c’est juste humm … est-ce que tu est-ce que tu connais la conjugaison de l’imparfait de … du verbe 

danser ? 

B : Pardon ? 

C : Euh pour le verbe danser est-ce que tu connais euh … la conjugaison de l’imparfait ? 

B : Oui. 

C : Ok, cool. Et « beaucoup » ? Ici … humm … est-ce que … est-ce que tu comprends pourquoi 

« beaucoup » est placé … à la fin de la phrase ? 

B : Je ne peux pas utiliser … 

C : Pardon ? 

B : Je ne peux pas … 

C : Oh non … oh c’est juste je … voulais euh …  je voulais te demander est-ce que tu savoir est-ce que 

tu sais pourquoi je l’ai place … j’ai placé l’adverbe « beaucoup » à la fin de la phrase ? Au lieu de 

entre « ils » et « dansaient » ? Comme c’est la … c’est ta dernière phrase … avant l’image … 

B : Oui oui oui … c’est correct ou non ? 

C : Pardon ? 

B : C’est à la fin de la phrase … 

C : Oui., oui. 

B : Mettre beaucoup … 

C : Oui, oui et euh … je pense … 

B : C’est ça ? 

C : Oui oui et est-ce que …  le … est-ce que avant est-ce que tu … je sais pas si je me rapp … elais 

bien rappelais mais est-ce que tu as placé « beaucoup » au milieu de « ils » et « dansaient » ? 

B : Humm … 

RA : Camstasia a planté … 

C : Merci ! Ok donc … hum on continue ? 

B : Ok. 

C : Ok cool, ok. Hum c’est ce que je voulais te parler donc hum en français l’adverbe ne passe jamais 

avant le verbe, sauf si c’est … sau … alors si c’était … si tu écris « ils dansent » au présent comme … 

ils, ils dansent beaucoup, au passé com…posé on place … l’adverbe au milieu de l’auxiliaire, et le 

participe passé, comme tu l’as déjà fait, « ils … ils ont beaucoup dansé » et … dans la même … dans 

la même façon, pour euh l’imparfait « beaucoup » est placé euh derrière la verbe, le verbe donc « ils 

dansaient beaucoup » donc je l’écris comme ça je voulais juste vérifier que tu … que tu le … saches, 

( ? 01 :08) comme ça. 
B : Oui j’ai compris oui. 

C : Ok cool. Pas qu … hum est-ce que tu as d’autres questions, des choses que tu voulais me poser ou 

… qu’est-ce que c’est ? 

B : Je pense que si … 

C : Ok. 

B : Différente je n’ai pas mis le … 

C : Oh ok c’est comme … humm … juste … ce sont juste des petit choses comme l’accord ? 

B : Euh … deuxième question … 

C : Ok. 

B : J’ai écrit … 

C : Oh ça, ça va. Hum … où est ta question ? 

B : C’est la deuxième question … 

C : Ok donc ça veut dire « relisez … » désolée. La question ça veut dire « relisez le texte et répondez 

aux questions » ? Euh … avec « A » ? « Racontez le voyage en lignes générales, à partir des 

questions : qui ? Où ? Comment ? » Ok … 

B : Et J’ai écrit … 

C : Ok hum … ok. Par … humm comment on dit ça ? Humm pour les choses pour euh les voyages on 

utiliser parfois la le mode de transportation, c’est comme « j’ai voyagé par avion », « J’ai … par 

l’autobus ». Et pour commencer … et pour euh … commencer d’une euh d’une lieu, on utilise c’est 

comme … on utilise « de » … hum … je vais juste hum … je vais utiliser Wordreference pour euh, 

pour euh, pour le … bien expliquer … donc … comme c’est comme … Ok c’est comme … on utilise 

« de » pour euh quitter un lieu parce que « de » a le … sens de … « s’en aller » … s’en aller de quitter 

le … le lieu … et pour « par », pour « par » ça … écrit plutôt le son « ste » comment … comme … 

comment ? Like … « comment tu l’as fait » … « Comment tu as fait les … » … « Comment tu as fait 

quelque chose ? » Comment … euh c’est plutôt comme comment tu as quitté ce lieu. Est-ce … 

B : Oui, oui ! 

C : Est-ce que ça c’est clair ? 
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B : Oui c’est clair merci. 

C : Ok cool. Merci ya pas de quoi. Humm … c’est ça ? Et … pour la ver … si tu … arrives … à 

l’endroit on dit « J’ai arrivé à quelque … à le lieu ». C’est … 

B : Ici le lieu … 

C : Oui c’est … oui c’est la point de départ du … du voyage. C’est … 

B : C’est … la lettre « B » ? … 

C : Ok … hum … ok hum je vais juste pense quelques minutes pour moi parce que pour moi ça c’est 

quelque chose d’aut … d’automatique donc je dois comme ... penser comment … à te dire. 

B : Ok moi c’est le contraire … 

C : Ok oui, moi c’est un peu mélangeant parfois. Hum … ok humm … est-ce hum …  comment dire 

… ok humm je vais essayer de l’e, de t’e, de t’expliquer … donc pour euh …  le première chose c’est 

parce que je l’ai corrigé parce que quelque chose d’autre est plus complet que « et d’autre chose » … 

est plus complet … et aussi en français … on utilise quelque chose comme est-ce que tu sais … qu’est-

ce que « quelque chose » ça veut dire ? 

B : Aussi, au Brésil … 

C : Ok … 

B : C’est très similaire … 

C : Hum hum. 

B : Donc je pense … 

C : Oh donc tu voulais comme … faire la phrase plus courte ? 

B : Pardon ? 

C : Hum ok. Tu … tu étais inquiète … inquiète à propos de … euh le long… la longueur de ta phrase, 

donc tu voulais le reformuler un peu plus courte ? 
B : Oui oui … 

C : Ok, ok ok donc, ok. Donc ça va. Hum … en … comment on dit ça … en français si tu penses que 

c’est correct euh le, la longueur de phrase je la trouve, je le pense que ce n’est pas de grande 

importance. Et … de plus … je sais que … well je connais, je connais qu’il y a beaucoup des … 

différences mais aussi beaucoup de similarités entre euh le portugais et le français parce que … ils sont 

tous les deux les langues euh …  rom, romans, romantiques ? Ils … ils sont comme descendants du 

latin donc il y a beaucoup de similarités comme entre le français euh … italien, l’espagnol, le 

portugais. Donc je pense que c’est correct si tu ne l’inquiètes pas trop beaucoup, trop bo, l’inquiète pas 

trop sur euh ceci … cette phrase est … assez brève ou assez courte ou est trop longue ( ?08 :32), parce 

que si tu euh … tu as des erreurs dans une phrase longue tu peux fais plus de corrections et tu veux … 

tu vas apprendre … plus … va apprendre plus sur les langues. C’est ça que j’ai trouvé quand j’ai 

commencé le français mais … ( ? 08 :49) … Merci … euh … yeah est-ce que … c’est correct ou … 

c’est correct, tu as d’autres questions ou … 

B : Hum je pense c’est ça. 

C : C’est … c’est quoi ? 

B : Je le pense … 

C : Hum … oui, je la trouve … c’est plutôt la con ... la concordance oui. Euh … donc … tu … est-ce 

qui ya d’autres … c’est juste la concordance est-ce qu’il y a d’autres choses que je tu voulais que je … 

t’expliquer ? Hum … est-ce qu’il y a quelque chose autre que tu veux que je … regarde ? 

B : ( ? 09 :48) 

C : C’est ça ? 

B : Oui oui. 

C : Oui … ok humm … c’est ça, c’est ça pour cette production écrite est-ce que tu veux qu’on regarde, 

qu’on regarder sur … l’autre production écrite ? Ou … est-ce que …  je suis d’accord avec tout ce que 

tu veux faire donc … 

B : Vous pouvez voir … 

C : Non euh … c’est euh … désolé c’est ça que je voulais te demander. Je voulais … je voulais juste 

savoir si tu … si tu … si tu va … voulais regarder l’autre production ? Parce que … hum …  je, je 

pense que tu as dit qu’on a fini avec cette production et je juste voulais savoir si tu veux regarder c’te 

l’autre production écrite ? 

B : Oui. 

C : Ok… 

B : ( ? 11 :00) 

C : Ok … euh je crois que je l’ai … ouverte … humm … est-ce que tu as ouverte aussi ? 

B : Hum … ( ? 11 :36) 

C : Ok, ça va, si ça va, je t’attends. 

B : Merci. 
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C : De rien. 

B : Je l’a fait avec un autre écran … ? 

C : Oui. 

B : C’est … 

C : C’est correct. 

B : C’est la production de … 

C : Oui pardon ? 

B : La histoire … 

C : Euh … un moment, je pense que je n’ai pas eu faire la bon … production. Ce que, ce que je regar 

… ce que je regarde c’est à propos de l’enfant qui est sauvé de la noyade. 

B : Oui 

C : C’est ça ? C’est ça ? Ok cool. Génial. Donc humm … je vais juste euh faire une petite somme de 

… des, des corrections et des erreurs ( ? 12 :37). Hum …  ok so la première chose … par … je l’ai 

remplacé pour … j’ai remplacé « pour » avec « par » que est-ce que tu as des … hum as-tu des 

questions à propos de … pourquoi je l’ai remplacé ? 

B : Hum hum, ah oui … 

C : Hum hum. 

B : Mais avant, j’utilise … 

C : Hum hum. Ok c’est, c’est cool c’est bon, c’est comme ça. Donc « par le chien » … « qui a été 

sauvé sur le matin » ? … ok … ok. Ok hum … Donc hum … en avant est-ce que tu euh … est-ce que 

tu te ra … est-ce que tu te rappelles ce que tu as mis … ici pour euh « sur » que, que je l’ai corrigé au, 

au « sur » ? 

B : Hum ici je ne … 

C : Le … pardon ? Oh non euh, oh non, je pense qu’il faut … oh non désolé j’ai parlé de la première 

phrase : « Un garçon de six ans a été sauvé sur le matin du mercredi, par un chien qui marchait sur le 

trottoir ». Je, je, je voulais euh, je voulais juste te demander si … tu comprends j’ai mis … pourquoi … 

pourquoi … ( ?14 :39), pourquoi j’ai souligné « sur ». 

B : ( ? 14 :47) 

C : Pardon ? 

B : J’ai ouvert le document … 

C : Oui. 

B : J’ai écrit … 

C : Oui, et je l’ai soulign … je l’ai souligné ? 

B : Ce n’est pas correct … 

C : Oh ok comme … hum …  ok pour euh … comme pour le temps, comme avec le matin, le matin 

euh … la soirée ? En français on n’utiliser pas une prep une préposition ici on utilise juste directement 

le quelque chose … c’est … c’est ça. C’est juste ça que … 

B : Donc il n’y a pas le « sur » ? 

C : Oui, sur c’est juste un peu plus c’est comme plus … comme like … une excès ? 

B : Donc c’est … 

C : Oui, oui. En France oui, c’est ça, en français on saute directement « le matin du mercredi », oui. Et 

euh … que … et euh quoi je n’ai pas tu comprends bien l’allemand ( ?) et … il y a beaucoup de ces 

choses des choses grammaticales comme « à l’intérieur », à faire un peu d’attention sur. 

B : J’ai beaucoup de difficulté … 

C : Oh, aussi, oh oui, beaucoup beaucoup oui c’est… les accents sont accents sont plutôt quelque 

chose de difficulté avec beaucoup des personnes, beaucoup de personnes donc … c’est pas juste toi, 

moi quelque fois moi aussi. Et c’est juste beaucoup de, beaucoup de pratique ça va améliorer. Oui.  

« Il » tu as mis un « L » quand … ici… 

B : Je pense que c’est … 

C : Oui …  oui je sais. C’est ça les choses qui arrivent quand commence à apprendre une nouveau 

langue. Oui, humm …  Comment c’est … « à aboyer », ok humm … n’est pas … ok donc … je vais 

juste … commencer ça … 

B : Je ne parle … 

C : Oh, ok, désolé je euh … je vais juste commencer avec la phrase « sans savoir nager, le garçon a 

commencé à se noyer et un chien qui passait dans la rue a commencé à aboyer » … pour euh … euh je 

vais … est-ce tu l’as … est-ce tu l’as vu ? Est-ce que tu le vois maintenant ? 

B : Oui. 

C : Oui ok hum … donc j’ai mis… humm est-ce que j’ai fait une petite note ? … Ok, ok ! Tu as juste 

oublié un accent, désolé. Je, je n’ai pas vu … je n’ai pas vu. Humm … 

B : ( ? 18 :01) le verbe avoir. 
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C : Oui, juste une petite chose … humm … 

B : ( ? 18 :05) je me suis trompé avec … 

C : Où ? Oh « il est entré », ici ? 

B : J’ai mis « il a entré » … 

C : Ah … oui. Oui c’est … c’est, l’auxiliaire c’est le verb « être » parce que c’est des 

DrMrsVandertrampp verb. C’est des juste … ( ? 18 :33) petites exceptions … mais oui … hum hum. 

( ? 18 :40) a montre. Ok hum …  n’ai pas … n’ai pas vraiment d’autre chose … juste euh une dernière 

question : est-ce que tu … comprends pourquoi j’ai … pourquoi j’ai … hum … j’ai deleted ? 

Comment on comment … 

B : J’ai compris ! 

C : Ok, ok. Tu tu comprends pourquoi j’ai euh … j’ai supprimé « de » pour « plusieurs de 

personnes » ? 

B : Hum … je pense que non. 

C : Non ? Ok … 

B : Euh … mais il n’y a pas le « de » … 

C : Oui, ok, hum … en français tu n’as pas … vraiment besoin … tu n’as pas besoin de mettre le « de » 

en fait si tu le mets c’est un petit erreur mais je comprends pourquoi tu as fait ça parce que … parfois 

les euh … ( ?19 :44) on peut … mélangeant donc j’ai … supprimé, supprimé le « de » ici parce que … 

« plusieurs » c’est euh … c’est une adjectif il n’y a … il n’y a pas besoin de « de » ici pour faire une 

liaison ou quelque chose comme ça pour … pour l’aider pour modifier les …  pour modifier les 

personnes la quantité de personnes … donc on peut juste dire « En quelques minutes, plusieurs 

personnes » … c’est comme… c’est parce … c’est comme … en revanche …  hum beaucoup, le mot 

« beaucoup » c’est une adverbe, c’est une adverbe donc on a besoin de … un « de » ici pour faire une 

liaison pour faire euh une petite connexion … pour euh modifier … ce qu’il modifie ? Est-ce … que … 

c’est juste euh hum … est-ce que j’ai bien expliqué ? 

B : Oui j’ai compris. 

C : Tu as compris, tu as compris ok donc … 

B : Quand c’est … 

C : Hum … je crois que oui. Oui. Comme plusieurs personnes … et si c’est la … c’est beaucoup 

beaucoup de quelque chose … c’est comme ça. 

B : Hum hum. 

C : Hum hum, et aussi euh … 

C : Oui, « personne » c’est féminin. 

B : « La personne » oui … 

C : Oui. Et j’ai vu que tu as … tu as gardé le verbe « être », « les personnes sont arrivées », donc très 

bien et … ! 

B : Hum hum ! 

C : Très bien fait tu … tu t’es souvenue de ça, c’est bon. Hum … je pense que j’ai parlé de … tous les 

erreurs que j’ai … que j’ai vues … Hum …  est-ce que tu as des questions ou d’autres choses que tu 

voulais me demander ? Ou juste … des choses pour … pour la clarification ou … 

B : Euh … la semaine dernière … 

C : Ok. 

B : Et l’enfant est sauvé … 

C : Ok … 

B : Alors je dis … 

C : Ok donc … humm si tu … réécris la phrase … 

B : ( ? 22 :53) 

C : Donc si … oh pardon si tu euh… réécris la phrase donc … quelle sera la … la forme correcte ? … 

B : « L’enfant sauvé de la noyade par un chien » … 

C : Oui … 

B : « Le garçon de six ans … » 

C : Oh !  Oh tu sais que … il ( ? 23 :30) il devrait être « le garçon » au lieu de « un garçon » ? 

B : Oui. 

C : Oui ? Ok cool. Oh j’ai, oh j’ai pas, je n’ai pas vu ça, merci. Ok. Humm … pour le … pour l’article 

défini on dit « le » parce que il … parce qu’on sait, sait déjà pour du garçon on, donc on utilise, on 

utilise, donc on utilise … Donc déjà c’est comme …  par exemple des gens ( ?24 :03) on sait que c’est 

une … enfant … un enfant donc c’… hum … pardon, je vais trouver le bon mot… Ok donc c’… c’est 

… Ok donc on utilise … on utilise l’article défini parce que ça va être … ça va aider euh … les ( ? 

24 :36) (liseurs ?) ceux qui lisent ce texte … à … à être plus clair à être plus certain qu’on … de 

l’enfant comme … est-ce que l’enfant … 
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B : Ça fait … l’enfant a déjà … 

C : Oui, oui, on a déjà … oui … c’est ça, on a déjà … parlé de l’enfant et donc … maintenant on met 

un peu plus d’information on dit … on dit « le garçon » on va … c’ … c’est plus … euh c’est plus vite 

pour l’esc … oh l’enfant est un garçon… Et si on dit « un enfant » et ensuite « un garçon » on ne sait 

on ne sait pas que … le, quand on parle le garçon on parle de l’enfant… 

B : Oui. 

C : C’est plus simple, c’est juste les choses comme ça ça rende euh … le texte un peu plus clair … 

B : Je pense que c’est ça … 

C : Hum … est-ce qu’il y a d’autres question ou d’autres choses que tu as euh réalisées ? 

B : Non je pense c’est ça … 

C : C’est ça ? 

B : Oui. 

C : Ok. Ok donc je pense … qu’on a fini est-ce que … tu n’as pas d’autres ch … choses à me 

demander pas d’autres choses … pas de questions … pas d’autres tests que tu voulais que je regarde, 

que je voie ? 

B : Non je pense que ça … 

C : Ok. Donc … humm … jpense qu’on a fini, je pense, donc … je pense qu’on a fini peut être ? Ce … 

tu penses ça aussi ? 

B : Oui, oui. 

C : Ok cool. Je vais juste hum … un moment je vais juste vérifier un peu … François ? 

RA : Oui alors vous avez terminé ? 

C : On pense que oui, est-ce qui ya d’autres choses qu’on doit faire avant de terminer la session ou 

… ? 

RA : Non du coup … 

C : Oui. 

RA : D’accord ok…. 

C : Euh … j’ai utilisé word … j’ai utilisé Wordrefrence ici. 

RA : Hum hum. 

C : Parce que j’ai fait donc j’ai déjà fait des euh … déjà fait des comme … Double checking de Bon 

Patron qvec … quand j’ai … 

RA : Oui j’ai vu que t’avais bien … 

C : C’est juste, c’est juste lag … 

RA : Oui ya un petit lag de connexion … 
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Anexo A – Programa do curso Francês II e FRAN275 
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Anexo B – Atividades de Produção escrita da disciplina Francês II 

 

Atividade de Produção escrita do fait divers 

 

Production écrite 3 

 

Sauvegardez ce fichier sur votre ordinateur en mettant votre nom complet. Rédigez 

l’histoire insolite sur cette page et insérez le fichier sur le lien pour la production écrite 

3. 

 

Objectif communicatif : raconter une histoire insolite 
Genre textuel : texte insolite sur l’actualité (informations/actualités/insolite) 
Activité langagière travaillée : raconter au passé 
Aspects linguistiques en priorité : le présent de l’indicatif; le passé composé, les 

expressions de temps 
 

2. Lisez le texte ci-après et répondez aux questions. 

a) Qui l’a écrit? 

b) Qui est son lecteur potentiel? 

c) Quel est l’objectif du texte? 

d) Quand et où a-t-il été publié? 

 

3. Relisez le texte et répondez aux questions. 

a) Quel fait est raconté? (QUOI) 

b) Où cela s’est-il passé? (OÙ) 

c) Qui est impliqué dans l’affaire? (QUI) 

d) Quand cela s’est-il passé? (QUAND) 

e) Comment cela s’est-il passé? (COMMENT) 

f) Pourquoi cela s’est-il passé? (POURQUOI) 

g) Quelles sont les conséquences immédiates et à long terme? 

 

4. Analysez la cohésion verbale du texte. Quels temps verbaux sont présents? 

 

5. Associez le temps verbal à sa fonction dans le texte. 

a) Raconter le fait, l’accident       (  ) 

conditionnel 

b) Décrire la situation de l’usine et de sa production    ( c ) 

imparfait 

c) Décrire ce qui se passait au moment où l’accident s’est produit  (  ) passé 

composé 

d) Faire une hypothèse sur la conséquence de ce fait   (  ) présent 

 

6. A partir du texte, écrivez un exemple d’un verbe dans les temps verbaux ci-dessus. 

 

a) passé composé : ______________________ 

b) présent : _____________________________ 

c) conditionnel : __________________________ 

d) imparfait :_____________________________ 
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Attention! 

Vous n’avez pas encore appris l’imparfait, mais vous pouvez déjà l’identifier et voir comment il 

fonctionne. Vous avez déjà appris le conditionnel, mais avec une autre valeur (rêve, politesse). 

 

Explosion dans une usine au Japon: risque de 

pénurie mondiale de couches 

TOKYO (AFP) - 30.09.2012 10:27 

 

Une explosion sur le site d'une importante usine de production de polymères à Himeji, dans 

l'ouest du Japon, fait craindre une pénurie mondiale de couches, a rapporté dimanche le 

quotidien nippon Sankei Shimbun. 

Des piles de couches pour enfants 

AFP/Archives - John MacDougall 

Un réservoir de l'usine du groupe Nippon Shokubai, qui se trouve dans la préfecture de 

Hyogo, a explosé samedi, tuant un pompier et en blessant 35 autres. 

L'entreprise a une part de marché mondiale de 20% dans les polymères hyperabsorbants 

entrant dans la composition des couches, et sa production pourrait être durement obérée 

par l'accident, selon le journal. 

L'usine de Himeji produit 320.000 tonnes de polymères par an. Nippon Shokubai 

préparait une augmentation de sa production pour faire face à la hausse de la demande 

chinoise, a ajouté le Sankei Shimbun. 

© 2012 AFP 

 

7. A votre tour, imaginez une histoire insolite et rédigez un texte comme si vous étiez un 

journaliste de l’AFP (Agence France Presse). Votre texte paraîtra sur un site qui 

véhicule les infos de L’AFP. Faites attention à : 

a) Répondre aux questions de base du journalisme : qui, quoi, où, quand, pourquoi, 

comment. 

b) Alterner les temps verbaux (présent et passé composé), en pensant à la cohésion 

verbale du texte. 

 

Attention : le plagiat n’est pas autorisé. Dans cette activité, il est important d’écrire avec 

vos propres mots, parce que je veux voir si vous avez appris ce que nous avons étudié. 
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Le point (0,1) sera attribué si vous ne faites pas de copie d’un texte écrit par un 

spécialiste et trouvé sur un site internet. Les erreurs n’ont pas d’influence sur le 0,1 

point, elles seront simplement corrigées. Vous pouvez utiliser des aides en ligne, comme 

par exemple : 

 

Des dictionnaires 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/ 
http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 
 

Un correcteur qui donne des suggestions 

http://bonpatron.com/en/ 
 

Un site pour les conjugaisons 

http://www.conjugueur-francais.com/ 
 

 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/
http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://bonpatron.com/en/
http://www.conjugueur-francais.com/
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Atividade de Produção escrita do récit de voyage 

 

 

[NOM COMPLET] ici et dans le fichier que vous sauvegardez sur votre ordinateur. 

 

Production écrite 4 

 

Sauvegardez ce fichier sur votre ordinateur en mettant votre nom complet. Rédigez le 

texte sur cette page et insérez le fichier sur le lien pour l’exercice hebdomadaire. 
 

Objectif communicatif : raconter un voyage 
Genre textuel : récit de voyage dans un blog 
Activité langagière travaillée : raconter au passé et/ou au présent 
Aspects linguistiques : le présent de l’indicatif; le passé composé et l’imparfait 
 

1. Lisez le texte ci-après et répondez aux questions. 

a) Qui l’a écrit? 

b) Qui est son lecteur potentiel? 

c) Quel est l’objectif du texte? 

d) Quand et où a-t-il été publié? 

 

2. Relisez le texte et répondez aux questions. 

a) Racontez le voyage en lignes générales, à partir des questions : qui? Où? Comment? 

 

 

b) Reformulez avec vos propres mots un passage du voyage que vous avez aimé. 

 

 

c) Dites pourquoi vous l’avez trouvé intéressant. 

 

 

3. Dites quelle est la fonction de chaque temps verbal dans le texte. 

a) Présent : il est utilisé pour ________________________________________________ 

b) Passé composé : il est utilisé pour __________________________________________ 

 
 

 

Cap sur l'Amérique Latine 

Carnet de voyage Pérou-Bolivie 

 

04 août 2004 : Forbach - Paris 

Trajet effectué en train jusqu'à Paris puis en taxi jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle de 

Roissy . 

05 août : Paris - Madrid - Guayaquil (Équateur) - Lima (Pérou) 

Nous avons passé la nuit à l'hôtel Première Classe de Roissy et comme prévu, le taxi que 

nous avions réservé la veille est venu à 4 h 40. Nous retrouvons notre groupe à l'aéroport et 

http://www.e-voyageur.com/paris/
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faisons connaissance. Nous sommes 23, plus notre accompagnateur. Arrivés à Madrid, 

c'est la course pour sauter dans l'avion qui doit nous emmener en Équateur où nous faisons 

une escale à Guayaquil. Á travers le hublot, je vois une Grande Aigrette et un oiseau que je 

n'ai encore jamais vu. Ce rapace, dont je distingue les joues et le ventre blancs ainsi que le 

bec rouge est un Caracara huppé. Une coche avant même d'arriver à destination, cela 

s'annonce bien. Nous atterrissons dans la capitale du Pérou vers 18 h 30, heure locale. Un 

petit incident comique se produit lors du passage devant la police péruvienne. Un 

homonyme belge est recherché pour je ne sais trop quel crime et on me questionne pendant 

quelque temps. Heureusement qu'il n'est pas né le même jour que moi. Après de multiples 

vérifications, j'ai droit aux excuses et à une poignée de main du chef de la police. Au bout 

de 25 h de voyage, dont une petite quinzaine passée en avion, nous pouvons enfin nous 

reposer à l'hôtel Jose Antonio où, pour la première fois, on nous sert un Pisco sour, une 

boisson dont certains feront bientôt une consommation presque immodérée. Elle est 

composée d'eau de vie fabriquée originellement à Pisco, obtenue exclusivement de la 

distillation de jus de raisin frais récemment fermenté, en utilisant les méthodes qui 

maintiennent le principe traditionnel de qualité établi dans les zones de production 

reconnue. On y ajoute du blanc d'oeuf battu en neige, du citron et d'autres bonnes choses. 

http://www.e-voyageur.com/carnet-voyage/perou/paris-lima.htm 

 

4. Vous allez écrire le récit d’un voyage que vous avez fait pour le site : www.e-

voyageur.com, dans la rubrique Carnet de voyage. 
Vous devez parler d’un voyage que vous avez fait au Brésil, mettre la date et l’endroit visité. 

Basez-vous sur cet exemple, mais aussi sur ce que nous avons étudié au cours 8. 

 

Attention : le plagiat n’est pas autorisé. Dans cette activité, il est important d’écrire avec 

vos propres mots, parce que je veux voir si vous avez appris ce que nous avons étudié. 

Le point (0,1) sera attribué si vous ne faites pas de copie d’un texte écrit par un 

spécialiste et trouvé sur un site internet. Vous pouvez utiliser des aides en ligne, comme 

par exemple : 

 

Des dictionnaires 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/ 
http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 
 

Un correcteur qui donne des suggestions 

http://bonpatron.com/en/ 
 

Un site pour les conjugaisons 

http://www.conjugueur-francais.com/ 
 

 

5. Après la correction de votre texte, vous pouvez publier votre texte sur le site e-voyageur. 

Suivez les indications ci-dessous et racontez-nous si votre texte a été publié ! (- : 

 

Racontez-nous votre voyage 

Publiez gratuitement votre carnet de voyage 

 

Si vous souhaitez raconter votre périple sur le site e-Voyageur, il vous suffit de faire 

parvenir un texte (sous format Word ou html) d’un minimum de 40 lignes et illustré 

des photos de votre choix à l’adresse suivante : webmaster@e-voyageur.com 

http://www.e-voyageur.com/idee-voyage/espagne/madrid/
http://www.e-voyageur.com/carnet-voyage/perou/paris-lima.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/
http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://bonpatron.com/en/
http://www.conjugueur-francais.com/
mailto:webmaster@e-voyageur.com
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Si vous avez créé un site internet ou un blog de voyage, un lien, vers votre site ou votre blog, sera ajouté sur toutes 

les pages de votre carnet, à votre demande. 

Enfin, vous pouvez raconter vos voyages ou vos projets de voyage directement sur le forum des e-voyageurs. 
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Atividade de Produção escrita do récit littéraire court 
 

Production écrite 5 

 

Sauvegardez ce fichier sur votre ordinateur en mettant votre nom complet. Rédigez le 

texte sur cette page et insérez le fichier sur le lien pour la production écrite. 
 

Objectif communicatif : raconter une histoire 
Genre textuel : récit court 
Activité langagière travaillée : raconter au présent ou au passé; décrire 
Aspects linguistiques : le présent de l’indicatif; le passé composé et l’imparfait; les adjectifs 

pour décrire; les pronoms pour éviter des répétitions 
 

1. Quelle est votre opinion sur le livre de Philippe Delerm et sur les récits que nous avons 

lus? 

 

a) Donnez votre opinion en général. 

 

b) Dites quel récit vous avez préféré et pourquoi. 

 

 

2. A la manière de Philippe Delerm, écrivez un petit récit qui décrit et raconte un 

« enregistrement pirate ». 
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Anexo C – Produções escrita dos alunos brasileiros 
 

Dupla 1 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

Voler envahit 

maison à la veille du 

Nouvel An et mange 

le souper. 

 

La famille Pereira 

était en train de 

manger leur super 

pour célébrer le 

Nouvel An quand 

Henrique da Silva, 

âge 19 ans, a envahi 

leur maison. 

Le garçon avait une 

arme fausse avec qui 

il a menacé la 

famille, il les a 

attaché et  les a bien 

fermés dans la salle 

de bains pour pouvoir 

chercher valeurs 

comme ordinateurs, 

portables et bijoux. Il 

est parti de la maison 

avec une valise, deux 

portables et trois 

ordinateurs. 

Quand Edson Pereira, 

le père de la famille, 

a réussi à sortir de la 

salle de bain c’était 

trop tard, le voler 

était parti après avoir 

mangé tout le super 

et avoir bu toutes les 

boissons. 

Ils ont téléphoné la 

police qui a trouvé le 

voler. Maintenant 

Henrique attend son 

jugement. 

 

Carnet du Voyage, São Paulo - 

Rio 

21 septembre 2014 

Nous étions trois : moi, 

une fille hongroise et une fille 

autrichienne, personne avait déjà 

aller à Rio, notre voyage serait une 

aventure. Nous sommes partis de 

São Paulo vers 10 : 45 am, et le vol 

est arrivé à Rio vers 11 : 30 am, 

c’était très tranquille. 

Après l’arrivée nous avons 

pris un taxi jusqu’ à l’hôtel qui était 

au centre-ville. Pendant le trajet à 

l’hôtel nous avons pu regarder 

quelques églises, parcs et 

supermarchés. 

Notre plan était : faire le 

check-in et déjeuner le plus vite 

pour pouvoir aller à la plage 

l’après-midi mais, comme les deux 

filles ne parlent pas portugais il 

fallait que je traduise toutes les 

questions faits par le réceptionniste 

de l’hôtel. 

Nous avons fini le check-

in presque 14h de l’après-midi, puis 

nous sommes sortis pour chercher 

un restaurant pour manger quelques 

chose avant d’aller à la plage mais, 

comme était un peu tard le seul 

restaurant ouvert était Mc Donalds. 

Je ne l’aime pas mais, j’avais 

faim... 

Après le déjeuner on a pris 

un bus à Copacabana presque 15 

:30, nous étions très heureuses 

d’être là-bas, c’était un rêve. Nous 

avons vu le Copacabana Hotel et 

nous nous sommes bien bronzée à 

la plage. 

L’océan 

Elle est passée toute sa vie au travail. 

Pendant toute la semaine elle était là, à 

son bureau avec des personnes qu’elle 

n’aimait pas du tout. Tous ses collègues 

voulaient économiser pour aller à la 

plage, voir la mer et se bronzer. Mais, 

son but était avoir d’argent pour acheter 

une machine à linge. 

Aller à la laverie pour faire son linge 

était la partie la plus terrible de sa 

semaine. Elle devait mettre touts ses 

vêtements dans un sac et marcher près 

que cinq blocs pour y arriver. Puis il 

fallait payer 50 centimes pour utiliser les 

machines, cet argent pourrait être placé 

pour acheter sa machine. 

Là-bas il y a des personnes qui font du 

bruit, qui l’impêche d’écouter le doux 

son de la machine. 

Quand elle a l’achèté c’était le jour le 

plus heureux de sa vie, le but de sa vie a 

été accompli. Elle est passé au 

supermarché pour achèter des produit de 

nettoyage, des assouplisseurs, tous les 

produit avaient l’odeur de la mer, de 

l’océan. 

La semaine après l’achat elle était 

changée, comme si elle était une autre 

personne, plus contente, plus tranquille. 

Il était comme si elle avait pris de 

vacance. Tout le monde lui demandait « 

qu’est-ce que vous avez fait pour être si 

contente? », elle répondait « J’ai acheté 

une machine à linge ». Personne ne la 

comprenait. Elle s’expliquait, pour elle 

faire le ligne était comme aller à la 

plage, le son de l’eux, l’odeur de 

l’assouplisseur. 
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Dupla 2 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

UNE RELIGIEUSE 

DÉTRUIT VOITURE 

 

Aujourd’hui, une voiture a 

été stationnaire dans une rue, 

quand une religieuse l’a 

frappé. 

Dans le lieu c’est 

complètement improbable un 

battement, et une religieuse 

frapper est très improbable. 

Et elle a détruit la cote 

gauche de la voiture. elle dit 

qui a frappé, parce que elle a 

perdu le contrôle de la 

voiture, mais j’ai été informé 

que elle n’a eu pas le permis 

de conduire. 

 

06 septe07 septembre 2011: Brazil - 

São Paulo - Porto Feliz 

J’ai visité la ville de Porto Feliz, cette 

ville fait parte d’était de São Paulo qui 

est le plus riche et puissant au Brazil. 

La ville est très belle: elle a belles 

fermes et beaucoup de lieu pour visiter. 

Pour exemple, je marchais dans la 

grotte, quand les chauves-souris ont 

volé, c’est comique. En outre, la villa a 

une pertinence historique, les 

Bandeirantes que sont responsables de 

augmenter le territoire brésilien, mais 

ils sont aussi responsables de grands 

violence contre les esclaves et les 

indiens. Bien, ce voyage a été très 

intéressante. 

Quatre religieuses 

parlaient, quand l’ivre a 

arrivé. Elles disaient sur 

persuader les personnes à 

vont à l’église. Elles 

parlaient à l’ivre que 

“Dieu est le salut, Dieu est 

tout, suivez Dieu!!” Mais 

l’ivre disait “ce est parlé 

pour donné l'espoir et de 

contrôle les personnes”. et 

il a terminé avec 

“Appauvri maudissent le 

soleil… La valeur de 

l’arbre lui est dans 

l’ombre.” 

Il disait tout. 
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Dupla 3 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

Les hommes vont aux rues réclamer pour 

l’égalité des droits 

 

Milliers des hommes font aux rues 

réclamer pour l’égalité des droits, 

dernière vendredi matin, le 13 Mai 2200. 

Ils sont fatigués du travail domestique, 

de faire le ménage et ils pensent qu’est 

peu l’argent de poche que les femmes 

leur donne pour payer ses dépenses 

personnelles. 

Ils exigent le droit de voter et de 

travailler dehors. Ils disent que sont les 

seuls blessés pour la révolution, dans 

lequel les femmes ont passé à dominer le 

monde. 

Bien que vivre dans une société mieux et 

plus organisé après la domination des 

femmes, les hommes disent qu’ils vivent 

en marge de la société, donc ils veulent 

se battre pour l’égalité de droits. Ils 

s’inspirent de dirigeants masculins du 

passé, comme Obama, Napoléon et Julio 

César. 

Après cette grande quantité de 

manifestations masculines, quelques 

femmes se sentent menacées pour le 

retour du pouvoir masculin et toute la 

destruction que ça pourrait causer. 

Les chefes d’État ont publié une 

déclaration, elles disent qu’iront rappeler 

à l’ordre tous les manifestations 

masculines et si nécessaire elles vont 

utiliser la violence. Donc, toutes les 

femmes peuvent se sentir en sécurité 

maintenant. 

Carnet de voyage 

Campo Grande - MS (Mato 

Grosso do Sul) 

 

Dans les vacances de l’année 

2014, je suis allée avec mon 

fiancé à Campo Grande. C’est 

une ville dans l’intérieur du 

pays et il fait très chaud. Nous 

sommes partis de la gare de bus 

à São Paulo et nous avons pris 

un bus.  Au bout 14 heures de 

voyage nous sommes arrivés. 

Nous sommes restés dans une 

maison de notre famille dans le 

centre-ville. C’est une ville très 

boisé et elle reçoit beaucoup 

d’influence des tribus indiennes 

et des pays voisins. Par 

exemple, l’artisanat indienne, 

comme les céramiques et les 

tapisseries ; et aussi la 

gastronomie paraguayenne, 

comme la Chipa, un type de 

pain fait avec fromage, et la 

soupe paraguayenne, qui est une 

espèce de tarte salée. Il y a aussi 

une boisson très courante, le 

Tereré, c’est un maté qui doit 

être bu très glacé. Pendant nous 

allions au Pantanal, nous 

goûtons le Tereré, e avant de 

partir nous mangeons beaucoup 

la soupe paraguayenne. Nous 

avons visités le Pantanal, il est à 

300 kilomètres de la ville, c’est 

une zone marécageuse où il y a 

beaucoup d’espèces d’animaux 

exotiques, c’est un lieu 

admirable avec un magnifique 

paysage. 

 

Il était tard quand 

l’homme est entré dans 

le bar, il avait le 

semblant sombré et les 

yeux très noirs. Il a 

demandé un whisky et 

depuis d’un long temps 

il a commencé à parler 

avec le serveur. Il parlait 

beaucoup et le serveur 

parait très fatigué, mais 

l’homme continuait à 

parler. Il parait très 

solitaire, ses vêtements 

étaient très froissés et les 

cheveux étaient 

décoiffés, il parait 

perdu. Mais il continuait 

à parler, et le serveur 

seulement faisait signe 

avec la tête. Il a dit 

quelque chose 

d’intéressent parce que 

le serveur fait attention 

et l’homme finalement 

est sorti. Le serveur est 

resté content, l’homme 

lui a laissé beaucoup 

d’argent et lui dit qu’il 

l’a aidé beaucoup. Un 

autre homme est entré 

dans le bar et le garçon 

continuait avec les 

mouvements de sa tête, 

c’était seulement le 

début de soir. 
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Dupla 4 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

Police anglaise prend une 

poupée par un vrai bébé 

 

Des policiers anglais ont 

confondu une poupée super 

réaliste avec un vrai bébé. 

Ils ont brisé la fenêtre d’une 

voiture qui était dans un 

parking en pensant que le 

bébé a été oublié pour son 

papa à l’intérieur du 

véhicule. 

 

 
La poupée réaliste a 

confondu les policiers qui 

pensaient que c’était un bébé 

oublié 

 

Une infirmière avait alerté la 

police après avoir aperçu la 

poupée dans une voiture 

stationnée à l’extérieur d’un 

hôpital à Dudley, ville 

localisé dans la région 

centrale de l’Angleterre. 

Les policiers ont essayé de 

trouver le propriétaire de la 

voiture, mais comme ils 

n’ont pas réussi, ils ont 

choisi de briser la fenêtre 

pour sauver le bébé. 

L’incident s’est passé le 14 

septembre, pendant le matin. 

L’officier Phil Dolby a 

déclaré que les policiers ont 

pris une bonne décision, 

parce qu’ils croyaient 

vraiment qui était un bébé 

en danger. 

 

Carnet de voyage Rio de Janeiro 

Février 2014 

Je suis allée à Rio pour fêter le Carnaval. 

Comme d’habitude, je suis allée en voiture 

parce qu’il est moins cher – même si le 

voyage a une durée de 6h environ, je crois 

qu’il faut la peine. J’ai des amis 

qu’habitent là-bas, mais j’ai décidé de 

rester à l’hôtel Ibis dans le quartier 

Botafogo (dans la zone sud, où se trouvent 

les plages comme Copacabana, Ipanema et 

Leblon) parce que c’était plus simple. Mes 

amis habitent la zone nord et les transports 

sont un peu chaotiques pendant le 

Carnaval. 

Il faisait trop chaud (environ 40¬ °C), 

donc je n’ai pas beaucoup fêté dans les « 

blocos » -- un type de groupe qui fête le 

Carnaval dans la rue avec de la musique et 

auxquels tous les personnes vont déguisés. 

Je suis allé ensuite au Pain de Sucre, un 

des meilleur point de vue de Rio qui 

permet d’apprécier la beauté des paysages. 

Avant de partir j’ai eu le temps d’aller à la 

favela Santa Marta avec mes amies. Nous 

sommes montées à pied sur le « morro 

Dona Marta », mais il est possible de 

prendre le funiculaire. Là, il y a uns statue 

de Michael Jackson et aussi son portrait 

parce que le clip vidéo de la chanson « 

They don’t really care about us » a été 

tourné dans la favela. Dans ce balcon on a 

une vue vraiment incroyable de la baie de 

Guanabara. 

La couette 

La pluie tombe sur la rue, 

il fait froid. Elle regarde 

son portable et il est déjà 6 

heures du matin, en 30 

minutes elle se sera levée. 

Sous la chaleur de la 

couette, elle pense à la 

journée : aller au travail, 

faire les courses, chercher 

les enfants à l’école, 

préparer le dîner. Il 

manque plus de 12 heures 

pour revoir ses draps doux 

et confortables. 

Tout de suite, elle 

commence à penser au 

week-end. « Au moins, 

aujourd’hui pourrait être 

un jour férié ». Elle ne 

veut pas sortir, laisser sa 

délicieuse couette, si 

chaude et douce. Elle est 

tombée amoureuse de sa 

couette, tout simplement. 

Cette chaleur qui lui 

embrasse et lui donne des 

petits plaisirs. 

Elle reprend son portable, 

lui regarde, alors la 

surprise : c’est samedi, 

elle n’a pas besoin de se 

lever ni d’aller travailler. 

Elle entend le bruit de la 

pluie, ferme les yeux et 

continue à dormir sous la 

chaleur de sa couette. 
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Dupla 5 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

Perroquet est appelé à témoigner 

dans la police aprés jurant une 

personne âgée. 

Le perroquet qui s’apelle Hariyal 

est appelé à témoigner à village 

Indienne Rajura, après a accusé 

pour une personne âgée de l'insulte 

à demande de son beau-fils, qui est 

le propriétaire du parrot. 

Janabai Sakharkar, 75 ans, est 

confirmé que le beau-fils a 

enseigné le perroquet, mauvais 

mots pour l’animal dit tout fois 

qu’elle passait. 

Dans le poste de police la police a 

trouvé que le beau-fils avait une 

querelle avec la femme, à cause 

d’une propriété. Le police a 

demandé que le voisin apportait le 

perroquet et il a mis le perroquet 

devant la femme, pour vérifier 

l'exactitude de cette histoire. 

Le perroquet n’a rien dit et il a été 

libéré. 

15 janvier 2014 – Sao Paulo 

– Brésil 

  

J’ai pris l’avion pour aller à 

Fortaleza (CE) et j’arrive 

après 4h. À Fortaleza j’ai pris 

un taxi pour aller à l’hôtel, j’ai 

mis mes choses dans la 

chambre et je suis sorti pour 

connaitre le village. J’ai allé à 

la plage de Iracema. Iracema 

est un très connu personnage 

de la littérature brésilienne. 

Après à la nuit je dîne à 

l’hôtel, nous dînions tout le 

jour à l’hôtel. 

  

16 janvier 2014 – Fortaleza 

  

J’ai conduit une voiture pour 

aller à jericoacoara qui est 

considéré une des belles 

plages du monde. Après 6h de 

voyage nous arrivons à la 

plage et nous sommes restés 

tous le jour dans cette plage, il 

était très amusant. 

Elle se levé, elle s’habille et 

elle se promène. Elle se 

promène dans ma tête parce 

que je ne peux pas sortir, 

parce que j’envie de lui dit 

quelque chose pour l’aide, 

pour aide moi. Je la regarde de 

la fenêtre. 

Elle se promène parmi les 

arbres, Je sens le vent que’elle 

sent. Je sais qu’elle peut 

m’entendre, c’est pour ça que 

je la dit :  « tu ne peux pas 

échapper, mais tu peut... 

puisque tu ne sais pas que je la 

regarde” 

 

Tu joues parmi les arbres et 

avec votre ami imaginaire tu 

coures, avec mes jouets tu 

joues, parce que je suis toi. 

Alors, tu peux parti. 
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Dupla 6 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 
Edição de 4/10 22h06 

 

Le Statut de la Famille: 

discussion sur la famille 

brésilliene mettre les 

chrétiens dans une situation 

compliqué. 

 

BRASÍLIA - BRÉSIL (AFP) 

- 24.09.2015 19h10 

 

Une Comission Special formé 

par députés de la caméra du 

congress brésilien a approuvé 

le Statut de la Famille, 

proposé pour le député Diego 

Garcia (du parti politique 

PHS-PR). Ce Statut propose 

que la famille brésillienne 

doit être constitué pour les 

couples hétérosexuels 

seulement. Surtout, ils 

considéèérent couples qui a 

d’un père et une mère 

seulement. Mais le Statut de 

la Famille précise être 

approuver par l’autre 

comission de la caméra 

fédéral. 
Le Statut de la Famille 

brésilienne laisse tout les 

religieux dans une situation 

très compliqué, parce que le 

Statut ne prevoit pas la 

situation de Jesus et sons 

parents: Jesus a eu deux 

pères: José et l’esprit de Dieu, 

et une mère: Marie. Les 

églises chrétines ont 

commencé a s’engager pour 

la préservation du droit de la 

famile sii constituer par 

couples qui s’aiment, 

n’importe pas si les couples 

sont hétéro ou homosexuel. 

“Si la Bible nous a dit qui 

Jesus a eu deux pères et une 

mère”, a dit prêtre Bolsonaro, 

“nous ne devons pas aller 

dans le chemin contraire”. 

Mais non seulement les 

catholiques ont parlé, las 

églises évangéliques ont 

prononcé aussi: “Le droit 

d’aimer doit être preserver”, a 

dit le révérend Edir Macedo. 

 La comission des députés ont 

nous dit que “l’État 

[brésilien] est laïque et ne 

peux pas laisser que la 

religion superpose sa voix sur 

le droit du peuple”. 

São Paulo a Brasília: la capitale 

du Brésil. 

 

12 août 2010: Guarulhos, São 

Paulo. 

20 août 2010: Brasília, Distrito 

Federal. 

 

Je suis sorti du aéroport de 

Guarulhos a 6pm. Fin de 

l’après-midi. São Paulo faisait 

chaleur, mais il y avait des 

nuages noires qu’ils 

annonçaient problablement une 

tempetê. L’aéroport de 

Guarulhos est très agité. 

Je suis arrivé a l’aéroport de la 

capitale du Brésil a 7:30pm. Il 

était nuit déjà quand j’ai pris un 

taxi. Brasília souffrait d’une 

sécheresse historique et, pour 

ça, la végétation de la ville est 

morte. Mais, la nuit était très 

belle et calme: était possible 

voir les étoiles et rien de nuages 

dans le ciel. J’ai souffrert avec 

le chaleur. Jusqu’a l’hôtel, j’ai 

vu quelques curiosités qui sont 

particuliers de la ville. Par 

exemple: tous les quartiers de 

Brasilia sont divisées par 

secteurs: commerciaux, 

industriels et résidentiels. Je 

suis resté dans un hôtel près du 

“Palácio do Planalto” ("Palais 

présidentiel"), qui était 

également à proximité du 

théâtre où j’irais travailler 

pendant les jours que je reste là. 

Pour les 8 jours que je restais là 

pour travailler a l’Orchestre du 

Théâtre National, avec violiste, 

j’ai connu touts les maisons 

administratives du 

gouvernement, qui sont très 

important pour la politique 

brésilien, mais aussi pour 

l’histoire de l’architeture 

national et mondiale: le 

concepteur de Brasília a été 

Oscar Niemeyer. 

Dans le jour 20 août 2010, je 

suis parti de Brasília. Était une 

matin frais et ensoleillé. Je suis 

arrivé dans l’aéroport de 

Brasília a 10am et je suis arrivé 

a la ville de São Paulo a 

11h30am. 

La répétition. 

 

Je regarde la fenêtre. Il pleut. Il pleut comme 

les larmes d’une fontaine vif dans une journée 

d’été. Les gouttes de pluie font petites bruits 

sur le vitre de la fenêtre. Maintenant, je joue le 

piano. Je suis en train d’étudier une pièce très 

complique de Bach. Tous les notes – blanc et 

noir – se semblent avec la pluie et tous les 

nuages gris de São Paulo a ce moment. Alors... 

Je pense que la pluie e la musique sont très 

semblable: peuvent-ils jouer une certains de 

mélodies réguliers et complexe a la 

compréhesion humaine. 

Je pense sur cette pièce de Bach. A une 

moment, il y a des notes en cascades 

descendant vers a la note plus grave que je ne 

pourrais jamais imaginer. C’est comme le 

tonnerre après une blanc rayon. Et le pluie 

continue sa marche sur ma fenêtre, sur la rue, 

sur le plus haut immeuble de la ville. Et, tout a 

coup, je me rappele des les mots d’un 

professeur de musique qu’il y a beaucoup de 

temps que je ne le vois pas: “La répétition c’est 

où se trouve la perfection”. Voilà! Une autre 

ressemblance de pluie avec musique: la 

répétition. La répétition persistant d’une goutte 

tomber comme une touche du piano. La 

répétition persévérant des sinueses mélodies de 

la pluie que tombe comme mes mains que 

glisse sur le piano. Je répéte pour étudier. Et la 

pluie se répéte pourquoi? 

La grammaire dit que c’est bon éviter la 

répétition. Pour bien comuniquer, la répétition 

c’est un probleme. Mais, il y avait une 

écrivaine brésilienne que s’appelait Clarice 

Lispector et que disait: la répétition de la 

language c’est une manière de se chercher 

quelque chose... Mon Dieu! Je suis en train de 

chercher aussi quelque chose? Je me demande 

maintenant et me rappele que Chopin a déjà 

écris une pièce pour piano a partir d’une 

journée qu’il pleuvait... après la pluie, une 

goutte insistente tombais sur le vitre de sa 

fenêtre... 

... pluie... 

... pluie... 

... pluie... 

Peut-être Chopin a trouvé le chose que touts les 

mortels sont par rechercher parmi les journées 

de pluie. Peut-être Chopin savais parler la 

langue de la répétition (oui, je crois que la 

répétition c’est une langue). Je ne sais pas. Il 

pleut maintenant. Je joue de piano. Rien a 

changé. Moi et la pluie sommes deux 

personnes pour jouer des rondes enfantines. 

Nous sommes deux fantôme. Mais je répéte les 

notes de Bach. Je recherche... la perfection de 

les notes. De la mélodie. Mais et la pluie? Que 

recherche-elle? 

La répétition c’est où se trouve la perfection. 

Il pleut. 

 



308 

 

 



309 

 

 

Dupla 7 

Fait divers Récit de voyage Récit littéraire court 

L’enfant est sauvé de la 

noyade pour un chien 

Paris (AFP) 24/09/2015 

20 :15 

 

Un garçon de six ans a 

été sauvé sur le matin du 

mercredi, pour un chien 

qui marchait sur le 

trottoir. 

L’enfant était à la 

maison avec sa grand-

mère, et pendant qu’elle 

était à l’interieur de la 

maison, Il a plongé dans 

la piscine qui dispose 

d’un mètre de 

profondeur. Sans savoir 

nager, le garçon a 

commencé à se noyer et 

un chien qui passait dans 

la rue a commencé a 

aboyer pour attirer 

l’attention des voisins et 

des personnes à 

proximité. Il a entré dans 

l’eau et a servi comme 

un guide pour l’enfant 

atteindre le bord de la 

piscine. En quelques 

minutes, plusieurs des 

personnes sont arrivés et 

ont aidé l’enfant. 

 

Carnet de Voyage Monte Verde 

27 décembre 2010 – Jundiaí- Monte Verde 

Nous avons fait le trajet en voiture. Il est très 

rapide, parce que le ville n’est pas très loin. Il 

a plu beaucoup, mais nous avons fait un bon 

parcours. Nous sommes arrivés dans la ville. 

Monte Verde est très belle ! Elle est petite et 

l'architecture a l’air européen. La date a 

coïncidé avec la période de Noël, donc, il y a 

 toutes les décorations de Noël avec des 

petites lumières colorées et ses ornements. 

28 décembre 2010 – Monte Verde 

Nous nous sommes reveillés plus tôt pour 

connaître meilleur la ville. Ma mère a acheté 

beaucoup de cadeaux pour notre famille. Puis, 

nous avons fait des randonnées aux pierres 

très élevés, cette aventure nous a laissé très 

fatigué, mais les paysages sont magnifiques ! 

Les arbres sont très verts et le ciel très bleu. 

Nous avons rencontré nombreaux d’insects 

colorés. Ils sont bleu, rouge, vert, orange... Il y 

a beaucoup de couleurs, mais j’ai un peu de 

peur. 

Pour le dîner nous avons mangé de la fondue 

et nous avons bu du vin. Nous avons regardé 

une présentation de Noël avant d'aller à l'hôtel 

– elle a été très belle ! Les enfants 

sont très heureux et sympatiques, 

ils ont dansé beaucoup. 

 

(C’est moi au-dessus de l'une des pierres.) 

Il pleuvait très fort quand 

elle a réussi à entrer dans 

le bâtiment. Placez les 

murs étaient à moitié 

jaune avec l'âge. Il y 

avait des gens qui 

marchaient à l'entrée. 

Elle était avec des 

vêtements légèrement 

humides et elle a posé 

son parapluie dans le 

mur. Pendant qu’elle 

marchait, elle a trouvé 

une dame sur le 

comptoir, tenant un 

balai. La jeune fille dit : 

"Bonjour !". La dame 

s’est levée et avec des 

yeux effarés, a estimé 

que le salut n’était pas 

pour elle. Tous les gens 

qui passent par la vieille 

l'ont traitée comme un 

fantôme, ne disaient pas 

un mot, même pas la 

regardaient. 

La jeune fille a regardé 

tout ça, elle est sortie 

dans la rue et a acheté 

des fleurs rouges. Puis, 

elle est rentrée à nouveau 

dans le bâtiment et les a 

offerts à vieille. La 

vieille dame de 

nettoyage pouvait à 

peine croire, mais elle a 

accepté avec ses yeux 

remplis de larmes. 

Personne n’avait jamais 

lui a donné l’attention. 

Maintenant, elle 

possédait un large 

sourire. 
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