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RESUMO 

 

Tendo em vista que em um curso de língua estrangeira um dos focos deve ser o 

desenvolvimento da competência oral em seus diferentes níveis, a forma como isso pode ser 

feito em um curso on-line ressalta um questionamento pouco estudado no meio acadêmico. O 

objetivo foi, portanto, analisar possibilidades e limites do uso da interface chat de voz em 

relação à interação e o desenvolvimento da competência oral em um curso on-line de ensino 

de língua estrangeira. As questões de estudo a seguir destacam o recorte que se  deu à análise 

proposta. (a) Como se dá a interação nas aulas de conversação por meio dessa interface? (b) 

Como as estratégias e os recursos utilizados para provocar a interação nas aulas de 

conversação on-line influenciam no desenvolvimento da competência oral? (c) Que 

possibilidades e limites as aulas de conversação on-line apresentam em termos de interação e 

desenvolvimento da competência oral na visão de professores e alunos? A pesquisa seguiu 

uma abordagem qualitativa, com base em uma visão construcionista social. Os sujeitos foram 

professores e alunos de um curso de língua estrangeira online em uma instituição pública e os 

instrumentos de coleta de dados utilizados foram: questionário; entrevista semi-estruturada e 

individual; e observação de campo. A análise dos dados obtidos foi conduzida com o apoio da 

análise de conteúdo segundo Bardin e os resultados foram revistos com base em um 

referencial teórico que aborda quatro partes essenciais: a interação mediada por computador; a 

comunicação mediada por computador e a multimodalidade; as práticas do discurso e a 

linguística sistêmico-funcional; o processo de aquisição de uma língua  estrangeira, abarcando 

a interação e as competências comunicacionais e questões como motivação e afetividade. Ao 

final, observaram-se vantagens, como o envio de material para preparação prévia para cada 

aluno e o uso de páginas adaptadas para os níveis iniciais, e possibilidades, como a 

multimodalidade. Dos limites destacam-se a deficiência com relação ao domínio de 

competências específicas por parte do professor, os problemas técnicos, a falta da linguagem 

corporal, a frequência mensal abaixo da mínima exigida, um alto índice de aulas individuais e 

a avaliação. Além disso, acredita-se que a visão que predomina nas salas de aulas on-line 

ainda é a mesma que domina as práticas nas presenciais. Concluiu-se que, apesar dos 

benefícios e possibilidades ressaltados, a totalidade da experiência geradora de significados 

com a inserção de diferentes meios semióticos continua não sendo levada em consideração e 

as práticas pedagógicas continuam influenciadas pelo tecnicismo e pela “lógica da 

distribuição”. 

 

Palavras-chave: educação on-line, língua estrangeira, interação, competência oral.  



ABSTRACT 

 

Considering that in a foreign language course one focus should be the development of oral 

competence at its different levels, the way this can be done in an online course highlights a 

little-studied question in academia. In this way, the objective was to analyze possibilities and 

limits of using a voice chat interface in relation to interaction and the development of oral 

competence in an online foreign language course. The study questions below guided the 

analysis. (a) How does the interaction happen in the conversation classes through this 

interface? (b) How do the strategies and resources used to cause the interaction in the online 

conversation classes influence the development of the oral competence? (c) What possibilities 

and limits the online conversation classes feature in terms of interaction and development of 

oral competence in the eyes of teachers and students? The research followed a qualitative 

approach, based on a social constructionist view. The subjects were teachers and students 

from an online foreign language course in a public institution and the data collection 

instruments were: the questionnaire, the semi-structured interview, and field observation. The 

data analysis was supported by the content analysis according to Bardin and the results were 

reviewed based on a theoretical framework that addresses four essential parts: the computer-

mediated interaction; the computer-mediated communication and multimodality; the practices 

of discourse and the systemic-functional linguistics; the process of acquiring a foreign 

language, this one covering interaction and communication skills, besides issues such as 

motivation and affection. In the end, there were advantages, such as sending material in 

advance for student‟s preparation and the use of pages adapted for the initial levels, and 

possibilities, such as the multimodality. The limits that can be highlighted are the deficiency 

in relation to the teacher‟s mastery of specific skills, the technical problems, the lack of body 

language, the monthly frequency that is below the minimum required, a high level of 

individual classes and the evaluation. Moreover, it is believed that the dominant view in the 

online classroom is still the same that dominates practices in the face-to-face ones. It was 

concluded that despite the benefits and possibilities that were highlighted, the totality of the 

meaning generating experience with the insertion of different semiotic means is still not taken 

into consideration and the pedagogical practices are still influenced by the technicality and the 

“logic of distribution”. 

 

Keywords: online education, foreign language, interaction, oral competence 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

 

O atual desenvolvimento e disseminação da Educação a Distância (EAD) 

acompanham um processo tecnológico que se propaga com base em uma rede de sociedades e 

comunidades ciberespaciais, a Internet. A aceleração da inovação e da renovação das 

tecnologias, parte de um conjunto de processos transformadores da sociedade, contribui para a 

formação de um contexto, no qual a viabilização da difusão instantânea da informação abriu 

caminho para o desenvolvimento de novas modalidades de compras, consultas, notícias, 

entretenimento, intercâmbio social e acadêmico (DREIFUSS, 1996), aí se incluindo a EAD.  

 No século XIX, acontece a institucionalização da EAD com a criação da primeira 

escola de línguas por correspondência em Berlim, e a organização de cursos de extensão a 

distância por universidades como as de Wisconsin e Chicago (SARAIVA, 1996). No século 

XX, observa-se uma continuidade dessa expansão sempre de mãos dadas com o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das tecnologias da informação e comunicação (TIC).  

No Brasil, a EAD acompanha o desenvolvimento das TIC associado à necessidade de 

ampliação do acesso à educação. O início dessa evolução no país é visto nos cursos por 

correspondência com o apoio de material impresso e, posteriormente, de fitas-cassete. A 

fundação do Instituto Universal Brasileiro, em 1941, já em um período de institucionalização 

da EAD marca o nascimento de um expoente dos cursos por correspondência no país 

(SARAIVA, 1996).  

O passo seguinte se dá com a transmissão de aulas via rádio, o que se estabelece com a 

criação da Radio Sociedade do Rio de Janeiro
1
, liderada por Roquette Pinto, em 1923, e mais 

tarde com o Projeto Minerva
2
, transmitido pelo serviço de Radiodifusão Educativa do 

Ministério da Educação, a Rádio MEC.  

                                                
1 Segundo Saraiva (1996, p.19), a criação da Radio Sociedade em conjunto com “um plano sistemático de 

utilização educacional da radio difusão como forma de ampliar o acesso à educação” é considerada o marco 

inicial da utilização da EAD no Brasil. 
2 Iniciado em primeiro de setembro de 1970, o Projeto Minerva tinha foco na educação de adultos e pretendia 

alcançar os indivíduos, por meio de transmissões radiofônicas, em todo o território nacional, a fim de 

desenvolver suas potencialidades como ser humano e como cidadão, uma parte atuante da sociedade (PAAS, 

2001). 
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Nas décadas de 60 e 70, com o advento da televisão e das transmissões via satélite, 

surgem as tele-aulas, com destaque para o Sistema Avançado de Comunicações 

Interdisciplinares, o Projeto Saci, que envolvia o uso de um satélite doméstico para fins 

educacionais. O projeto, concebido e operacionalizado, em caráter experimental, de 1967 a 

1974, por iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), permitiria levar a educação, por meio de rádio e televisão, aos locais mais 

remotos do território nacional (SARAIVA, 1996)
3
.  

Outro destaque pode ser dado ao Telecurso do 2º grau e ao Supletivo do 1º grau, 

projetos da Fundação Roberto Marinho (FRM), que migraram para o Telecurso 2000, ainda 

da FRM em convênio com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), no 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Social da Indústria (SESI) 

de São Paulo (SARAIVA, 1996). 

Do final dos anos 70 até os 90, vemos o crescimento da oferta de cursos a distância em 

instituições de renome como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), a 

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional (ABT) e a Universidade de Brasília (UnB). 

Ao finalizar esse breve histórico da EAD, incluem-se dois projetos veiculados pela 

televisão, Um salto para o futuro e a TV Escola, que, segundo Saraiva (1996, p.24) 

“constituem-se em conquistas institucionais e marcos referenciais na nossa história de 

educação a distância”. Tanto a abrangência nacional do programa quanto a sua concepção e 

formato propiciaram a interação, a distância, de alunos e professores. A oportunidade dada a 

diversos professores de se familiarizar com um processo educativo a distância e com a 

variedade de práticas pedagógicas possibilitadas pelas TIC estimulou uma mudança de 

mentalidade e abriu novos horizontes para a EAD no país.
4
 

Da EAD propiciada pela correspondência, pelo rádio e televisão, além do uso 

conjugado de meios como o material impresso, fitas-cassete e vídeo, passamos para o uso da 

informática e dos conteúdos on-line por meio da Internet. É nessa fase de desenvolvimento e 

                                                
3 O Projeto Saci, pelo planejamento de sua primeira versão, em 1968, alocaria, a princípio, três canais de TV 

com programação educativa, voltada para as quatro séries do ensino primário, os anos iniciais do atual ensino 
fundamental, com o auxílio de material impresso, e para o treinamento de professores. Derivou-se, ainda, do 

SACI a implementação de um curso de Mestrado em Tecnologia Educacional. O projeto tinha como objetivo o 

desenvolvimento de um meio de utilização ampla dos meios de comunicação de massa para fins educativos e, 

mesmo com o seu abandono, teve por mérito promover a interação dos vários elementos dos sistemas 

tecnológico e educativo. (SARAIVA, 1995) 
4 O programa Um salto para o futuro teve sua fase inicial de agosto a dezembro de 1991, sendo incorporado a 

grade de programação da TV Escola a partir de setembro de 1995. Produzido e veiculado pela Fundação 

Roquete-Pinto, o programa tinha como objetivo a atualização de professores e o apoio aos cursos de formação de 

professores das primeiras séries do ensino fundamental. Por meio de multimeios (material impresso, rádio, 

televisão, fax e telefone) integrados durante o processo, os alunos tinham a possibilidade de desenvolver e 

aprofundar os conteúdos abordados no programa televisivo (Id, 1996). 
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valorização do estudo não presencial, principalmente pela forma acelerada com que as TIC se 

desenvolvem e se inovam, que se destaca a importância de estudos sobre essa modalidade de 

ensino.  

Termos como EAD, educação on-line e e-learning são muitas vezes empregados como 

equivalentes, porém, segundo Almeida (2003), na realidade cada qual possui a sua 

especificidade. Segundo esta perspectiva, a EAD se distingue pela distância física entre 

professor e aluno e preserva a possibilidade de utilização de diferentes meios como suporte 

para a sua realização.  

O e-learning tem como base uma rede pública, como a internet, ou privada, mas pode 

ter seu conteúdo veiculado por outro meio digital, como um CD-ROM (COLLYER; 

STEPHENSON, 2004).  Esta modalidade se desenvolve a partir de necessidades e 

experiências vivenciadas por empresas na formação em serviço de profissionais dos mais 

variados ramos do mercado de trabalho (ALMEIDA, 2003). Como uma opção de 

treinamento, se caracteriza pela auto-aprendizagem e pela baixa interação entre os indivíduos. 

Tendo em vista que as práticas pedagógicas nesse segmento se apóiam, de forma geral, na 

transmissão de informação para adestrar o aluno, o qual se limita a repetir “comportamentos 

operacionais de aprendizagem” (KENSKI, 2007, p.88), esse tipo de prática contribui para 

uma visão que reduz o potencial das TIC e as coloca em uma posição de dúvida quanto a sua 

eficácia em relação à interação e à produção de conhecimento.  

A educação on-line se caracteriza como uma modalidade educacional que se apóia 

totalmente na Internet, o que viabiliza uma distribuição rápida das informações e a 

concretização da interação entre os sujeitos envolvidos no processo educacional, por meio de 

uma comunicação síncrona ou assíncrona
5
.  Segundo Moran (2003), incluiria não só cursos 

regulares a corporativos, mas também os totalmente virtuais, passando pelos semi-presenciais, 

eaté os presenciais que utilizam a internet como apoio às práticas pedagógicas, e a 

aprendizagem informal.  

Cabe ressaltar que a fusão dos termos „educação‟ e „on-line‟ ainda está em 

desenvolvimento (COLLYER; STEPHENSON, 2004), ou, como diz Moran (2003, p.41), 

“está em seus primórdios” e, ao que tudo indica, não há previsão de término para o processo, 

muito menos um termo que defina de forma total e final esta junção. Por se entender que a 

definição do que foi, é ou será educação on-line está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento tecnológico e seu incessante processo de renovação e inovação é que se 

                                                
5 A comunicação assíncrona ocorre quando a comunicação entre professor e alunos se dá em momentos distintos, 

como em um fórum ou por e-mail. Já a síncrona ocorre em tempo real, tal como em uma conversa pelo telefone. 
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indica aqui esta visão. Contudo, é necessário lembrar que Moran (2007) refina uma definição 

para o termo, mas ressalta que o mesmo é o “mais conhecido” e, portanto, não é o único 

utilizado para definir esta modalidade
6
. 

Mesmo com todas as questões que envolvem essa escolha, há uma vasta quantidade de 

programas e práticas educacionais diferentes daquelas em que professor e alunos se 

encontram no mesmo local e em um mesmo momento, e que se compõe de um campo valioso 

para estudo e pesquisa (MOORE, 2007). 

Entende-se, ainda, que o que muitos autores chamam de EAD, na verdade deveria ser 

denominado de educação on-line. Mesmo sendo um conceito mais amplo que o de educação 

on-line, a EAD não poderia ser intitulada de on-line, pois, por exemplo, um curso por 

correspondência ocorre a distância, mas não é on-line (MORAN, 2003), assim como um curso 

presencial pode se valer da educação on-line.  

Todavia, muitos dos conceitos e teorias aplicados à EAD se prestam, da mesma forma, 

à educação on-line, que pode ser feita à distância. Como a pesquisa se dá em um programa de 

estudos que se baseia totalmente na internet, a nomenclatura adotada, salvo em momentos em 

que se fizer necessária a distinção, será a de educação on-line.  

 Como a EAD (BELLONI, 2008), a educação on-line exige configurações de recursos 

materiais e humanos que resultam em um custo inicial alto para implantação, mas que se 

comparado com o gasto gerado pela modalidade presencial de alguns tipos de curso, resultaria 

em um custo final reduzido, atendendo a um número maior de alunos.  

Nesta direção, se verifica uma gradativa incorporação da educação on-line em 

diferentes contextos, como escolas, universidades e empresas. Sua presença se estende de 

ambientes privados a institucionais, como é o caso das Forças Armadas, em que se enquadra 

como uma opção que atende à contenção de custos na medida em que, diferentemente do 

modelo presencial, não requer o deslocamento de pessoal (MOREIRA, 2007). Esta 

característica torna essa modalidade uma solução viável para a manutenção da capacitação e 

formação de pessoal, em um contexto de contenção de despesas, por força de significativos 

cortes de orçamento que se mantém desde o final da década de 80. 

A partir de junho de 2005, com a criação do Núcleo de Ensino a Distância (NEAD) da 

Escola Naval (EN), a Marinha do Brasil ofereceu primeiro para seus oficias, praças da ativa e 

                                                
6 Segundo Moran (2007), um “outro modelo a distância predominante” seria o via redes, “mais conhecido como 

educação on-line”. Nesta modalidade de ensino o aluno desenvolveria uma aprendizagem ativa e compartilhada, 

por meio de uma plataforma virtual onde teria a sua disposição materiais, tutoria e colegas. Essa modalidade 

viabiliza formas variadas de organização da aprendizagem, nas quais o foco vai desde os conteúdos prontos e 

atividades direcionadas até pesquisas, projetos e atividades colaborativas. 
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funcionários civis, posteriormente estendido para militares da reserva e dependentes, o Curso 

de Inglês On-line (CIOL), em parceria com a Cultura Inglesa. O CIOL é um ambiente virtual 

de aprendizagem (AVA)
7
, cujo conteúdo foi desenvolvido pela Cultura Inglesa e não tem 

apoio de qualquer outro tipo de mídia. Os recursos humanos empregados na área 

administrativa e pedagógica do CIOL, assim como o treinamento dos profissionais envolvidos 

e a forma de operacionalizar o curso, são de escolha e responsabilidade da EN.  

Neste AVA encontra-se a disposição dos alunos a interface chat de voz, por meio da 

qual ocorrem as aulas de conversação on-line dos níveis Básico ao Avançado, e de prática 

oral, para o nível Fundamentos que seria o primeiro segmento do curso. A interface chat de 

voz ou, em um termo mais técnico, interface digital com base em transmissão de voz sobre 

IP
8
, conhecida atualmente como VoIP

9
, é veiculada neste AVA por meio de um software

10
, 

que tem como base um servidor para conferências que suporta a transmissão de dados, vídeo e 

voz. 

A escolha do termo interface e não ferramenta para nomear o dispositivo utilizado 

para mediar as aulas de conversação on-line toma como base a visão de Johnson (2001, p.19) 

de que a primeira faria a mediação entre as duas partes em interação, tal como um tradutor, 

mediando um diálogo entre dois falantes de idiomas distintos. Segundo este autor, a “relação 

governada pela interface é uma relação semântica, caracterizada por significado e expressão, 

não por força física”. Em contraponto, a ferramenta requer uma recomposição da identidade 

física de seu interagente, isto é, ele deve aprender gestos e adquirir reflexos (LÈVY, 1996) 

para utilizá-la. O termo ferramenta está ligado à ideia de extensão da ação e, neste contexto, 

mais do que isto se torna uma virtualização da ação e se estabelece como suporte para a 

resolução de um determinado problema (LÈVY, 1996).  

A fim de se entender melhor o que representa o formato on-line de aulas de 

conversação, cabe aqui uma reflexão acerca da forma como se apresentam cursos de ensino de 

                                                
7 Um AVA agrega diferentes interfaces que viabilizam a construção de conteúdos e a comunicação por meio de 

vários canais. Além disso, inclui o gerenciamento de banco de dados e controle das informações ligadas ao 

ambiente. É um espaço de construção de conhecimento potencializado pela interação entre os indivíduos e as 
interfaces disponíveis. (SANTOS, 2006) 
8 IP significa Internet Protocol (Protocolo Internet), um protocolo de transmissão de dados, qualificado como “o 

protocolo mais importante no qual a Internet é baseada” (SAWAYA, 2005, p.241), pois define a forma como os 

pacotes de dados serão transportados de um ponto ao outro. 
9 VoIP é a sigla para Voice Over Internet Protocol, ou Voz sobre IP. Segundo Colcher et al (2005), o termo 

VoIP se refere não só às técnicas de empacotamento e transmissão de voz, em forma de dados digitalizados, 

sobre redes baseadas em IP, mas também aos mecanismos de sinalização necessários ao estabelecimento de 

chamadas telefônicas nessas redes. 
10 Segundo Sawaya (2005, p.436), software designa o “conjunto de programas, métodos e procedimentos, regras 

e documentação relacionados com o funcionamento e manejo de um sistema de dados”, mas pode, ainda, 

designar apenas um programa em si. 
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língua estrangeira, tanto na modalidade on-line, quanto na presencial, e como se posicionam 

os sujeitos, professores e alunos, nesse contexto.  

Ao se observar como os cursos on-line se apresentam, vê-se que até pouco tempo 

ofereciam apenas atividades assíncronas como fóruns, portfólios e atividades de múltipla-

escolha ou completar lacunas, onde professores e alunos interagiam com o conteúdo e entre si 

em momentos distintos. Muitos cursos funcionam como depósito de material impresso e se 

caracterizam como um mero reflexo on-line do que seriam no modelo presencial.  

Um problema recorrente na implantação de cursos ou disciplinas on-line refere-se à 

transposição de materiais impressos e práticas pedagógicas utilizadas presencialmente para o 

meio digital, sem o tratamento adequado ao novo ambiente em que se inserem. Segundo Silva 

(2006, p.12), “proporcionar educação on-line não é o mesmo que oferecer educação 

presencial ou a distância via suportes tradicionais”. A educação on-line requer uma 

metodologia própria, o que não se daria apenas por se ter um computador ligado e conectado 

a internet. Não se pode negar o caráter potencializador que o computador tem sobre as 

práticas pedagógicas, porém, assim como na EAD (MOORE, 2007), é necessário que haja a 

manutenção de uma relação de diálogo, com uma estrutura que propicie a autonomia e os 

meios técnicos para mediatizar a comunicação. “É preciso educar com base em diálogo, troca, 

participação, intervenção, autoria, colaboração” (SILVA, 2006, p.12) ou o que irá prevalecer 

será o velho modelo de transmissão
11

 que ainda se mantém soberano nas salas de aula 

presenciais. 

A educação on-line multiplicou as possibilidades do papel do professor, o que exige 

do profissional uma “grande capacidade de adaptação e criatividade” (MORAN, 2003, p.43). 

Portanto, novas experiências pedagógicas em que o uso das TIC viabilize processos 

cooperativos de aprendizagem, com a valorização do diálogo e a participação contínua de 

todos os envolvidos no processo (KENSKI, 2007), favoreceriam uma melhor compreensão e 

avaliação das novas questões pedagógicas que surgem em meio a esse processo de 

transformação das práticas pela inserção da educação on-line. 

O uso das TIC não implica a aplicação de práticas inovadoras, ou uma recomposição 

das concepções de conhecimento, ensino e aprendizagem pela mera inserção dos sujeitos 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem em um ambiente digital (ALMEIDA, 2003). As 

TIC viabilizam tanto uma configuração mecanicista de ensino, com a transmissão instantânea 

                                                
11 A Teoria da Informação gerada por estudos como os de Shannon e Weaver (1949) vê a comunicação como a 

passagem de informação de emissor para receptor, em um esquema linear de transmissão, e cujo foco estaria na 

limpeza do canal de transmissão, isto é, no processo e na  eficiência do meio em que ele se dá, relegando ao 

conteúdo da mensagem um papel secundário. 



16 

 

do conteúdo
12

, quanto uma abordagem construtivista pela potencialização da interação que 

podem proporcionar.  

Como “o dispositivo comunicacional designa a relação entre os participantes da 

comunicação” (LÉVY, 1999, p.63), parte-se então de formas comunicacionais onde a relação 

entre os participantes poderia ser „um-um‟, como em uma tutoria onde professor e aluno 

trocam mensagens de e-mail; „um-todos‟, em um curso ou disciplina onde o professor, visto 

como emissor, apenas disponibiliza o conteúdo para um número de alunos, sem que haja 

trocas entre eles; e „todos-todos‟, como em uma aula de conversação por meio da interface 

chat de voz. 

O dispositivo comunicacional em questão, a interface chat de voz, possibilita a 

comunicação „todos-todos‟, porém, mesmo com a “constituição progressiva de uma estrutura 

de comunicação integrada, digital e interativa” (LÉVY, 1999, p.65), a sua utilização, em si, 

não consistiria em uma revolução metodológica, mas infere, sim, a reconfiguração do leque 

de possibilidades (ALMEIDA, 2003) do que pode ser feito em termos de aula de conversação 

em língua estrangeira. 

De acordo com um levantamento feito na ferramenta de pesquisa Google, poucos 

cursos on-line oferecem aulas de conversação para o ensino de língua estrangeira no Brasil. Já 

no exterior o resultado da busca foi bem expressivo, com uma infinidade de opções, desde os 

que parecem mais estruturados a internautas que oferecem seus serviços para aulas 

particulares de forma autônoma em diversos classificados na rede. Esse serviço é 

disponibilizado por instituições como a Global English e a Englishtown, sendo que esta 

última se destaca, no Brasil e no exterior, como uma das empresas mais antigas do mercado. 

Em território nacional, além de alguns autônomos em classificados on-line, surgiram três 

nomes: ARF Curso de Idiomas, Talkshow Idiomas e Englishvox. 

A Cultura Inglesa, com a hoje extinta Cultura Inglesa Online
13

, lançada em 1999 

quando figuravam no mercado apenas a Englishtown e a Global English, ambas estrangeiras, 

foi a primeira empresa genuinamente nacional a utilizar esse tipo de tecnologia no ensino de 

inglês, conforme indicado pela Gerência de Tecnologia e Educação da empresa. 

A competência oral e seus componentes – as habilidades de compreensão e produção 

oral – constituem um dos principais focos do ensino de línguas e, segundo Consolo et al 

(2006), estes seriam o grande desafio, tanto para alunos, quanto para professores. Da mesma 

                                                
12 Nessa visão “a qualidade inovadora da comunicação fica restrita a novidade da mensagem” (ROSSETTI, 

2008, p. 63), isto é, o que importa é a viabilização de uma transmissão rápida de conteúdo e de fácil acesso.  
13 A Cultura Inglesa Online foi extinta por questões coorporativas e os envolvidos não forneceram mais detalhes 

sobre a questão. 
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forma que alunos se sentem frustrados por não conseguirem alcançar certos níveis de 

competência em um idioma que os permita compreender e falar como gostariam, os 

professores também apresentam dificuldades para trabalhar e desenvolver estas habilidades 

em sala de aula. 

O processo de formação da competência oral em língua estrangeira envolve o 

desenvolvimento de um tipo específico de habilidade comunicacional. Como a linguagem oral 

pelas circunstâncias em que ocorre difere da escrita, as habilidades processuais necessárias à 

fala também diferem das necessárias à escrita e à leitura. Desta forma, o desenvolvimento da 

competência oral em um curso de idiomas on-line não poderia ocorrer apenas por meio de 

exercícios de repetição de palavras ou expressões para aperfeiçoamento de pronúncia, mas 

pela interação verbal dos participantes.   

A utilização da interface chat de voz poderia então ser uma solução, tendo em vista 

que o uso da língua em questão para a comunicação oral entre professor e aluno, em paralelo 

com um tratamento mais eficiente da oralidade, poderia beneficiar o processo de ensino-

aprendizagem, tanto em contextos presenciais quanto a distância (CONSOLO et al, 2006) 

Porém, o que se questiona acerca da aplicação desta interface é se a sua utilização 

poderia promover ou dificultar a interação oral entre os participantes de uma aula de 

conversação on-line, e o consequente desenvolvimento da competência oral. Tal questão 

envolveria outros fatores determinantes, como as características da interface gráfica do 

software utilizado, o contexto de estudo em que estão inseridos os participantes e as práticas 

pedagógicas utilizadas neste ambiente de estudo. 

Este problema é pouco estudado no meio acadêmico como se pode verificar por meio 

de levantamento feito em bancos de dados institucionais, como o da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o INEP, Associação Nacional de 

Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), e de universidades que têm essa linha de 

pesquisa, como a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Estácio de Sá 

(UNESA). Além disso, utilizou-se a ferramenta de pesquisa Google Acadêmico, por meio da 

qual se teve acesso a pesquisas em bancos de dados de instituições no exterior. 

O resultado obtido com relação a estudos do uso de uma interface chat de voz com 

finalidades acadêmicas indicou duas dissertações de mestrado (MACHADO, 2007; 

MOREIRA, 2008), ambas de alunos da UNESA, e um artigo em um periódico acadêmico, 

Revista Tecnologia e Sociedade (MOREIRA; VILARINHO, 2008). Além disso, outros seis 

artigos relacionados a pesquisas envolvendo esta temática se originaram de instituições e 
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periódicos acadêmicos no exterior, como a Open University (FERNANDO, 2005, 2006; 

HAMPEL, 2003; LAMY, 2004, 2009) e a Universidade de Minnesota (ERBEN, 2002). 

Segundo Lamy (2004), o que se estuda acerca de comunicação mediada por 

computador teve foco direcionado, principalmente, para a interação via linguagem escrita. 

Das pesquisas já realizadas, pouco se tem visto sobre as especificidades das interfaces chat de 

voz, o que ressalta a necessidade de se reconhecer que do outro lado do equipamento 

computacional e tecnológico há um indivíduo que interage não só com os outros conectados a 

rede, mas com a própria interface, e de que suas ações e procedimentos ligados à 

operacionalidade desta interface afetam diretamente as práticas do discurso e os processos de 

interação. 

 

 

1.2. OBJETIVO GERAL, QUESTÕES DE ESTUDO E JUSTIFICATIVA. 

 

 

Tendo em vista que a interação oral no ensino de uma língua estrangeira já se destaca 

como uma questão importante no ensino presencial, o seu formato on-line requereria especial 

atenção. Além disso, segundo HAMPEL (2003), ao se ensinar um idioma a distância, um dos 

maiores desafios é desenvolver as habilidades orais. 

O objetivo geral é, portanto, analisar possibilidades e limites do uso da interface chat 

de voz em relação à interação e o desenvolvimento da competência oral em um curso on-line 

de ensino de língua estrangeira. As questões de estudo a seguir são oriundas desse objetivo 

geral e destacam o recorte que se quer dar à análise proposta. 

 

(a) Como se dá a interação nas aulas de conversação por meio dessa interface?  

(b) Como as estratégias e os recursos utilizados para provocar a interação nas aulas de 

conversação on-line influenciam no desenvolvimento da competência oral? 

(c) Que possibilidades e limites as aulas de conversação on-line apresentam em termos 

de interação e desenvolvimento da competência oral na visão de professores e 

alunos? 

 

As mudanças que surgem em decorrência das novas tecnologias exigem 

transformações no papel da educação e as estratégias aplicadas precisam se modificar para 

atender às novas demandas (BELLONI, 2008). É necessário reconhecer o momento de 
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transição em que vivemos e as transformações decorrentes desse processo com uma nova 

concepção dos interesses e uma recomposição das relações sociais (CANCLINI, 2006) que se 

reflete em todos os campos, inclusive na Educação.  

A acelerada circulação de informações e o avanço tecnológico contribuem para a 

formação de um contexto onde ocorre uma busca cada vez maior por autonomia individual e 

social (CASTORIADIS, 1996), de modo que o indivíduo não dependa de um espaço físico, 

como a sala de aula, e do aparato educacional provido pelo Estado, tendo à sua disposição 

algo público, proveniente da construção partilhada, como o conteúdo da Internet. 

Acompanhando o pensamento de Lèvy (1999, p. 49), vê-se que “a extensão do ciberespaço 

acompanha e acelera uma virtualização geral da economia e da sociedade”. 

A fim de se acompanhar a velocidade com que as TIC se desenvolvem, o material 

didático, as ferramentas e as práticas pedagógicas com base em interfaces como a chat de voz 

devem passar por constante revisão dentro de um processo sistemático de planejamento com a 

implementação de novas estratégias didáticas e metodologias de ensino-aprendizagem 

(FILATRO; PICONEZ, 2004). O que parecia perfeito para o uso ontem, pode não ser mais o 

ideal hoje, o que ressalta a necessidade de um estudo continuado das interfaces que se inovam 

a todo instante e das práticas pedagógicas desenvolvidas a partir delas em meio a um processo 

de desenvolvimento tão acelerado como é o das formas de interação on-line.  

Nesse contexto, o uso desta interface se destaca como um campo muito pouco 

explorado e que deve ser devidamente estudado para que sua aplicação seja feita com critério 

e suas funcionalidades desenvolvidas ao máximo dentro dos limites que o ambiente 

proporciona. O uso adequado das TIC, segundo Belloni (2008, p.98), pode não só “melhorar a 

qualidade do ensino”, mas também “agilizar processos de interação”. Dependendo da infra-

estrutura tecnológica disponível, dos objetivos do curso e de seu público alvo, um bom 

planejamento e aplicação estruturada da tecnologia propiciam não só a construção do 

conhecimento, mas potencializam o processo de aprendizagem, estimulando a colaboração, 

interação e troca entre os envolvidos e a oportunidade para feedback, reflexão e revisão 

(OKADA; ALMEIDA, 2006). 

Sendo assim, devido à experiência em utilizar essa interface e ver surgir várias 

questões sobre seu uso e relevância, espera-se com este estudo gerar subsídios que contribuam 

para o aperfeiçoamento das práticas educativas on-line no ensino de uma língua estrangeira, 

bem como o aprimoramento do uso da interface chat de voz no desenvolvimento da 

habilidade oral. 
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1.3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Acredita-se que a visão mais adequada para ancorar o processo de coleta, organização 

e análise dos dados seja a construcionista social, já que esta centra a produção do 

conhecimento no interior dos processos de interação social, isto é, reconhece a contribuição 

de cada indivíduo inserido no contexto de estudo para a criação da realidade. Toma-se como 

base, ainda, o pressuposto de que tanto uma perspectiva quanto todas as que se pudesse 

encontrar não abarcariam toda a verdade sobre um dado fenômeno, conforme assinalado por 

Lincoln e Guba (1985). 

Entende-se que a construção do conhecimento no processo investigativo requer do 

pesquisador a manutenção de uma relação sensível e dialógica com os indivíduos envolvidos 

em sua investigação (LINCOLN; GUBA, 1985). Com isso, assume-se “a natureza dos 

fenômenos sociais como resultante de um sistema rico e variado de interacções (sic)” 

(BOAVIDA; AMADO, 2008, p.97) e busca-se, de acordo com Schutz (apud ALVES-

MAZZOTI e GEWANDSZNAJDER, 2001), a interpretação das ações dos indivíduos no 

mundo social no qual se inserem.  

Parte-se de uma concepção filosófica que considera o homem como criador de 

significados por meio da linguagem e dos conceitos por ela veiculados (BOAVIDA; 

AMADO, 2008) e entende-se o conhecimento como uma construção social com base em 

comunidades linguísticas (CASTAÑON, 2005). Centra-se a investigação na interpretação de 

uma realidade dinâmica, a fim de se entender como a mesma é experenciada e produzida, 

pois, segundo a visão construcionista, as teorias a respeito do funcionamento do mundo são 

construídas através da interação social (CASTAÑON, 2005).  

A pesquisa seguiu a abordagem qualitativa, mas não excluiu a utilização de dados 

quantitativos para complementar e objetivar resultados. Acredita-se que, mesmo com as 

diferenças existentes entre as abordagens, as mesmas não se opõem como instrumentos de 

análise, mas complementam-se, e podem contribuir para uma melhor compreensão do 

fenômeno em questão (NEVES, 1996).  

Pela natureza basicamente qualitativa da pesquisa, mesmo valendo-se de alguns dados 

quantitativos, o pesquisador se caracterizou como o principal instrumento de investigação e, 

portanto, cabe ressaltar o nível de envolvimento do mesmo com o tópico a ser investigado 

(ALVES-MAZZOTI e GEWANDSZNAJDER, 2001).  
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O pesquisador é uma professora de inglês da Escola Naval, que exerce tal função tanto 

no formato presencial quanto no on-line. Atua no projeto desde o início e participou 

ativamente do desenvolvimento do trabalho envolvendo a interface chat de voz no CIOL. 

Exerce função auxiliar na coordenação do CIOL, da qual se afastou quando se deu início à 

coleta dos dados, mantendo apenas funções de suporte técnico e manutenção na área de 

Tecnologia da informação.  

Conforme indicam Rizzini, Castro e Sartor (1999), é impossível se pensar em uma 

pesquisa qualitativa que implique em total neutralidade, mas é importante que se tenha uma 

clara busca pela objetividade do estudo em si. Visto que a completa cooperação e 

compreensão por parte dos sujeitos da pesquisa é o que viabiliza pesquisas significativas na 

área das ciências sociais (LINCOLN; GUBA, 1985), a ligação da pesquisadora com o campo 

de estudo promove a aquisição dessas duas condições e assume um caráter positivo.   

O campo de estudo em questão é o CIOL, com foco nas aulas de conversação on-line 

que ocorrem por meio da interface chat de voz e no conteúdo de relatórios de atendimento 

gerados pelos professores em fórum destinado aos docentes. A pesquisa se valeu também de 

documentos relacionados a essa interface, os quais se encontram na biblioteca virtual do 

Portal da Coordenação de Ensino a Distância da Escola Naval, incluindo-se documentos 

como padrões de mensagem e roteiros utilizados nas aulas de conversação, todos de acesso 

exclusivo dos docentes. 

Os sujeitos da pesquisa em questão são professores e alunos do CIOL, incluindo ainda 

depoimentos de funcionários da Cultura Inglesa e da Marinha que já participaram do projeto 

ou que estão atualmente envolvidos nele. A quantidade de professores e alunos que se altera 

ao longo do ano constantemente, porém, no período de coleta de dados, o número de 

professores atuantes no curso era de nove (9) e o de alunos trezentos e oitenta e seis (386).    

De acordo com a abordagem adotada, esse projeto seguiu uma tendência 

multimetodológica, isto é, se valeu de mais de um instrumento de coleta de dados como um 

dos procedimentos para maximizar a confiabilidade dos mesmos (ALVES-MAZZOTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2001). Nesses termos, ressalta-se a importância da escolha 

consciente dos instrumentos e das técnicas aplicadas à coleta dos dados, pois tal como 

instrumentos de conhecimento (RIZZINI; CASTRO; SARTOR, 1999), se utilizados de forma 

inadequada, podem levar a leituras equivocadas da realidade. 
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A coleta dos dados foi feita por meio de (a) entrevista
14

 semi-estruturada e individual 

com os professores que aceitaram participar da etapa de coleta de dados; (b) questionário
15

, 

composto de perguntas abertas e fechadas, aplicado a alunos e professores, a fim de verificar 

as vantagens e limites que as aulas de conversação on-line proporcionam em termos de 

interação e desenvolvimento da competência oral na visão desses dois grupos; e (c) 

observação de campo, a qual se deu durante as aulas de conversação on-line e teve por 

finalidade constatar como se dá a interação por meio da interface chat de voz, quais recursos e 

estratégias são utilizados pelos professores para provocá-la e como estes influenciam no 

desenvolvimento da competência oral. A observação de aulas é parte de um diário de campo, 

complementado pela gravação das aulas em vídeo.  

Ao observar as aulas, o observador/pesquisador manteve uma posição de não 

intervenção, na medida do possível, sem intervir ou participar das aulas, assumindo assim que 

sua presença pode interferir na situação observada (ALVES-MAZZOTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2001).  Como a observação de campo não foi a única técnica de 

coleta de dados utilizada na investigação, acredita-se que esse viés foi minimizado. 

Tendo em vista as características do curso de não ter turmas fixas e a rotatividade de 

alunos que frequentam as aulas de conversação, foi estabelecido um critério para a quantidade 

mínima de aulas a serem observadas a fim de se alcançar uma gama de dados que permitissem 

caracterizar da melhor forma possível as ações nesse contexto. Portanto, firmou-se a 

quantidade mínima de três aulas de cada nível com um quorum de, no mínimo, três alunos 

mais o professor/moderador. 

A observação de campo serviu, ainda, como instrumento para a verificação dos dados 

extraídos de questionários e entrevistas pela contextualização da prática (RIZZINI; CASTRO; 

SARTOR, 1999). Além disso, os dados dos relatórios de atendimento do período de coleta de 

dados fornecidos pelos professores em um fórum também foram considerados como uma 

forma indireta de observação e utilizados na triangulação dos resultados, servindo de base 

para comparação e sistematização dos dados retirados das observações de campo.  

Com relação à validação dos instrumentos de coleta de dados, seguindo a orientação 

de Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2001), a avaliação dos questionários e roteiros de 

entrevista foi feita por dois especialistas na área, que efetuaram a revisão dos instrumentos 

antes da aplicação dos mesmos aos sujeitos da pesquisa.  

                                                
14 O roteiro de entrevistas e as transcrições das mesmas encontram-se nos anexos, p.128 e 129, respectivamente. 
15 Os questionários para professores e alunos se encontram nos anexos, p.162 e 168, respectivamente. 
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Cabe ressaltar, ainda, que, ao constatar-se que o início da coleta de dados se daria no 

mesmo momento em que estaria ocorrendo a troca do software que viabiliza a interface chat 

de voz, decidiu-se adiar esta ação por um período de um mês a fim de captar um contexto que 

refletisse com menor intensidade a adaptação necessária ao novo software por parte tanto de 

alunos quanto de professores. 

A análise dos dados obtidos em entrevistas e questionários foi conduzida com o apoio 

da análise de conteúdo que, segundo Bardin (2002), se caracteriza como um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo e visa uma dimensão que está além das palavras.  

A análise levou em conta não só o conteúdo extraído dos dados, mas também o 

contexto no qual foram produzidos, desmembrando o texto em unidades e codificando em 

categorias e subcategorias, originárias de núcleos de significados pertinentes com o objetivo 

do projeto de pesquisa. Os resultados derivados desta análise seguem revistos com base no 

referencial teórico destacado na revisão da literatura. 

 

 

1.4. CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

O Núcleo de Ensino a Distância, rebatizado de Coordenação de Ensino a Distância da 

Escola Naval (ENCEAD), contava no momento da pesquisa com 09 professores capacitados 

em cursos de tutoria oferecidos pela Escola Naval e é responsável, dentre outros projetos, pelo 

Curso de Inglês On-line (CIOL). No período da pesquisa, o CIOL atendia a 386 alunos 

distribuídos por todo o território nacional e em outros países onde funcionários civis e 

militares estivessem em missão.  

As habilidades e competências exigidas nos diferentes níveis do CIOL são norteadas 

pelo que define a The Association of Language Testers in Europe (ALTE) como sendo 

adequado. A ALTE é uma associação de provedores de exames de língua estrangeira, fundada 

em 1990 que incluia no momento da pesquisa 34 membros, o que representa testes de 27 

idiomas e mais de 40 instituições afiliadas. A tabela com os níveis indicados pela ALTE 

(ALTE, 2010) e a equivalência com os níveis do CIOL, assim como o que é definido para 

cada um deles, de forma geral, e para as habilidades necessárias à competência oral, a fala e a 

compreensão oral, encontram-se nos anexos (p.174). 
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A metodologia seguida no CIOL indica que cada professor deve ser responsável pelo 

acompanhamento das atividades de no máximo 50 alunos, os quais não se agrupam por turma. 

Cada aluno segue seu desenvolvimento no curso, passando pelos diferentes níveis, de forma 

individualizada, isto é, sem ter a obrigação de acompanhar um grupo ou seguir uma data de 

início ou término de curso. Os alunos devem manter uma regularidade de estudos, cobrada 

pelo professor em mensagens mensais de acompanhamento, porém, os períodos de estudo e 

de ausência são determinados pelo aluno com base nas suas necessidades e disponibilidade. 

Há, no entanto, um limite máximo para a conclusão de cada nível estabelecido em seis meses 

com a finalidade de atender as especificidades da carreira militar, a qual, muitas vezes, requer 

o afastamento dos alunos.  

A rotina de trabalho determina que cada professor seja responsável pela correção das 

redações feitas pelos alunos do seu grupo e pelo envio, por e-mail, para o seu grupo de alunos, 

de mensagens semanais com os horários e temas das aulas de conversação dos diferentes 

níveis. Além disso, cabe a eles a composição e o envio de uma mensagem de 

acompanhamento mensal acerca de todas as atividades e do desenvolvimento do aluno no 

período, além de qualquer outra comunicação que precise ser feita eventualmente.  

Além de monitorar o desenvolvimento de seus alunos, os professores do CIOL são 

responsáveis por um plantão semanal de atendimento aberto a todos os alunos do curso. O 

período de plantão compreende horários para as aulas de conversação dos diferentes níveis; 

um horário para a atividade de One-to-one
16

, além da verificação da caixa de mensagens da 

ferramenta Talk to a teacher
17

.  

Durante as aulas de conversação o número máximo de alunos por sala é de seis mais o 

moderador. Os alunos são monitorados por diferentes professores, mas não precisam, 

obrigatoriamente, participar da aula moderada pelo professor responsável pelo monitoramento 

de suas atividades no curso, ficando livres para escolher entre os diversos horários e 

professores/moderadores disponíveis.  

Com relação à aprovação, esta só se dá quando o aluno completa todas as atividades 

obrigatórias do nível, que são as atividades de cada unidade, dois testes e oito participações 

em aulas de conversação que se dêem em semanas distintas e com avaliação satisfatória 

emitida pelo professor responsável pelo plantão. 

                                                
16 Atividade viabilizada por uma interface chat de texto. 
17 Ferramenta para troca assíncrona de mensagens que recebe dúvidas diversas enviadas pelos alunos e 

respondidas pelo professor de plantão. 
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Na implantação do curso, em junho de 2005, eram disponibilizadas de três horas e 

meia a sete horas de atendimento diário, que incluíam um ou dois plantões de três horas e 

meia cada, nos turnos da manhã e/ou da noite. Cada plantão compreendia três aulas de 

conversação de uma hora cada para os níveis: Básico, que atendia então alunos do básico e 

elementar; Intermediário, para alunos do intermediário e pós-intermediário; Avançado, para 

alunos do avançado; e ainda trinta minutos reservados para a atividade de One-to-one.  

Após quatro meses do início das atividades, uma avaliação por parte dos docentes e da 

coordenação, com base no desempenho dos alunos dos níveis Básico e Elementar, indicou a 

necessidade de reavaliação da estrutura das aulas. Era ponto consensual que os alunos dos 

níveis mais elementares necessitavam de um suporte maior e de uma estrutura um pouco mais 

guiada de aula. Nesse momento, detectou-se a necessidade de confecção de um material 

específico para ser utilizado nas aulas. Para tanto, foram testadas três aulas em formato de 

páginas hipertextuais
18

 que, segundo posterior avaliação dos professores do CIOL, resultou 

em uma dinâmica mais eficiente para as aulas.  

Neste ponto, os docentes foram capacitados para a criação de páginas da web com 

características específicas que viabilizassem o uso das mesmas em aulas do nível Básico. A 

partir daí, criou-se um grupo de trabalho para a elaboração de aulas nesse formato e o 

resultado dessa produção está em uma Biblioteca Virtual com a estrutura de um banco de 

aulas, que concentra aulas para todos os níveis, sendo que as do nível Básico têm como apoio 

uma página confeccionada por um professor do ENCEAD. 

Em um processo constante de avaliação, que envolveu toda a equipe do ENCEAD e de 

suporte da Cultura Inglesa, constatou-se alguns meses depois a necessidade de mais algumas 

mudanças. O primeiro passo foi a incorporação de um nível, o fundamental, para os alunos 

que tinham rendimento inferior ao do básico, seguindo, então, para a alteração da duração dos 

plantões que de três horas e meia passaram a três horas, com períodos de trinta minutos para 

cada aula nos níveis Fundamental, Básico, Elementar, Intermediário e Avançado, este último 

atendendo agora a alunos do pós-intermediário e avançado, e mais o atendimento de trinta 

minutos para a atividade One-to-one. Esse é o formato atual de atendimento do CIOL e está 

em vigor há quatro anos. 

 

 

 

                                                
18 Páginas compostas por meio da linguagem de marcação de hipertexto (HTML – HyperText Markup 

Language) (SAWAYA, 2005). 
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1.5. A INTERFACE CHAT DE VOZ 

 

 

A interface chat de voz que viabiliza as aulas de conversação on-line é uma interface 

digital com base em um servidor para conferências que suporta a transmissão de dados, vídeo 

e áudio. O software utilizado desde a implantação do curso, o Chatterbox Voice Conferencing 

Server
19

, foi substituído em 7 de junho de 2010 pelo Elluminate Live! versão 10
20

 que, 

segundo a Gerência de Tecnologia da Educação (TE) da Cultura Inglesa atenderia melhor aos 

propósitos do curso e daria solução a inúmeros problemas técnicos ocasionados pelo 

Chatterbox. 

Segundo o gerente de TE da Cultura Inglesa, Leonardo dos Santos, o que motivou a 

escolha de uma nova plataforma para as aulas de conversação foram as dificuldades que a 

antiga impunha. Baseada em um protocolo de comunicação obsoleto, que apresentava sérios 

problemas de compatibilidade com as novas versões do Windows, a plataforma Chatterbox 

era limitada a esse sistema operacional e ao seu navegador, o Internet Explorer. 

Pelo modelo cliente-servidor da antiga plataforma cada aluno deveria instalar o 

software no computador e se conectar ao servidor através dele, um procedimento que gerava 

muitos problemas de compatibilidade entre software e sistema operacional e de acesso ao 

servidor. Além disso, ressalta-se a limitação da antiga versão com relação aos recursos 

oferecidos a alunos e professores durante as aulas. 

A interface chat de voz, com os recursos viabilizados pelo atual software, ganha status 

de web conference
21

 e oferece aos participantes o uso simultâneo de ferramentas
22

 de áudio e 

vídeo, além da navegação compartilhada pela internet, apresentação e edição compartilhada 

em um quadro-branco e o compartilhamento de aplicativos
23

 instalados nos computadores 

participantes da conferência. Segundo Leonardo Santos, “A solução oferece dezenas de 

recursos para estimular a interação durante as sessões, além daqueles exclusivos para 

moderadores”.  

                                                
19

 Simple Software, 2009. 
20 Elluminate Inc, 2010a. 
21 Uma web conference permite a interação de duas ou mais pessoas em uma reunião on-line, viabilizando o 

acesso dos interagentes a programas e conteúdo digital, como documentos, áudio e vídeo, durante o encontro 

(SHELLEY; VERMAAT, 2008). 
22 Adota-se a visão de Lamy (2009) que compreende que uma interface pode acoplar diferentes ferramentas. 
23 Um aplicativo pode ser qualificado como um "programa de computador cuja finalidade é facilitar a realização 

de um trabalho específico" (SAWAYA, 2005, p.53), viabilizando a manipulação de textos, números, imagens e 

vídeos. Um exemplo seria o conjunto de aplicativos Microsoft Office. 
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Além da flexibilidade pela oferta de novas ferramentas, o Elluminate Live! tem uma 

característica com papel decisivo nesta mudança: a utilização da tecnologia Java
24

. A 

linguagem Java, dentre outras características técnicas, se destaca pela portabilidade, isto é, 

aplicativos desenvolvidos com base nessa linguagem de programação funcionam de forma 

independente do sistema operacional
25

 em que serão carregados (COSTA, 2008, p.1, 2 e 136). 

Tal característica em um curso que atende a pessoas de diversos lugares do país e do mundo, 

cujos computadores utilizados para o acesso podem apresentam configurações diversas tanto 

de hardware quanto de sistema operacional, é realmente muito importante 

Por ser desenvolvido em Java, o Elluminate Live! necessita apenas de uma Máquina 

Virtual Java
26

, disponível em praticamente todos os computadores com acesso a Internet, para 

funcionar. Elimina-se, assim, a necessidade de instalação de programas, o que é um grande 

facilitador no caso de máquinas corporativas ou em redes protegidas. Além disso, o 

fornecedor oferece material de apoio em português e inglês e suporte técnico especializado.  

As diferentes áreas de atuação presentes na interface gráfica da versão do moderador 

seguem nomeadas na figura 1 e comentadas em seguida. 

 
Figura 1: Interface gráfica disponível para moderadores 

Fonte: Adaptado de ELLUMINATE INC, 2010b. 

                                                
24

 Java é uma linguagem de programação de uso geral desenvolvida pela Sun Microsystems que alcançou grande 

expressividade no cenário de programação, tornando-se uma das principais soluções nessa área. Essa linguagem 

se apresenta como uma plataforma de desenvolvimento completa, sendo utilizada na produção de programas 

corporativos, de jogos on-line, de processamento científico, de programas educativos, de aplicações multimídia e 

de programas em rede. (COSTA, 2008). 
25 Exemplos de sistemas operacionais: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Linux. 
26 Uma máquina Virtual Java ou Java Virtual Machine (JVM) é a entidade responsável pela execução do código 

Java nos navegadores, criando um computador simulado e fornecendo a plataforma correta para execução, 

independentemente do tipo de computador em que os programas em Java sejam executados. (SAWAYA, 2005). 
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Uma característica em destaque é que o controle dos turnos de fala por áudio passa a 

ser opcional e feito de maneira mais confortável para o interagente. Com o software antigo, 

cada indivíduo aguardava sua vez tendo que manter pressionada a tecla „Ctrl’ para não perder 

a vez na fila, que tinha a ordem dos nomes alterada conforme um interagente pressionava ou 

deixava de pressionar a tecla. Mesmo ao iniciar o turno, o indivíduo deveria manter a tecla 

pressionada para poder falar.  

Na nova interface todos os participantes têm a possibilidade de falar ao mesmo tempo 

na sala bastando, para isso, clicar no „botão para falar‟ disponível na interface gráfica (figura 

1) uma única vez, deixando assim o canal de saída de áudio aberto. Para reverter a ação basta, 

também, apenas um clique no mesmo botão.   

Na área do painel de participantes e de permissões (figura 1), o moderador, por meio 

de ferramentas exclusivas de moderação, pode controlar ou não esses turnos, habilitando ou 

não o microfone dos participantes. Com o microfone bloqueado ou não, os participantes 

podem clicar no „botão para solicitar turno‟ e entrar em uma fila, cuja ordem será 

representada por números no painel de participantes e permissões, na coluna com o símbolo 

de uma „mão‟ no topo (figura 2). 

 

 
            Figura 2: Painel de participantes e de permissões 

Fonte: Adaptado de ELLUMINATE INC, 2010b. 

 

Os ícones no topo das colunas do painel de participantes e permissões identificam as 

ferramentas as ferramentas que podem ser utilizadas e sinalizam se estão ou não habilitadas 

para cada participante. O primeiro ( ) apresenta a ferramenta de botões para exibir emoções 

e solicitar turno; o segundo ( ) a de enquetes; o terceiro ( ) a de bate-papo de voz; o quarto 

( ) o acesso à câmera de vídeo; o quinto ( ) a de bate-papo de texto; o sexto ( ) a de 

compartilhamento de aplicativos; e, por fim, ( ) a de quadro-branco.  
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Pelos botões indicadores de emoção, os participantes têm a oportunidade de expressar 

emoções de aspecto positivo, como contentamento ( ) e alegria ( ), ou negativo, como 

descontentamento ( ) e tristeza ( ). Já os botões para enquetes permitem respostas rápidas 

a questionamentos com duas possibilidades de resposta, uma afirmativa ( ) e outra negativa 

( ). 

A ferramenta de quadro-branco, outro diferencial da nova interface, permite que os 

participantes interajam com o conteúdo veiculado por ele simultaneamente e até acrescentem 

itens e editem este conteúdo. Com relação a de bate-papo de texto, a interface mantém 

características da anterior, com mensagens privadas e a marcação de data e hora nas falas.  

Outras funcionalidades inseridas no contexto das aulas de conversação estão presentes 

nos botões da “barra de ferramentas” da interface (figura 1), como:  

(a) as opções de salvar ou imprimir itens da sessão, como a conversa pela ferramenta 

de bate-papo de texto, a lista de participantes e as telas do quadro-branco;  

(b) a opção de alterar a forma como se visualiza a interface;  

(c) o acesso às ferramentas para o desenvolvimento e aplicação de enquetes, com as 

opções de exibir resultados somente para moderadores, de bloquear as respostas e de publicar 

estatísticas da enquete no quadro-branco; 

(d) a alteração do modo de apresentação, usando toda a tela ou não; 

(e) o acesso à ferramenta que viabiliza o compartilhamento de aplicativos ou de uma 

região da área de trabalho; 

(f) o acesso à biblioteca multimídia; 

(g) o acesso ao gerenciador de questionários; 

(h) a ferramenta para transferência de arquivos; 

(i) a opção de habilitar ou não a utilização de câmeras de vídeo; 

(j) a opção de abrir ou ocultar a janela de vídeo, se a utilização estiver habilitada; 

(k) o acionamento da navegação compartilhada e monitorada pela internet; 

(l) o acionamento da temporização de atividades; 

(m) a opção de ocultar ou exibir o bloco de notas; 

(o) a opção de convidar outros participantes para a sessão. 

Destas funcionalidades, apenas as indicadas por (a), (b), (e), (h), (j) e (m) são 

visualizadas e acessadas pelos alunos, em alguns casos dependendo da habilitação dada pelo 

moderador. Outros itens disponíveis apenas para moderadores são os controles de gravação 

(figura 1), utilizados para gravar a sessão, e a opção „Seguir moderador‟ que, se acionada, faz 



30 

 

com que todos vejam as mesmas telas acessadas pelo moderador, seja na ferramenta de 

quadro-branco ou na de navegação compartilhada. 

Pela “barra de menu” (figura 1), o interagente acessa recursos importantes para a 

configuração da interface como: 

 a habilitação de notificações por áudio e/ou visuais; 

 a edição do perfil do usuário; 

 a aplicação de bloqueador de pop-ups
27

; 

 o controle da banda utilizada pela ferramenta de vídeo; 

 um assistente de configuração de áudio; 

 uma calculadora; 

 o acesso a tutoriais de ajuda disponíveis on-line. 

Por último, ao acessar a sala a primeira tela visualizada pelos participantes apresenta, 

em inglês, os primeiros passos de acesso (figura 1). 

  

                                                
27 Pop-ups são pequenas janelas que se abrem automaticamente na sua tela. Na maioria das vezes, elas exibem 

anúncios que podem ser de empresas autênticas, mas também podem ser golpes ou um software perigoso 

(MICROSOFT CORPORATION, 2010). 
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CAPÍTULO 2 

 

O aprendizado de línguas reforçado pelo uso da tecnologia teve um avanço teórico 

grande quando, segundo Hanson-Smith (2005), Seymour Papert, criador da linguagem de 

programação Logo
28

, e outros aplicaram os princípios de Dewey e Piaget no uso dos 

computadores. No contexto da aprendizagem mediada por computadores, os princípios 

implicam em um aprendizado utilizando as ferramentas computacionais para explorar mundos 

simulados, para construir apresentações e websites que refletem engajamento pessoal e 

contém tópicos significativos, além de empreender uma comunicação autêntica com outros 

alunos pelo mundo. 

A quantidade infinita de informações disponíveis na internet contribui não só para o 

surgimento de novas demandas cognitivas, mas para a formação de um ambiente rico que 

viabiliza o desenvolvimento de tarefas e projetos autênticos próprios para a aquisição 

linguística. As fontes de conteúdo voltadas para falantes nativos amplificam as necessidades 

dos alunos de implantar esquemas e estratégias para uma aprendizagem eficiente (HANSON-

SMITH, 2005) seja o foco dela a aquisição de outro idioma ou não. 

A revisão aqui proposta aborda a base teórica da pesquisa, englobando quatro partes 

essenciais para a compreensão do contexto acima descrito. A primeira estabelece o que se 

entende acerca da interação mediada por computador, seguindo para a comunicação mediada 

por computador e a multimodalidade, dentro de um contexto que valoriza a natureza múltipla 

da comunicação e as diferentes competências necessárias à interação.  

Em outro momento, destaca-se o papel das práticas do discurso exercidas nesse 

contexto comunicacional, tomando-se como base a linguística sistêmico-funcional. Da mesma 

forma, observa-se a ligação estreita entre o uso da linguagem, as identidades sociais e a 

interação. Outro ponto relevante no contexto ensino-aprendizagem seria a relação entre o 

processo de aquisição de uma língua com a interação e as competências comunicacionais, 

partindo-se, assim, para um entendimento da interação em sala de aula de línguas com 

algumas implicações para o desenvolvimento de competências comunicativas e da oralidade. 

Além disso, observa-se o entrelaçamento de questões como motivação, afetividade e 

interação.  

 

                                                
28 Logo é uma linguagem de programação de alto nível desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT), considerada uma auxiliar educacional e fácil de ser aprendida por crianças (SAWAYA, 

2005). 
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2.1. INTERAÇÃO MEDIADA POR COMPUTADOR 

 

Teorias da comunicação, nas quais os pólos (emissor e receptor) são vistos por meio 

de modelos lineares de comunicação, obedecendo a “lógica da distribuição” (SILVA, 2007, 

p.9), não poderiam ser aplicadas à explanação de fenômenos tão articulados quanto os que 

ocorrem, por exemplo, em salas de bate-papo na internet (PRIMO, 2008). Contudo, não se 

pode negar que este paradigma ainda se faz presente não só neste contexto, mas em outros, 

como a própria sala de aula presencial. 

A interação, antes dependente de um espaço físico, com o desenvolvimento dos meios 

de comunicação adquire mobilidade. De um contexto de co-presença com um sistema espaço-

temporal comum, passa-se para a separação dos contextos e a disponibilidade no tempo e no 

espaço (PRIMO, 2008). 

As TIC levam a novas formas de comunicação e amplificam potenciais pouco 

explorados, mas refletir sobre este impacto tomando como base teorias transmissionistas seria 

o mesmo que se entregar a explicações reducionistas (PRIMO, 2008; SILVA, 2007), o que de 

fato, por muitas vezes, pode “desestimular o olhar curioso” (PRIMO, 2008, p.10) perdendo, 

assim, a noção de complexidade. 

Toma-se como base uma visão sistêmica que, ao reconhecer uma totalidade complexa, 

não se furta ao estudo da interação das partes que a compõem (PRIMO, 2008). Objetiva-se, 

assim, o entendimento de um fenômeno reconhecendo sua complexidade e a recursividade 

dos processos relacionais. A perspectiva sistêmica, segundo Primo (2008, p.58), com a 

renovada atenção advinda de pesquisas sobre a complexidade (MORIN, 1990), se torna uma 

“visão inspiradora” para o estudo de tais processos. 

Quanto à escolha de termos, entende-se que “a preocupação com a definição dos 

conceitos facilita a coerência das argumentações e do debate” (PRIMO, 2008, p.12). Desta 

forma, com base em uma abordagem que se afasta da visão que reduz a interação ao consumo 

não seria possível classificar os alunos que se comunicam por meio da interface chat de voz 

como usuários. Este termo denota alguém que usa algo e não alguém (PRIMO, 2008), 

portanto, não há como considerar o discurso que se forma entre os indivíduos por meio das 

diferentes modalidades em questão nesta interface como um diálogo entre „usuários‟, mas 

sim, interlocutores. 

Sendo assim, deve-se observar a utilização do termo „interatividade‟, visto por Primo 

(2008, p.12) como “impreciso e escorregadio” e que, muitas vezes, é utilizado como 

instrumento de marketing, mesmo no meio acadêmico. Mesmo não sendo o objetivo desta 
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pesquisa explorar a discussão acerca da polêmica que envolve a questão da noção de interação 

e as supostas distinções quanto ao termo „interatividade‟, defini-se aqui a posição de 

valorização das “possibilidades de livre debate, influência recíproca e cooperação em 

ambientes mediados tecnologicamente” (PRIMO, 2008, p.30). Como a interação é vista mais 

em termos tecnológicos do que comunicativos, acompanha-se Primo (2008) na intenção de se 

voltar o foco para a mediação do diálogo. 

As tentativas de dar forma ao termo „interatividade‟ esbarram em entraves conceituais. 

Por exemplo, definir „interatividade‟ como base em características que potencializam o 

diálogo, isto é, em „conversacionalidade‟ beira a simplicidade. Segundo Rafaeli (1998, p.117, 

tradução nossa), “o ideal conversacional não é um conceito confiável”
29

. A comparação entre 

um potencial conversacional proporcionado pelo computador que pode aproximar essa 

relação homem-computador da relação homem-homem apenas reforça a evidência de que a 

tentativa de se definir um conceito de „interatividade‟ se apega, e muito, em posicionamentos 

tecnicistas que comparam o computador à inteligência humana. Com base nos estudos de 

Rafaeli (1998) Primo (2008, p.47) ressalta que 

Se o diálogo humano não é uma relação automática, nem previsível, por que então 

supor que toda e qualquer utilização do computador seja comparada a um diálogo ou 

a uma conversa? No contexto científico, em que a precisão conceitual é esperada, 

definições metafóricas se prestam a um papel apenas introdutório, já que a metáfora 

caduca logo ali onde se encontra um olhar mais cuidadoso. 

 

A tão aclamada bidirecionalidade é pensada apenas em termos informáticos e tomada 

de forma errada como interação social, como ironiza Rafaeli (1998, p.120-121, tradução 

nossa): 

Considere a troca entre uma pessoa e uma máquina de venda de doces: (1) O aviso 

da máquina capta a atenção da pessoa. (2) A pessoa insere moeda na máquina. (3) A 

máquina entrega a barra de chocolate. Isto é uma situação interativa? Máquinas de 

venda são meios interativos? Dada a presente definição de interatividade, a máquina 

de venda, enquanto claramente bidirecional, e talvez até reativa em um alto grau 

saboroso, carece de qualificações para interatividade.30 

 

Os primeiros estudos se equivocaram ao tomar „interatividade‟ por características 

como bidirecionalidade, respostas rápidas, largura de banda de conexão, controle do usuário, 

quantidade de atividade do usuário, realimentação, transparência, presença social e 

inteligência artificial (RAFAELI, 1998). Não se ressalta, portanto, a importância do diálogo 

                                                
29 The conversational ideal is not a reliable concept across judges, cultures, or time (RAFAELI, 1998, p.117). 
30 Consider the exchange between a person and a vending machine: (1) Sign on machine catches the person‟s 

attention. (2) Person inserts coin on machine. (3) Machine dispenses a candy bar. Is this an interactive situation? 

Are vending machines an interactive medium? Given the present definition of interactivity, the vending machine 

encounter, while clearly bidirectional, and perhaps even reactive to a very tasty degree, lacks qualifications for 

interactivity (RAFAELI, 1998, p.120-121). 



34 

 

como uma “prática real de conversação, onde cada rodada modifica os interlocutores, seus 

comportamentos, suas mensagens e também o próprio relacionamento entre eles” (PRIMO, 

2008, p.53). 

Conceitos de „interatividade‟ como, por exemplo, o proposto por Silva (2007) com 

base em três binômios (participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e 

potencialidade-permutabilidade), que mesmo desenvolvido de forma cuidadosa e séria, pode 

“legitimar certas conclusões questionáveis” (PRIMO, 2008, p.44). Os requisitos apontados 

por estes binômios como indicadores de „interatividade‟ dariam o mesmo grau interativo tanto 

a um robô de inteligência artificial, quanto a um aluno participativo de um curso on-line. 

As metáforas que disseminam a equivalência da capacidade de interação do homem e 

da máquina computacional estão cada vez mais fortes. A realidade dos estudos sobre 

„interatividade‟ faz com que as reações a argumentações advindas de novos experimentos em 

inteligência artificial e de propostas teóricas sobre a mente computacional exijam cada vez 

mais cuidado e aprofundamento. 

Não se nega, contudo, que tais estudos têm como mérito o fato de contribuir, e muito, 

para as discussões em torno do estudo da interação mediada por computador. Porém, para 

tanto, o termo „interatividade‟ não é necessário ou apropriado, já que tanto um clique em um 

ícone na tela do computador, quanto um diálogo por meio de uma ferramenta de bate-papo de 

texto ou de voz podem ser considerados como interações. O que se faz necessário, sim, é 

analisar e diferenciar essas interações qualitativamente. 

Seguindo o pressuposto de que “o estudo da interação mediada é, antes de mais nada, 

um problema de comunicação humana” (PRIMO, 2008, p.55), este estudo tem como foco a 

relação entre os interlocutores dentro da complexidade do processo interativo, o que leva a 

uma abordagem sitêmico-relacional, a qual entende a realidade em termos relacionais. Além 

disso, destaca-se que abordagens pautadas na semiótica contribuem de forma substancial para 

o estudo da interação mediada por computador. 

Nesta orientação, a pesquisa em questão volta-se para a análise do relacionamento 

estabelecido entre os interagentes
31

, sejam estes humanos ou não, e considera-se interação 

como “os intercâmbios mantidos entre dois ou mais interagentes” (PRIMO, 2008, p.56), 

diferenciados em termos qualitativos.  

Primo (2008) propõe dois tipos de interação, a mútua e a reativa, que possuem 

características próprias que as diferenciam. A interação mútua se caracteriza “por relações 

                                                
31 Adota-se, tal como Primo (2008), o termo interagente, proveniente de pesquisas no campo da comunicação 

interpessoal a fim de se evitar termos reducionistas como usuário, emissor e receptor. 
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interdependentes e processos de negociação, em que cada interagente participa da construção 

inventiva e cooperada do relacionamento, afetando-se mutuamente” (PRIMO, 2008, p.57) e, 

com base em uma visão sistêmica, não pode ser vista como uma soma de ações individuais. A 

escolha do termo “mútua‟, segundo Primo (2008), cabe aqui para “salientar as modificações 

recíprocas dos interagentes durante o processo”, pois ao interagir, um modifica o outro.  

O que ocorre durante o processo é a transformação mútua dos interagentes com a 

recriação, a cada intercâmbio, do relacionamento entre eles. Por conta deste caráter mutante, o 

que ocorre em um processo de interação desse tipo se torna imprevisível, tendo em vista que a 

negociação, que determina a forma como se desenvolverá o relacionamento, se dá durante a 

interação.  

As interações reativas são previsíveis pelo fato de serem “limitadas por relações 

determinísticas de estímulo e resposta” (PRIMO, 2008, p.57), tal como clicar em um link que 

direciona de uma página a outra. Segundo o autor, o intercâmbio que se dá entre uma pessoa e 

um computador é controlado por predeterminações, e o interagente humano precisa adaptar-

se, atuando dentro de limites e condições previstas pela formatação da máquina. 

Já os intercâmbios entre dois ou mais computadores não podem caracterizar uma 

relação construída entre elas, pois são controlados por instruções previamente designadas que 

estabelecem as reações esperadas. Não há questões de conflitos ou cooperação neste contexto, 

apenas uma questão de funcionamento. O conflito modifica o relacionamento, como ocorre 

com a interação mútua, mas aqui é visto de maneira figurada, representando um erro que 

impede o funcionamento. 

Por fim, ao se tomar a comunicação por seu caráter multimodal, encontra-se algo 

denominado de „multiinteração‟ (PRIMO, 2008), entendida aqui como várias interações 

simultâneas. Em uma interface como a chat de voz, o interagente ao mesmo tempo em que 

interage com outras pessoas, também pode interagir com a interface gráfica do software, com 

o material carregado na ferramenta de navegação compartilhada e com o equipamento 

computacional, como o mouse e o teclado. 

 

 

2.2. COMUNICAÇÃO MEDIADA POR COMPUTADOR E MULTIMODALIDADE 

 

 

A modalidade se refere a um aspecto tecnológico na sua relação com o meio 

semiótico, por exemplo, um signo visual, como um botão ou ícone, servindo como co-
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constituinte, em potencial ou não, da interação humana (LAMY, 2009). Um meio semiótico 

poderia, então, estar associado a várias modalidades, ou com apenas uma. Com relação à 

interface chat de voz em questão neste estudo, foram considerados três sistemas semióticos
32

 

(linguagem escrita, oral e visual) e oito modalidades, viabilizadas pelas ferramentas de bate-

papo de voz, de bate-papo de texto, de quadro-branco, de compartilhamento de aplicativos, de 

vídeo, de botões para exibir emoção e solicitar turno, de enquetes e de navegação 

compartilhada. 

Segundo Kress e van Leeuwen (2001), da mesma forma que ocorre com uma 

gramática da linguagem, a qual descreve como se dá a combinação de palavras, uma 

gramática visual guiaria o entendimento de como elementos visuais combinados em imagens 

poderiam contribuir para a elaboração do discurso semiótico. O que se vê, isto é, o texto 

imagético, que dá forma a gramática visual, faz parte de contextos
33

 e da formação de 

significados. Contudo, mesmo que os significados possam ser produzidos pelo discurso
34

 

verbal ou visual, essas duas formas de expressão de um mesmo significado poderão não ser 

coincidentes. 

A multimodalidade, presente no leque de ferramentas disponíveis em uma interface 

chat de voz (HAMPEL, 2003), pode ser entendida como o uso de diferentes modos 

semióticos no desenho de um produto ou evento semiótico, em conjunto com a forma como 

esses modos são combinados (KRESS; van LEEUWEN, 2001). Tal combinação pode 

funcionar como reforço de significados, expressando uma mesma coisa sob diferentes formas, 

auxiliar na construção de significados ou mesmo promover a ordenação dos mesmos (TÍLIO, 

2008). 

A natureza múltipla da comunicação não pode ser descartada (PRIMO, 2008; TÍLIO, 

2008), tendo em vista a forma como se tem enfatizado a comunicação linguística escrita em 

detrimento da oral, da visual e da gestual. Quando nos comunicamos, nos valemos de 

variados modos de comunicação ao mesmo tempo, como gestos e expressões faciais. Da 

mesma forma age o aluno em uma aula por meio de uma interface que combina elementos da 

                                                
32 A semiótica, ou teoria dos signos, entende todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas sígnicos, 

isto é, sistemas de significação. A definição do fundador da Semiótica, Charles Sanders Peirce (1839-1914), para 

signo seria de toda a coisa que substitui outra, representando-a para alguém, sob certos aspectos e em certa 

medida (PIGNATARI, 2002). Para Pignatari (2002), um signo pode ser definido como toda coisa que substitui 

outra, de modo a desencadear (em relação a um terceiro) um complexo análogo de reações. 
33 Contexto é entendido aqui como “um processo de signos cuja coerência ou unidade é suscitada diretamente 

pelo referente (coisa ou situação a que os signos se referem)” (PIGNATARI, 2002, p.35). 
34 Discursos são entendidos “como conjuntos de conhecimentos socialmente construídos disponíveis em uma 

determinada realidade, aliados às suas respectivas intenções, avaliações, interpretações e legitimações” (TILIO, 

2008, p.118). 
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linguagem visual, presente na interface gráfica e nas imagens visualizadas por meio das 

ferramentas de navegação compartilhada, de compartilhamento de aplicativos, de vídeo e de 

quadro-branco; da linguagem escrita, com a de bate-papo de texto e a de quadro-branco; da 

linguagem oral, por meio da de bate-papo de voz; e até gestual, pois requer a manipulação de 

elementos da interface gráfica e dos dispositivos computacionais. Não só o conteúdo escrito e 

verbalizado, mas também as ações e os gestos são vistos como uma linguagem e, portanto, 

são dotados de significado. 

Em uma aula de conversação on-line, a produção do significado se dá em um campo 

diferente do qual o aluno está acostumado e do qual também fazem parte a linguagem oral,  

gestual e escrita. Ao utilizar a interface chat de voz, o interlocutor se valeria de informações 

já entronizadas e experiências anteriores que se assemelhassem àquele novo contexto de 

aprendizagem, como uma conversa por telefone, ou um diálogo face a face. O que existiria 

então seria um tipo de comunicação que difere de suas experiências anteriores, e que também 

sofre grande influência das interações entre os alunos e entre o indivíduo e o computador, por 

meio da interface gráfica (LAMY, 2004). 

 A interface gráfica se caracteriza por um conjunto de símbolos gráficos expostos na 

tela, os quais os alunos e o professor podem manipular com o ponteiro do mouse, propiciando 

ações que habilitam ou não a interação com o restante do grupo. Outro fator, então, seria o 

papel do design gráfico do software na qualidade das interações que ocorrem por meio dele, 

isto é, se ele age como facilitador, conduzindo o aluno à interação, ou não. 

Segundo Lamy (2009) a materialidade do ambiente de estudo causa impacto na 

dinâmica das conversas desenvolvidas nele. As ações do aluno ao interagir com a interface, se 

vistas como uma linguagem, também teriam significado próprio. Desta forma, uma dimensão 

importante em uma análise seria a do design, pois a visualização dos ambientes virtuais na 

tela do computador carrega em si um conceito inerente ao discurso cultural, o qual pode ser 

identificado por meio de sinais, tal como a forma que professor e aluno visualizam um ao 

outro.  

O design da interface poderia então gerar discursos diferentes. O discurso produzido 

em um ambiente como Second Life
35

, envolveria mais emoções e escape da realidade, 

enquanto que o produzido a partir da interface em questão neste estudo poderia refletir 

representações ligadas à realidade escolar, como aulas centradas na figura do professor 

(LAMY, 2009). No caso de um design preocupado com uma postura pedagógica democrática 

                                                
35 Um ambiente 3D (tridimensional) com base em avatars (imagens em 3D de seres que representam as pessoas 

neste mundo virtual).  
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e participativa, não haveria controle de turnos de fala e todos poderiam falar a qualquer 

tempo, porém, mesmo assim, os alunos demonstrariam preocupação com o controle do 

professor. Fatos assim indicariam reflexos da cultura educacional presencial. 

Hanson-Smith (2005) chama a atenção para o fato de que mesmo com softwares 

sofisticados, que personalizam a aprendizagem e oferecem feedback instantâneo, as 

necessidades dos alunos nem sempre serão contempladas. As vantagens que sistemas de 

instrução automatizados têm sobre o professor humano para a transferência de conhecimento 

e de certas habilidades podem não ser suficientes se não for lembrado que o aluno necessita 

interagir, negociar significados e se comunicar com outros indivíduos em variados modos de 

produção e com finalidades diversas, o que vai além da aquisição de fatos específicos. 

Na maioria dos contextos de aprendizagem de idiomas em que se usa uma interface 

chat de voz, a totalidade da experiência geradora de significados vivenciada pelos 

participantes de uma comunicação síncrona mediada por computador não é levada em 

consideração (LAMY, 2004). As análises enfocam áreas isoladas, como a da competência oral 

ou escrita, mas deveriam levar em conta outras, como o contexto social e a competência 

tecnológica, e a complexidade dos processos que as envolvem e as mesclam. O reflexo da 

grande quantidade de estudos que acabam por abordar esta temática com uma visão 

contaminada pelo tecnicismo (PRIMO, 2008) é que, apesar da aquisição de conhecimentos 

espantosos e da imposição cada vez maior de métodos de verificação empírica e lógica por 

parte da ciência, “o erro, a ignorância e a cegueira” (MORIN, 1990, p.13) acabam por 

progredir no mesmo passo. É necessário, portanto, uma tomada de consciência radical, pois 

tais erros e ignorâncias “têm um caráter comum que resulta de um modo mutilador de 

organização do conhecimento, incapaz de reconhecer e apreender a complexidade do real” 

(MORIN, 1990, p.14).  

Nesse sentido, outro fator importante que pode exercer influência na interação neste 

contexto seria o domínio de competências específicas por parte dos interagentes a fim de 

utilizar uma interface chat de voz como parte de um programa de aprendizagem de um idioma 

(LAMY, 2004). Segundo Moreira (2007) e Moreira e Vilarinho (2008), os alunos envolvidos 

nesse processo apresentaram dificuldade quanto ao uso dos controles da interface e do 

computador. Contudo, apesar de se falar muito em fobia de computadores, segundo os estudos 

abordados por Hanson-Smith (2005), há um forte indicativo de que alunos e professores, com 

poucas exceções, estariam altamente motivados pelo uso do equipamento computacional. 

O professor que se supõe deter a competência tecnológica saberia, então, antever as 

possíveis limitações de conexão, do equipamento e de suporte de mídia (o que afeta a 
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recepção e visualização de conteúdo em diferentes navegadores) para se utilizar de atividades 

que, por exemplo, contenham imagens e/ou vídeos. Tal competência auxiliaria o professor na 

manutenção de um ambiente propício à interação dentro das possibilidades técnicas 

disponíveis. 

 Com relação ao material didático, se o mesmo tem por objetivo uma proposta 

comunicativa, isto é, vise à interação e ao trabalho em grupos ou pares, terá nesse fator um 

ponto favorável à aquisição de uma língua (HALL; VERPLAETSE, 2000). Desta forma, as 

atividades selecionadas para uma aula mediada por meio desta interface poderiam exercer 

papel importante no nível e na qualidade da interação entre os alunos e, para tanto, a 

confecção e aplicação deste material devem prever possibilidades e limitações técnicas do 

contexto. 

Fernando (2005) constata que ao prover material adequado, isto é, que dê suporte tanto 

para professores quanto para alunos, fornecendo meios para que o processo de ensino e 

aprendizagem se desenvolva nesse novo contexto, a aprendizagem mediada por uma interface 

chat de voz seria tão adequada aos níveis básicos como seria para os avançados de um curso 

de língua estrangeira. Além disso, as diferentes modalidades disponíveis na interface 

permitem a flexibilidade na construção de um material que seja atrativo para alunos com 

diferentes estilos de aprendizagem. 

O uso de uma interface como a chat de voz envolve o surgimento de diversos 

problemas técnicos que podem influenciar no desenvolvimento da aula, pois os professores 

tendem, à princípio, a se concentrar mais em superar esses problemas do que em reajustar a 

aula e dar continuidade a mesma (ERBEN, 2002). Fernando (2006) chama a atenção para a 

visão do professor sobre os problemas técnicos enfrentados durante as aulas. Segundo a 

autora, muitos acreditam que os problemas exerceriam efeitos negativos sobre os alunos, 

como a perda de pistas paralinguísticas. A solução estaria no gerenciamento de tarefas 

exercido pelo professor e nas expectativas do aluno. Se o professor deixar claro para o aluno 

desde o princípio que poderão ocorrer variações no nível de áudio e quebras na conexão, mas 

que isso não influenciará no desempenho, pois há sempre a possibilidade de se conectar 

novamente e dar continuidade a aula, os envolvidos provavelmente passariam a aceitar tais 

„problemas‟ como parte da natureza desse processo de aprendizagem. 

Hampel (2003) indica problemas relacionados ao áudio e à perda de conexão, além 

dos períodos de silêncio exagerados, caracterizados como constrangedores pelos alunos. A 

autora constata que as dificuldades técnicas e seu impacto negativo eram vistos da mesma 

forma por professores e alunos, ressaltando que os mesmos teriam que enfrentar dois desafios 
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concomitantes, o da parte técnica e o da linguística, isto é, lidar com o equipamento e ainda 

ter que suportar a pressão de falar em outro idioma. 

Moreira e Vilarinho (2008) identificaram problemas de ordem técnica por meio da 

observação de campo, porém, problemas de áudio atribuídos pelos autores à ordem técnica, 

como pausas entre falas e repetições podem ser vistos, até certo ponto, como características 

próprias das práticas do discurso presentes também na modalidade presencial.  Da mesma 

forma como ocorre no ambiente presencial, os interagentes devem se adaptar ao meio e ter 

noção de como utilizar as modalidades de acordo com as características e necessidades 

apresentadas pelo contexto em que se inserem. Alterações nos níveis de volume de áudio, 

pausas longas e quebras de palavras ou frases podem ser originárias de dificuldade de 

conexão e até da velocidade de banda disponível, mas podem também inferir dificuldade por 

parte dos interagentes em se adaptar às práticas do discurso que o contexto requer. 

Fernando (2006) relata que a visão dos professores
36

 da comunicação por meio de uma 

interface similar a chat de voz era de que a mesma seria lenta, isto é, existiria uma frequência 

baixa dos padrões de interação. A autora indica que a lentidão estava associada a problemas 

técnicos e ao fato do software não permitir que todos falassem ao mesmo tempo, com acesso 

ao microfone de um aluno por vez, o que geraria uma perda de espontaneidade. Da mesma 

forma, os silêncios são mais longos nesse contexto, porém, professores ressaltam que os 

períodos de silêncio tendem a ser mesmo longos em aulas de níveis iniciais. 

Cabe ressaltar que, segundo Moreira e Vilarinho (2008), os problemas técnicos 

ocorreram com pouca frequência e não comprometeram o ritmo da aula. Outro ponto 

relevante é o fato de que alguns dos problemas técnicos, por vezes atribuídos ao software e à 

conexão, são oriundos da falta de conformidade com os requisitos mínimos solicitados. 

Fernando (2006) ressalta que, apesar das instituições responsáveis publicarem os 

requerimentos mínimos de sistema e equipamento para uma participação aceitável em cursos 

e dar o suporte necessário, muitas vezes, os alunos se matriculam, mesmo com computadores 

que não atendem os padrões mínimos publicados durante o processo de inscrição. 

Mesmo com os entraves técnicos que podem ocorrer vez ou outra, Fernando (2006) 

relata que tanto alunos quanto professores reportaram uma experiência positiva de acesso à 

aula por meio do software utilizado. Hampel (2003) afirma que, em geral, a maioria dos 

alunos e professores concorda que, apesar dos problemas técnicos que afetaram de forma 

negativa a experiência, o uso da interface auxiliou no aprimoramento da habilidade 

                                                
36 Tutores no original. 
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comunicacional oral. Uma situação inesperada, causada por alguma falha técnica, pode até 

produzir um contexto em que surjam interações autênticas de aprendizagem.  

Restrições tecnológicas poderiam, desta forma, originar comportamentos formadores 

de significado e o professor deve estar tento a estas possibilidades, pois a forma como o aluno 

se orienta com relação à língua se transforma e o contexto passa a funcionar como uma fonte 

de referência (LAMY, 2004).  

Se interagir significa exercitar a competência, não apenas linguística, mas tecnológica, 

isto é, o domínio de ferramentas e interfaces disponíveis no contexto comunicacional 

(LAMY, 2004), é necessário verificar a real necessidade da combinação de competências nas 

habilidades receptivas e produtivas em diferentes modos de produção de significado, levando 

em consideração não só a materialidade da interface em questão (a interface gráfica e 

hardware), mas as relações sociais entre os participantes (se haveria alguma relação explícita 

de poder relacionada a instituição que promove o curso), e a materialidade do ambiente de 

estudo (laboratório de línguas, local de trabalho ou em casa). 

  

 

2.3. PRÁTICAS DO DISCURSO E LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

 

O discurso é formado por várias vozes em constante diálogo (TÍLIO, 2008), e essa 

polifonia própria ao uso da linguagem interfere diretamente na interação entre os indivíduos 

ou entre eles e o computador, e a própria internet. 

As relações entre os indivíduos, as convenções sociais que os dirigem, e as identidades 

sociais são formados por meio do discurso e de suas práticas, e a contextualização dessas 

práticas é que lhes atribuem um significado específico. No caso da sala de aula virtual, a 

construção de significados pertinentes por parte dos alunos se tornaria viável se as relações de 

poder coercitivas, de dominação por parte do professor, dessem espaço a relações 

colaborativas, onde as vozes e as identidades individuais seriam respeitadas (TÍLIO, 2008).  

As formas como os alunos vêem seu professor e a si mesmos afetam diretamente a 

interação. Por exemplo, se, na visão dos alunos, os mesmos se vêem como receptores passivos 

e o professor como um transmissor de conhecimento, os primeiros tendem a não tomar 

responsabilidade pelo próprio aprendizado (CONSOLO et al, 2006).  Se a interação se dá 

como um processo coletivo, o relacionamento entre professor-aluno, alunos-alunos e 

alunos/professor-computador afetaria de diferentes formas este processo.  
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As aulas de ensino de língua estrangeira também se caracterizam como ambientes de 

trocas sociolinguísticas e comunidades do discurso (CONSOLO, 2000, 2006) nos quais a 

interação aparece como elemento importante no processo de ensino e aprendizagem de uma 

língua estrangeira. O aprendizado se daria então em meio a um processo social de construção 

do conhecimento no qual o processo de interação não seria equivalente entre indivíduos e 

situações de aprendizagem (HALL; VERPLAETSE, 2000, p.10, tradução nossa), 

impossibilitando a criação de fórmulas exatas e regras absolutas que definiriam tal processo. 

É nas interações com o outro que professores e alunos trabalham juntos para criar as 

atividades intelectuais e práticas que moldam tanto a forma quanto o conteúdo da 

língua-alvo, bem como os processos e resultados do desenvolvimento individual37. 

 

Segundo Consolo (2000, 2006), o ato de falar uma língua implica na construção de 

significados interpessoais, o que pode gerar um maior engajamento do aluno no discurso e nas 

atividades. Porém, essa atitude depende de um posicionamento ativo por parte dos alunos nas 

interações verbais, e certo grau de domínio dos tópicos abordados. 

A perspectiva sistêmico-funcional vê a linguagem sob a ótica de uma teoria de 

linguagem multifuncional, a qual leva em consideração a análise textual e estabelece uma 

relação entre texto
38

 e contexto social, o que denota uma ligação com uma visão sócio-

construcionista de discurso, promovendo, assim, o diálogo entre semiótica e mudança social 

(TÍLIO, 2008). 

  Esta perspectiva linguística compreende a linguagem como um sistema que relaciona 

os significados a sua materialidade linguística, seja esta oral ou escrita. E, além disso, tanto os 

significados, quanto a materialidade linguística, que seria a forma de expressão, estariam em 

interação com o extralinguístico (TILIO, 2008) que, segundo Figueiredo (1995), auxiliaria 

junto ao contexto na aquisição de uma língua estrangeira. 

O questionamento quanto à forma como ocorre a interação por meio de uma interface 

chat de voz e as dificuldades e facilidades impostas por tal tecnologia indicadas por Lamy 

(2004) se deriva de constatações do estudo de Erben (1999, 2002) que aborda o impacto de 

uma interface com características similares as da chat de voz no processo de ensino e 

aprendizagem de uma sala de aula de línguas. O autor constata em seu estudo que as práticas 

da sala de aula presencial são modificadas e adaptadas pelo aluno e pelo professor durante 

                                                
37 It is in their interactions with each other that teachers and students work together to create the intellectual and 

practical activities that shape both the form and the content of the target language as well as the processes and 

outcomes of individual development (HALL; VERPLAETSE, 2000, p.10). 
38 Texto se define por qualquer instância de linguagem oral e/ou escrita. Além disso, segundo Pignatari (2002), 

pode ser estendido aos signos em geral. Para ele, texto é visto “como um processo de signos que tendem a eludir 

seus referentes, tornando-se referentes de si mesmos e criando um campo referencial próprio” (PIGNATARI, 

2002, p.35). 
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uma aula por meio da interface em questão, aumentando ou diminuindo a produção, 

frequência e/ou intensidade das sugestões, sinais, comportamentos e outras práticas do 

discurso, a fim de se tentar alcançar o mesmo resultado desejado para uma aula presencial. Os 

processos que se derivam desses comportamentos são chamados de amplificação e redução. 

Nesta perspectiva, estes seriam alguns dos resultados causados pela tecnologia em algumas 

práticas do discurso:  

 

Quadro 1: Amplificação e redução 

Comportamento induzido pela interface Impacto na prática do discurso 

Redução das informações contextuais 

O aluno não sabe onde os outros estão; o que estão 

vestindo ou como se parecem. 

Redução do número de trocas de informações 

interpessoais. 

 

Perda de índices semióticos extralinguísticos 

O aluno não sabe se os outros participantes estão se 

expressando por meio de linguagem corporal, 

expressões que indicam nervosismo, aborrecimento, 
aprovação, cepticismo, diversão, etc. 

(a) Redução do número de trocas 

interpessoais. 

(b) Amplificação do uso de estratégias do 

discurso, tais como, repetição, 

redundâncias, verificação de 
compreensão. 

 

Novos índices semióticos 

Uso de pontuação ou escrita estilizada, emoticons39, 

em situações onde um chat de texto ocorre em 

paralelo ao de voz 

Uso de protocolos de comunicação para 

finalizar/iniciar turnos 

(a) Amplificação do volume de trocas 

simbólicas (de símbolos/signos) 

(b) Amplificação de produção vocal 

(articulando exageradamente para 

compensar, por exemplo, problemas de 

áudio) 

Risco de ambiguidade pela perda de pistas do 

discurso40.  

 

Redução ou amplificação das práticas do discurso 

para minimizar o risco (reduzindo a complexidade 

linguística de forma a assegurar elocuções simples e 

inequívocas; amplificando através de explicações e 

paráfrases etc., para reduzir o risco) 

Comportamentos de alunos novos 

(para resolver dificuldades inerentes da interação 

homem-máquina) 

 

(a) Redução em número das tarefas 
programadas completadas (devido ao 

aumento do tempo de espera entre os 

turnos41 de fala). 

(b) Amplificação: aumento do gerenciamento 

de grupo por parte dos alunos. Pressão 

nos pares para cooperar uns com os 

outros. 

(c) Amplificação das funções modais: 

multimodalidade 

Comportamentos de professores novos 

 

Amplificação de comportamentos de estratégia e 

planejamento (por parte dos instrutores) levando a 

redução de flexibilidade (para os alunos) 

   Fonte: Adaptado de Erben (2002, p.12) e Lamy (2004, p.526) 

 

                                                
39 Os emoticons ou smileys são ícones feitos a partir de caracteres que formam uma expressão facial, como „‟ 

ou „:-)‟. Segundo Sawaya (2005, p.434), os emoticons são utilizados em mensagens de correio eletrônico, grupos 

de discussão em fóruns e em conversas de chats na Internet "para compensar a incapacidade da comunicação 

eletrônica de expressar as emoções representadas por expressões corporais, sobretudo faciais, e de fala". 
40 Discourse clues ou pistas do discurso são as dicas dadas pelos interlocutores de como querem conduzir o 

discurso. 
41 Turns ou turnos de fala se refere à ordem em que as falas, verbalizações orais, escritas ou gestuais, são 

produzidas. 
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A interação em sala é parte essencial dos processos indicados por Erben (2002), que 

estariam por diversas vezes interconectados, como um efeito em cadeia. Por exemplo, ao se 

falar nos problemas técnicos que surgem em decorrência da implantação de uma interface 

como a chat de voz, vê-se a resultante demora na transmissão dos dados de voz, que acaba 

por levar a amplificação do tempo entre turnos, o que se converte em uma redução da 

interação em sala, com uma consequente queda na produção oral. 

Por não existir o contato face a face, os professores tendem a se esforçar mais para 

produzir deixas pedagógicas e linguísticas durante o discurso, o que resulta em amplificação e 

redução de certas práticas do discurso. Com relação aos alunos, os mesmos conseguiriam 

construir estratégias para progredir com as tarefas neste ambiente, além de se tornarem mais 

proativos no processo de aprendizagem na medida em que se familiarizam com a tecnologia. 

Segundo Erben (2002), a dinâmica social fica mais intensa com o envio de mensagens 

privadas, a iniciativa de escolha de qual ferramenta utilizar em diferentes situações e o 

gerenciamento de tarefas. 

 É importante, portanto, levar em conta o fato de que os processos de redução e 

amplificação contribuem para a modificação das práticas de ensino e aprendizagem, 

resultando até na criação de novas práticas, especialmente quando as existentes não se 

ajustam mais ao novo contexto. A co-construção de um processo de aprendizagem neste 

ambiente beneficiaria, então, o aprendizado da língua estrangeira. 

Se tratando de turmas regulares, como é o caso do estudo de Erben (2002), em que um 

mesmo grupo de alunos foi acompanhado durante sete semanas, os ajustes pedagógicos e 

linguísticos não permaneceram constantes. No princípio muitas amplificações e reduções 

ocorreram, até que professores e alunos se ajustassem às práticas discursivas que lhes eram 

familiares ao contexto imposto. Constatou-se que, para uma turma regular, conforme os 

interagentes se adaptavam ao uso da interface, os processos instrucionais passavam por 

mudanças e eram reconstruídos de tal forma que cada vez mais se afastavam de como os 

mesmos ocorriam em uma sala de aula presencial. Portanto, as amplificações e reduções 

pedagógicas diminuem de constância no mesmo passo em que a reconstrução dos processos 

instrucionais aumenta. 

Múltiplas interações síncronas e a oferta de diferentes vias para engajar-se, com a 

construção de oportunidades de desenvolvimento profissional e de aprendizado por meio de 

uma interface como a de chat de voz proporcionaram,  tanto para professores quanto para 

alunos,  a chance de internalizar novas formas de planejar, organizar, gerenciar e comunicar 

(ERBEN, 2002). 
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Lamy (2004) conclui que o aluno, ao aprender um idioma na modalidade on-line, se 

depara com novas formas e modos de conhecer e aprender, os quais afetam tanto o 

conhecimento de conteúdo, quanto o de procedimentos. Com isso, há muito trabalho a ser 

feito a fim de se compreender o elo entre as competências conversacionais e as TIC para, 

assim, tentar entender sob quais condições esses modos de conhecimento se interferem 

mutuamente gerando uma retração ou uma expansão, ou até mesmo servindo de suporte 

mútuo.  

 

 

2.4. AQUISIÇÃO DE UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

 

2.4.1. Motivação e afetividade 

 

 

Se a linguagem é fundamentada na experiência, e o seu uso é totalmente baseado no 

contexto é necessário interagir para aprender. A interação está relacionada à „ação‟ e qualquer 

ação de um indivíduo está ligada a uma palavra: motivação, definida, em Neves e 

Boruchovitch (2006, p.125), “como um conjunto de processos de ativação e persistência do 

comportamento”. Quando se está motivado, se tem iniciativa de ação e, portanto, se pode 

chegar à interação. 

Estudos acerca da motivação, apoiados em teorias sócio-cognitivas, indicam dois tipos 

de orientações motivacionais: intrínsecas e extrínsecas (NEVES; BORUCHOVITCH, 2006). 

As intrínsecas estão ligadas aos instintos naturais de busca pelo novo e por desafios, 

caracterizada pela autonomia e auto-regulação da aprendizagem. As extrínsecas se 

caracterizam pela dependência de fatores externos à tarefa, como recompensas materiais ou 

sociais. 

No processo ensino-aprendizagem, a motivação pode exercer papel fundamental na 

forma como o indivíduo utilizará suas capacidades, afetando significativamente, “seu 

pensamento, comportamento social, emocional, aprendizagem e desempenho escolar” 

(NEVES; BORUCHOVITCH, 2006, p.125).  

Outro aspecto motivacional seria o estilo ou forma como o professor atua no processo 

de ensino-aprendizagem. Hanson-Smith (2005) indica que, em uma sala de aula presencial, o 

fato do estilo do professor não combinar de alguma forma com o estilo de aprendizagem do 
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aluno pode ser um fator desmotivacional. Em um contexto on-line, a incompatibilidade de 

estilos entre professor e aluno seria um fato relevante no que tange a motivação.  

Moreira e Vilarinho (2008) destacam alguns aspectos relativos à descaracterização de 

patentes militares em aulas de conversação on-line. De acordo com os autores, a coordenação 

do curso em questão optou por esta posição a fim de reduzir inibições já observadas em aulas 

de conversação na modalidade presencial neste mesmo contexto. Os autores constataram que 

as interações interpessoais passaram a ter uma dimensão mais ampla no decurso de atividades 

em que os alunos estivessem descaracterizados de suas patentes. Neste sentido, observa-se 

que o fator que orienta os processos de engajamento nas atividades está ligado ao grau de 

motivação individual e não à hierarquia imposta pela patente militar. 

 Quando se trata do aprendizado de uma língua estrangeira, Mackey (1965) pontuou 

que o ato de aprender uma língua na infância é um processo inevitável, porém, o aprendizado 

de um segundo idioma seria uma conquista especial. Portanto, o ato de aprender uma língua 

estrangeira, para ser efetivo, advém de um processo que envolve tanto motivação quanto 

afetividade.  

A afetividade nada mais é do que a capacidade e disposição do indivíduo de se deixar 

ser afetado pelo mundo externo e interno, e pelas sensações agradáveis e desagradáveis que 

advém desta experiência (WALLON, 1995). A afetividade corresponderia, então, aos 

sentimentos, emoções e desejos, e serviria de suporte às ações dos indivíduos (DELL‟AGLI; 

BRENELLI, 2006). 

Machado (2007) chama a atenção para a importância de se entender o papel da 

dimensão afetiva no processo educacional. Para que se compreenda este ponto é necessário 

considerar os indivíduos em sua totalidade (WALLON, 1995; PIAGET, 1986; VYGOTSKY, 

1993) e não por meio de uma visão fragmentada que tenta analisar um ser único e indissolúvel 

em diferentes instâncias isoladas. 

Segundo Dell‟Agli e Brenelli (2006, p.31), estudos acerca da relação entre cognição e 

afetividade ignoraram por muito tempo a ligação entre essas duas instâncias, corroborando 

para a manutenção da “dicotomia entre razão e emoção”. Contudo, a atual tendência de 

estudos busca consolidar a inexistência desta barreira em autores como Piaget. 

As autoras indicam que, para Piaget, a ação humana envolveria tanto aspectos 

cognitivos quanto afetivos. A afetividade seria considerada por ele como uma fonte de energia 

que dá propulsão a ação, isto é, o acionamento da inteligência dependeria dela. O 

comportamento humano envolveria tanto a inteligência quanto a afetividade, o que deixa claro 

aqui o papel de interdependência entre afetividade e cognição, do qual se entende que o 
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aspecto cognitivo não pode funcionar sem a afetividade, mas a mesma se encontra dependente 

das estruturas cognitivas.  

Desta forma, não se pode negar a importância do papel da afetividade no 

desenvolvimento da inteligência e, por conseguinte, no processo de ensino-aprendizagem de 

outra língua. 

 

 

2.4.2. A interação e as competências comunicativas 

 

 

Com a introdução de pressupostos da abordagem comunicativa em aulas de língua 

estrangeira ao final da década de 70, se deu uma reorganização das experiências em sala de 

aula e a redefinição dos papéis de alunos e professores. O centro do processo de ensino-

aprendizagem passou a ser o aluno, que deveria buscar o conhecimento, sendo incentivado a 

ter mais autonomia. Ao professor coube o papel de orientador das ações em sala, centradas 

então mais em trabalhos em grupo ou em pares (ALMEIDA FILHO; BARBIRATO, 2000). 

Segundo Bygate (2005), a abordagem comunicativa que surge em meio a um período 

de influências de teorias cognitivas e sociolinguísticas é desenvolvida para suprir lacunas de 

abordagens que deixavam de levar em consideração aspectos comunicativos como a relação 

entre linguagem e significado, e não proporcionar o contexto social dentro do qual os aspectos 

formais da língua se associam com os aspectos funcionais. 

Antes o falar estava associado principalmente à pronuncia, e o discurso oral só era 

possível ao final do processo de aprendizagem. A confusão entre a fala como uma habilidade 

e o falar como meio de aprendizagem continua nos dias de hoje. O ato de falar e compreender 

a fala envolveria tipos particulares de habilidades comunicacionais, as de produção e 

recepção. A competência oral só seria possível com o desenvolvimento da habilidade de 

produção oral, a fala, e da habilidade de recepção, isto é, de compreensão oral.  

Para uma melhor compreensão de como se dá o desenvolvimento das habilidades orais 

em uma língua estrangeira, a natureza e as condições da fala precisam ser levadas em 

consideração.  A produção oral envolveria quatro processos: a conceptualização, a 

formulação, a articulação e o auto-monitoramento (LEVELT, 1989).  

A conceptualização, fase onde ocorre o planejamento do conteúdo da mensagem, 

envolve conhecimentos sobre a situação da fala e o dos padrões do discurso, além do 

conhecimento anterior e o do tópico. A etapa de formalização abrange não só a escolha de 
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palavras e frases para expressar os significados selecionados, as sequenciando e 

acrescentando os marcadores gramaticais apropriados, mas também prepara os padrões 

sonoros das palavras que serão utilizadas.  

Desta forma, na etapa seguinte, a de articulação, ocorre o controle motor dos órgãos 

articulatórios e da respiração. Na última etapa, se finaliza o processo com o auto-

monitoramento, o qual regula a habilidade dos falantes de serem capazes de identificar e 

corrigir erros em sua própria fala. 

Bygate (2005) acrescenta que o processo, como um todo, ocorre muito rápido e o 

sucesso depende da automação, que vai desde um uma pequena necessidade na 

conceptualização, aumentado na formulação, e se tornando essencial para a articulação. Essa 

necessidade aumenta com o desenrolar do processo, pois os seres humanos não têm 

capacidade de atenção suficiente para controlar todas as etapas de forma consciente. Portanto, 

os falantes de níveis iniciais, estes com certeza, e até os de nível elementar e intermediário 

que apresentem uma falta de automatização, terão dificuldade em controlar todos os processos 

simultaneamente e, ainda mais, sob pressão.  

Como a fala é, na maioria das situações, produzida instantaneamente, os falantes 

precisam decidir sobre a mensagem e comunicá-la sem tomar tempo para verificá-la e corrigi-

la. A pressão do tempo significa que os processos de conceptualização, formulação e 

articulação podem não ser bem planejados e necessitar de pausas e correções. Tais condições 

processuais quase instantâneas associadas a uma falta de automação podem produzir uma 

linguagem mais fragmentada em termos gramaticais, o uso de frases prontas, mas mesmo 

assim é característico da fala uma tolerância maior à repetição de palavras e frases dentro do 

mesmo extrato do discurso. Outro ponto seriam os ajustes típicos desse processo como a auto-

correção após a mensagem ter sido expressa e diferentes tipos de hesitação, introduzida para 

retardar o output e fornecer tempo ao planejamento. 

Como outras habilidades, a produção oral também é afetadas pelo contexto e por ser  

recíproca, os interlocutores também estão habilitados a contribuir simultaneamente com o 

discurso e a responder com presteza as contribuições dos outros participantes. É fato que, na 

comunicação oral, várias pessoas podem participar da mesma interação, fazendo-a de alguma 

forma menos previsível do que uma interação escrita. Além disso, a fala é uma interação 

tipicamente presencial, o que viabiliza a referência ao contexto físico e a utilização de 

linguagem corporal para indicar, por exemplo, a atenção à interação, a intenção em contribuir, 

e a atitude com relação ao que está sendo dito.  
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Com relação ao processo de ensino e aprendizagem, Bygate (2005) afirma que as 

habilidades orais e a linguagem oral devem ser praticadas e avaliadas em condições diferentes 

das habilidades da escrita e que, diferentemente das várias abordagens tradicionais, uma 

metodologia e um plano de estudos diferenciados são necessários.  

Na educação on-line, há de se ter a preocupação com a autonomia do aluno, necessária 

para um bom desempenho nessa modalidade de ensino. Mesmo com o acompanhamento e 

orientação de professores, os alunos precisam ter a capacidade de tomar decisões e escolher 

caminhos, para arriscar em determinados momentos e dar continuidade ao seu 

desenvolvimento.  Em uma sala de aula de conversação on-line, o foco esperado está em uma 

comunicação significativa e constante, incentivada pelo professor, para que os alunos se 

sintam confiantes em tentar dar aquele “passo a mais” e desenvolvam suas habilidades 

comunicacionais.  

O ambiente deve ser então propício a esse desenvolvimento e, no caso da competência 

oral, as atividades devem ter um foco específico e estar de acordo com o que esperado para 

um determinado nível. Para tanto, observa-se o que estudos sobre a interação em sala de aula 

por meio de tarefas comunicativas no contexto presencial têm abordado, por se entender que, 

apesar da interação virtual ser afetada por fatores específicos (CONSOLO, 2006), tais estudos 

podem contribuir para a compreensão do que ocorre na sala de aula on-line. 

A interação em sala de aula se refere às ações que ocorrem entre alunos e professor e 

entre os próprios alunos. Segundo Tsui (2005), a pesquisa nessa área se iniciou com o 

objetivo de investigar a eficiência de métodos de ensino e o comportamento de professores 

eficientes. O foco estava na linguagem usada por alunos e professores, na interação gerada e 

seus efeitos no aprendizado da língua. Contudo, estudos mais recentes passaram a investigar 

fatores subjacentes que dão forma à interação em sala de aula fornecendo uma visão mais 

ampla das complexidades dessa interação. As investigações revelaram que os processos eram 

mais complexos do que se imaginava e o foco logo passou a ser mais a descrição do que 

ocorria do que a prescrição de uma fórmula infalível. De processos de avaliação passou-se 

para os de sensibilização, fomentando uma tomada de consciência.  

A pesquisa dos aspectos observáveis da interação em sala de aula relaciona-se com 

três aspectos principais: input
42

, interação e output (produção). O input se refere à linguagem 

                                                
42 Input é entendido como as mensagens ou informações linguísticas que um indivíduo recebe (recepção 

linguística), e que podem ou não ser assimiladas (FIGUEIREDO, 1995). Da mesma forma, output seria a 

produção linguística de um indivíduo. Emprestados da língua inglesa, os vocábulos e outros como e-mail, on-

line, chat, software, web, mouse, design e feedback já constam de dicionários da língua portuguesa, como em 

Bechara (2009), mas são apresentados no mesmo em itálico e se mantém, assim, essa grafia.   
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usada pelo professor, o output à produzida pelos alunos e interação ao relacionamento entre 

input e output com nenhuma suposição de um relacionamento linear de causa e efeito entre os 

dois.  

A teoria do discurso afirma que o indivíduo desenvolveria competência em uma língua 

estrangeira não somente através de um input, mas por meio de uma interação comunicativa 

entre os falantes, na qual ocorreriam modificações nos discursos para viabilizar o processo 

interativo (FIGUEIREDO, 1995). O autor aponta que, segundo a teoria de Krashen, somente a 

língua “adquirida” seria a utilizada para a comunicação espontânea, pois ao se adquirir uma 

língua se internaliza as regras de forma inconsciente e seu uso fica voltado diretamente para o 

ato comunicacional.  

Cabe aqui se estabelecer uma diferença entre aquisição e aprendizagem. A última se 

refere aos efeitos da instrução formal, com foco no código linguístico e na forma, enquanto 

que a primeira tende a se referir ao aprendizado da língua pelo uso, com foco no significado 

(KRASHEN; TERRELL, 1983). A aquisição estaria ligada à compreensão de estruturas 

pertencentes a um nível de competência um pouco além do qual se encontra o aluno, a fim de 

que o processo de aquisição propicie a passagem de um estágio de competência linguística 

para um mais adiantado. Esse processo só se torna viável se o foco for o significado e não a 

forma da mensagem, o que se inviabiliza por meio de propostas de ensino de línguas 

centradas em estruturas gramaticais.  

A competência oral não poderia, então, ser tão somente “ensinada”, pois o que 

definiria essa aquisição seria a predisposição do aluno em falar, com o propósito de se 

comunicar e não de apreender estruturas e repeti-las mecanicamente. A aquisição faria com 

que o indivíduo se comunicasse de forma espontânea e se tornasse responsável por sua 

fluência (FIGUEIREDO, 1995). 

A teoria de Krashen, que ressalta a importância da fala significativa do professor, não 

dá evidências empíricas suficientes que comprovem sua importância, mas motiva estudos 

sobre input e interação (HALL; VERSPALETSE, 2000, p.5). Princípios da aquisição de um 

segundo idioma, que envolvem questões como input, negociação de significado e output, são 

úteis no desenvolvimento de estudos no contexto on-line, mas deixam de observar a 

importância da interação com outros falantes para a aquisição de outro idioma (HAMPEL, 

2003). 

Há estudos que apontam a importância de alguns aspectos da fala do professor em sala 

e da negociação oral de significados para a produção de um input compreensível (CONSOLO, 

2006). Alguns resultados demonstram que para tornar sua fala mais compreensível os 
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professores geralmente falam mais devagar, usam estruturas sintáticas mais simples, mais 

repetições, pronúncia exagerada, articulação clara, e vocabulário mais básico do que se 

estivesse falando com um falante nativo. Esse tipo de fala, referida em estudos como 

foreigner talk ou caretaker language e usada em níveis mais básicos (NETTEN; 

PLANCHAT-FERGUSON, 1995), têm sido o foco de investigações a fim de se averiguar até 

que ponto tais modificações fariam de fato o input mais compreensível, mas até este ponto os 

resultados obtidos foram inconclusivos (TSUI, 2005). 

Quando o input não é compreensível o interlocutor pode pedir por clarificação, 

repetição ou confirmação, o que resultaria em uma modificação na estrutura da interação. 

Todavia, mesmo com um input compreensível, o aluno precisa estar aberto a ele, isto é, 

necessita de motivação e pouca ansiedade (FIGUEIREDO, 1995), desconstruindo, assim, 

qualquer bloqueio que pudesse inibir essa aquisição. Tsui (2005) aponta estudos que indicam 

que há uma ligação estreita entre a participação oral do aluno, sua ansiedade de aprender uma 

língua estrangeira e sua auto-estima como falante competente desse outro idioma.  

Segundo a teoria de Krashen, indivíduos desmotivados e sem autoconfiança teriam um 

“filtro afetivo” alto, isto é, esses fatores exerceriam um papel de inibição e impediriam os 

inputs de penetrar no dispositivo de aquisição da língua. Seria primordial que este filtro 

estivesse em seus níveis mais baixos, situação na qual encontraríamos um aluno altamente 

motivado e em busca cada vez mais de inputs compreensíveis (FIGUEIREDO, 1995), isto é, 

interagindo com maior frequência e se envolvendo com mais intensidade no ato 

comunicacional. 

Nesta visão, o professor deve se preocupar em fornecer ao aluno o input suficiente e 

compreensível, permitindo que o mesmo tenha tempo de se sentir “apto à produção 

linguística” (FIGUEIREDO, 1995, p.54) sem a cobrança incessante de repetições mecânicas, 

muitas vezes não compreendidas e que acabam por contribuir para desmotivação do aluno. 

Tsui (2005) indica, ainda, que a forma como o professor aloca os turnos de fala em 

sala também pode afetar a interação. Segundo Bygate (2005), a variação da interação oral 

estaria diretamente ligada aos direitos de fala dos interagentes, se os mesmos têm direitos 

iguais ou se um dos falantes adota ou é reconhecido como detentor de direitos especiais, como 

ocorre no caso da relação professor-aluno. A assimetria afetaria a liberdade dos falantes de 

desenvolver ou iniciar tópicos, pedir esclarecimentos ou encerrar a interação. 

Em salas onde a interação é altamente controlada pelo professor, padrões de tomada de 

turno são extremamente importantes como, por exemplo, em contextos como os de salas de 

aula na Ásia onde o fator cultural impõe um controle maior. Algumas pesquisas demonstram 
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que os professores tendem a alocar os turnos geralmente para alunos que costumavam 

responder corretamente as questões nos momentos em que necessita avançar com rapidez 

durante a aula (TSUI, 2005).  

Fatores como este apontam a necessidade de se estar sensível ao estado psicológico 

dos alunos e aos fatores condicionantes do aprendizado em um dado contexto. Regras e 

padrões socioculturais são normalmente determinantes das características da interação 

professor-aluno e, portanto, é essencial que o professor tenha consciência de tais fatores para 

que mantenha seu trabalho em direção a conquistas pedagógicas (CONSOLO, 2006, p.51).  

A integração e a articulação de fatores determinantes do ambiente sociolinguístico, 

como as necessidades específicas dos alunos, aspectos culturais, linguísticos e psicológicos, 

podem promover as condições desejáveis para o desenvolvimento linguístico (CONSOLO, 

2006, p.48).  Desta forma, o professor consciente poderá ampliar e aprimorar a ação em sala 

de aula contribuindo para o desenvolvimento do aprendizado de seus alunos. É preciso dar 

suporte e apreciar cada esforço que os alunos fazem para avançar no aprendizado e superar 

obstáculos. Segundo Tsui (2005), somente após esta tomada de consciência o professor estará 

apto a gerar o tipo de interação em sala que serve de facilitadora para uma aprendizagem 

significativa e agradável.  

Outro aspecto importante para o desenvolvimento de competências comunicativas é o 

feedback e a assistência em matéria de sensibilização dos alunos acerca do uso da linguagem, 

em termos de variedade de vocabulário, correção gramatical e competência estratégica (LEE, 

2004, p.101). Quanto ao feedback dado à produção, Tsui (2005) ressalta o quanto é 

importante não cair em uma visão simplista que vê a correção de erros como uma avaliação 

negativa. Estudos recentes apontam a necessidade de se reconsiderar a noção de „erros‟, e ver 

o feedback dado pelo professor com um suporte ou auxílio para que o aluno formule suas 

hipóteses sobre a língua.  

Para Bygate (2005), fazer com que os alunos foquem na correção encoraja um uso da 

língua menos exploratório ou fluente. Por outro lado, levá-los a uma a exploração direta da 

fluência pode incentivar o uso de frases prontas, desencorajando a atenção à correção e 

reduzindo a capacidade dos falantes em processar a linguagem complexa. A autora reforça 

que o foco na experimentação de novas expressões e novas combinações de palavras e frases 

pode por em perigo a correção e a fluência. Sendo assim, o foco das atividades ou tarefas 

poderia afetar o desenvolvimento dos alunos e, somando-se a isso, a complexidade linguística 

também parece afetada pela complexidade cognitiva das tarefas. Contudo, ainda são 
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necessários estudos que indiquem se o uso de tais tarefas tem efeitos a longo prazo no 

desenvolvimento da linguagem oral dos alunos. 

No processo ensino aprendizagem, o professor seria, então, o facilitador da 

comunicação (NETTEN; PLANCHAT-FERGUSON, 1995; ALMEIDA FILHO; 

BARBIRATO, 2000), agindo, algumas vezes, como um conselheiro ou orientador, 

monitorando o desempenho dos alunos, e em outras situações assumindo o papel de co-

comunicador ao engajar-se em tarefas comunicativas (ALMEIDA FILHO; BARBIRATO, 

2000).  

Entende-se por tarefa ou atividade comunicativa em uma sala de aula de línguas como 

“uma parte do trabalho em sala que envolva os alunos na ação de compreender, manipular, 

produzir ou interagir na língua-alvo enquanto a atenção deles está direcionada mais para o 

significado do que para a forma” (NUNAN, 1989, p.10, tradução nossa)
43

. As práticas 

linguísticas com foco na forma e em pontos específicos da língua podem compor, mas não 

podem nortear uma atividade comunicativa (ALMEIDA FILHO; BARBIRATO, 2000).  

As tarefas comunicativas fornecem ao aluno oportunidades de uso da língua-alvo em 

situações hipotéticas ou não, mas que se assemelhem com experiências que terão fora da sala 

de aula (ALMEIDA FILHO; BARBIRATO, 2000). Volta-se o foco para o significado das 

ações em um dado contexto, estabelecendo-se assim sentidos interpessoais.  

Segundo Netten e Planchat-Ferguson (1995), a psicologia cognitiva indica que a 

interação social serviria como um estimulante para a aprendizagem e que o processo de 

aquisição de outro idioma se daria mais efetivamente quando do envolvimento intelectual do 

aluno no processo de troca comunicacional. Os processos de negociação interpessoais seriam 

então a chave para o sucesso deste processo de ensino-aprendizagem (CONSOLO, 2006). 

Porém, a fim de que o aluno se engaje nesse processo é necessária também uma motivação, a 

qual virá não só de um incentivo dado pelo professor ou pelos colegas, mas pelo próprio 

significado que a atividade proposta e o conteúdo abordado terão para ele. Por exemplo, uma 

atividade sobre check-in em um aeroporto ou em um hotel pode ser bastante motivadora para 

um aluno que está prestes a viajar, enquanto que outra que envolva as comemorações de 

Holloween pode ser desestimulante dependendo das convicções religiosas dos alunos. 

O foco deve estar no tópico e nas atividades a ele relacionadas e não nos aspectos 

pontuais da língua (ALMEIDA FILHO; BARBIRATO, 2000). Dessa forma, é necessário 

                                                
43 A piece of classroom work which involves learners in comprehending, manipulating, producing or interacting 

in the target language while their attention is principally focused on meaning rather than form (NUNAN, 1989, 

p.10). 
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compreender quando uma interação se torna uma atividade comunicativa ou quando se propõe 

apenas a praticar um ponto gramatical ou aspecto linguístico. Algumas situações que ocorrem 

em aulas de língua estrangeira podem exemplificar essas duas faces da interação nesse 

contexto: 

A. Um aluno entra em sala após iniciada a aula e se senta deixando a 

porta aberta. O professor avisa, utilizando a língua-alvo, que não se 

deve fazer isso e solicita que o aluno a feche. 

B. O professor apresenta uma reportagem sobre música e inicia uma 

conversa sobre este tópico onde todos têm liberdade de perguntar e 

emitir opiniões sobre as questões que surgem. 

C. O professor enuncia diferentes formas de cumprimentos para as quais 

exige as respostas apropriadas da turma e/ou de determinados alunos. 

D. O professor pergunta se um aluno tem um carro e solicita a resposta 

afirmativa de um e a negativa de outro aluno. 

Nas situações A e B, as interações se tornam atividades comunicativas. Em A, o 

contexto justifica a solicitação do professor. Situações derivadas do convívio em sala podem 

agregar significado à aprendizagem, isto é, podem ser utilizadas como atividades 

comunicativas se aproveitadas corretamente. Na situação B, o contexto é introduzido pelo 

professor, mas a atividade é aberta e desenvolvida de acordo com as preferências dos 

indivíduos nela envolvidos. Esse tipo de atividade nunca se dá de uma mesma forma, pois em 

cada contexto onde ela será aplicada surgirão experiências de vida diversas compondo um 

resultado diferente. Já nas situações C e D, as tarefas propostas serão sempre as mesmas em 

qualquer contexto, pois se caracterizam pela mecanicidade, envolvendo reflexo e memória. 

Há, portanto, uma reação pré-determinada para o estímulo ao qual foram submetidos. 

Para que a troca comunicativa seja válida como uma ferramenta de aprendizado de 

outro idioma deve haver uma intenção ou necessidade de comunicação real, pois esta requer 

tanto a escolha da linguagem por parte do falante, quanto uma lacuna de informação.  É, 

portanto, primordial que exista algum dado que não seja de conhecimento de um dos 

participantes e que seja fornecida aos mesmos a liberdade de escolha de como alcançar o seu 

objetivo comunicacional (NETTEN; PLANCHAT-FERGUSON, 1995). 

Toda atividade envolve um contexto situacional que fornece as metas comunicativas e 

as iniciativas motivacionais. O mesmo funciona como um facilitador, pois dá aos alunos “os 

meios pelos quais podem decifrar, conscientemente ou não, como a língua opera” (NETTEN; 

PLANCHAT-FERGUSON, 1995, p.45). 
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Desta forma, pode-se resumir que atividades comunicativas objetivam a comunicação 

com foco na mensagem e na construção de significados por meio do preenchimento de 

lacunas de informação e/ou opinião a partir de processos de negociação. O engajamento dos 

alunos no processo de negociação de significados, segundo Tsui (2005), facilita a aquisição 

da segunda língua porque fornece ao aluno a oportunidade de obter um input compreensível e 

de expressar conceitos que estão além da sua capacidade linguística. Lee (2004, p.01, 

tradução nossa) chama atenção para o fato de que 

acredita-se que em interação, os alunos de um segundo idioma possam estender sua 

competência linguística e usar estratégias apropriadas para modificar e negociar 

significado (apesar de afirmações imprecisas e incompletas), e aprender a gerir 

falhas de comunicação em face das exigências linguísticas do interlocutor por uma 

forma de se expressar melhor e mais precisa.
44

 

 

Para tal fim, a exposição à língua-alvo não pode ser controlada ao extremo, limitando 

as ações do aluno ao que pode ser controlado pelo professor (ALMEIDA FILHO; 

BARBIRATO, 2000) ou não se poderá criar situações que motivem atos de comunicação 

espontânea.  Teóricos da área de comunicação apontam que a comunicação real requer tanto 

escolha linguística da parte do interlocutor quanto uma lacuna de informação (NETTEN; 

PLANCHAT-FERGUSON, 1995). 

Netten e Planchat-Ferguson (1995) ressaltam com base em diversos estudos que, 

devido às limitações impostas pelo reduzido leque de opções linguísticas dos níveis iniciais, 

atividades com objetivos específicos e de supressão de lacunas de informação são mais 

efetivas do que as de discussão geral. As atividades devem ser, portanto, planejadas com 

cuidado a fim de que se tenha certeza de que os alunos possuam o conteúdo linguístico que os 

permita participar efetivamente. 

Ainda segundo as autoras, a teoria de aquisição de uma segunda língua dá suporte à 

visão de que para que a língua alvo seja mais bem aprendida para propósitos comunicacionais 

é necessário fornecer ao aluno, principalmente dos níveis mais elementares,  

 um input compreensível por meio de frases curtas e segmentos 

simples integrados a atividades com foco na comunicação; 

 situações para trocas comunicacionais tão autênticas quanto possível e 

que proporcionem o máximo de envolvimento pessoal apesar das 

limitações linguísticas; e 

                                                
44 It is believed that in interaction, L2 learners can stretch their linguistic competence and use appropriate 

strategies to modify and negotiate meaning (despite inaccurate and incomplete utterances), and learn to manage 

communication breakdown in the face of the interlocutor‟s linguistic demands for better and more precise 

expression (LEE, 2004, p.01). 
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 oportunidades para o uso da língua em interações sociais, que 

proporcionem uma livre escolha por parte do aluno de quais formas 

linguísticas usar e como as utilizar. 

O desenvolvimento da competência oral se daria por meio desses dois tipos de prática: 

as atividades com foco na forma e as que têm foco na mensagem e podem levar a atos 

comunicacionais espontâneos e à construção de significado. A elaboração e aplicação dessas 

atividades estariam ligadas à qualidade do material didático, aqui retomada, mas voltando o 

foco para a questão da aquisição da língua. 

Segundo Fernando (2005), para promover interação oral, as atividades inseridas no 

processo de ensino e aprendizagem em uma interface chat de voz devem prover 

oportunidades para: 

 uma interação oral onde alunos possam receber input, negociar 

significado e produzir; 

 um output modificado e compreensível; 

 para a participação de todos os alunos; 

 para perguntas e feedback; e 

 para que os alunos acrescentem suas próprias experiências. 

Além disso, o material produzido e/ou selecionado deve envolver os alunos e atender a 

algumas características importantes como: 

 dar preferência à revisão e à prática do que já foi aprendido, mais do 

que à inserção de novos elementos; 

 focar nos objetivos específicos na língua-alvo; 

 auxiliar a descobrir e apreciar a cultura da língua-alvo; 

 oferecer uma variedade de tarefas em grupo, pequenos grupos ou 

pares; e 

 tirar o melhor proveito das características multimodais da interface 

envolvendo os alunos em atividades que englobem diferentes 

modalidades. 

Pelo resultado de seu estudo, Fernando (2005) acrescenta que é importante: 

 

 ter parte do material selecionado para uma preparação prévia a aula, 

servindo de guia e suporte para os alunos;  

 tentar não se alongar para evitar o tédio; 
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 introduzir as diferentes características e ferramentas presentes na 

interface como parte de uma atividade onde o foco seja a língua-alvo e 

não o uso da ferramenta; 

 permitir a modificação do material pelo professor; e 

 permitir que os alunos guardem o material disponibilizado para as 

aulas para seu próprio uso no futuro. 

Em aulas mediadas por uma interface chat de voz, Fernando (2006) indica que, em 

seus estudos, a visão da maioria dos professores é de que seus alunos tiveram oportunidades 

suficientes para praticar a habilidade oral e apresentaram avanço considerável com relação ao 

desenvolvimento da competência oral. Já Hampel (2003) aponta a dificuldade de se 

desenvolver as atividades planejadas de forma apropriada pelo pequeno número de alunos 

presentes nas aulas. A adaptação das atividades e das aulas seria constante não só pelo fato 

anterior, mas também pela falta de preparo para as aulas. 

Concluindo, segundo Hampel (2003), estes seriam pontos positivos e negativos de 

aulas de conversação por meio de uma interface chat de voz, na opinião de professores e 

alunos: 

 

Quadro 2: Pontos positivos  

Alunos Professores 

Desenvolvimento da competência oral. Desenvolvimento da competência oral. 

Oportunidade para uma comunicação autêntica com 

outros alunos. 
Oportunidade para a interação oral. 

Encurta a distância entre alunos e professores. 
Aprimoramento de habilidades ligadas ao uso de 
tecnologias e da navegação na internet. 

 
Aumento da motivação de alunos pelo uso da 

interface. 

 Viabilização de apresentações multimodais. 

 
Presença regular de alunos às aulas por não ter a 

necessidade de se locomover até o local das aulas. 

 

O fato do professor não necessitar intervir com 

frequência na tomada de turnos pela organização que 

o software promove. 

 Fonte: Hampel, 2003. 
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Quadro 3: Pontos negativos 

Alunos Professores 

Dificuldades técnicas (áudio e perda de conexão).  Dificuldades técnicas e seu impacto negativo. 

Falta de linguagem corporal e espontaneidade. 

Dificuldade para os alunos de enfrentar dois 

desafios concomitantes, o da parte técnica e o da 

linguística. 

Períodos de silêncio constrangedores. 
Dificuldade para desenvolver as atividades 

planejadas de forma apropriada pelo baixo quorum. 

Pessoas menos tímidas teriam menos probabilidade 

de participar. 

Adaptação constante das atividades planejadas pelo 

baixo quorum e pela falta de preparo para as aulas. 

A complexidade (muitas coisas para lidar ao mesmo 

tempo - mouse, microfone e digitação). 
 

A necessidade de mais prática.  

Falta de tempo para se preparar para as aulas.  

Frequência de grupos pequenos.  

 Fonte: Hampel, 2003.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

 As etapas e passos seguidos na metodologia levaram em conta as orientações de 

Rizzini, Castro e Sartor (1999). Tendo o objetivo geral e as questões de estudo estabelecidas, 

seguiu-se, portanto, para a seleção das amostras das populações estudadas e dos instrumentos 

de coleta mais adequados, com a conseguinte elaboração dos mesmos.  

Ao se determinar quais e quantos indivíduos seriam sujeitos da pesquisa, levou-se em 

conta conceitos de amostra apontados pelas autoras supracitadas. A amostra seria “o conjunto 

de indivíduos selecionados dentro de uma população que se quer investigar” (RIZZINI; 

CASTRO; SARTOR, 1999, p.73) e agrupados, então, em uma população específica com base 

em uma característica comum. No caso deste estudo, os sujeitos se agruparam em duas 

populações: a de professores e a de alunos. 

 Com base em um conhecimento prévio dessas populações, optou-se pela amostragem 

casual, ao entender-se que a quantidade de respostas a questionários e de consentimento no 

caso das entrevistas também se configura como um dado importante. A amostra casual, 

segundo Rizzini, Castro e Sartor (1999), permite uma chance igual a todos de fazer parte da 

amostra. 

 Quanto aos instrumentos de pesquisa, optou-se, assim, por: (a) questionário; (b) 

entrevista; e (c) observação de campo. A escolha do questionário levou em conta o 

“conhecimento do universo pesquisado” (RIZZINI; CASTRO; SARTOR, 1999, p.78) por 

parte da pesquisadora. Tal instrumento, composto por perguntas fechadas, de múltipla escolha 

e abertas, teve a sua elaboração, assim como a do roteiro de entrevista, pautada nas 

características específicas de cada população dentro do contexto de estudo.  

 As perguntas fechadas e de múltipla escolha quantificaram dados importantes para o 

balizamento de hipóteses. Algumas dessas questões incluíram escalas a fim de quantificar o 

grau de concordância ou não dos respondentes com relação a alguns pontos. Já as questões 

abertas objetivaram uma maior profundidade dos temas abordados. 

 Outra escolha foi pela utilização de um formulário on-line, viabilizado pela interface 

Google Docs
45

, que disponibiliza ferramentas para edição e links de acesso externo à página 

do questionário. O procedimento adotado envolveu o envio de duas mensagens para as caixas 

                                                
45 Para mais informações: http://www.google.com/google-d-s/intl/pt-BR/tour1.html 
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postais institucionais dos professores
46

. A primeira os convidava a responder um questionário 

específico para os docentes e a segunda solicitava a colaboração de todos os professores 

quanto ao envio da mensagem com a qual se convidava os alunos a participar da pesquisa 

respondendo um questionário para discentes.  

O envio da mensagem específica para os alunos foi feito obrigatoriamente das caixas 

dos professores, pois nelas é que se encontram cadastrados os endereços eletrônicos dos 

alunos pelos quais cada professor é responsável. A fim de facilitar o processo, a pesquisadora 

se pôs a disposição para efetuar o envio da mensagem para os alunos, já que tem acesso a 

todas as caixas postais. Contudo, ressalta-se que, apesar da pesquisadora ter o controle 

administrativo dessas caixas postais, o acesso só é feito quando solicitado pela coordenação 

ou pelos professores para dar suporte técnico.  

Desta forma, só foram acessadas as caixas dos que enviaram uma resposta autorizando 

o procedimento por parte da pesquisadora, sempre dando ciência à coordenação de todos os 

passos por meio de cópia carbono das mensagens. Sendo assim, de 9 professores, 2 efetuaram 

o envio e 7 forneceram a autorização para que a pesquisadora o efetuasse. 

Cabe ressaltar que a opção por um questionário on-line demonstrou ser vantajosa por 

três pontos: o alcance, o anonimato e a praticidade. O alcance estaria ligado à abrangência que 

a internet proporciona, pois o tipo de população de alunos que é sujeito desse estudo não está 

concentrado em uma sala de aula ou mesmo dentro de uma instituição de ensino, mas disperso 

pelo território nacional e até no exterior.  

O anonimato, item essencial à pesquisa qualitativa, é resguardado de forma segura 

para ambas as populações pesquisadas, fato que não ocorreria se o envio das respostas por 

parte dos respondentes fosse feita por e-mail ou mesmo entregue pessoalmente. Ao responder 

o questionário on-line, o aluno envia de forma segura e anônima os dados fornecidos ao clicar 

no botão „Finalizar‟ no final do formulário. Os dados seguem direto para uma planilha 

armazenada em uma conta do Google Docs sem a identificação o remetente, limitando-se 

apenas a informar a data e horário do envio. Dessa parte surge o outro ponto a favor do uso 

desse tipo de questionário em pesquisas, a praticidade.  

O pesquisador, ao acessar sua conta no Google Docs, encontra uma planilha com 

todos os dados tabulados pelos itens constantes do questionário. Os dados podem ainda ser 

observados estatisticamente ao se acessar o resumo das respostas, o qual fornece tabelas e 

gráficos com os percentuais e a quantificação dos resultados das questões fechadas. Além 

                                                
46 As mensagens sobre os questionários para docentes e discentes encontram-se nos anexos, p.179 e 180, 

respectivamente. 
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disso, o arquivo com os dados pode ser armazenado on-line ou transferido para outro 

computador. 

Outro ponto importante foi a escolha pela não obrigatoriedade de respostas, isto é, o 

respondente não seria forçado a responder as questões propostas. O fato dos sujeitos se 

absterem de responder certas questões também foi considerado um dado relevante. 

O link para os questionários de professores e alunos ficou aberto durante 45 dias, 

sendo acessado de acordo com a conveniência do respondente. Ao final deste prazo, do 

questionário enviado para os 386 alunos, obteve-se 94 respostas, o que equivale a 24% do 

total de alunos inscritos no curso até a data de encerramento da coleta de dados. Já com o 

questionário para professores, obteve-se o retorno de 6, o que equivale a 67% do total de 09 

professores.  

A primeira tabulação das respostas dos questionários foi feita de forma automática em 

duas planilhas pelo sistema do Google Docs, uma para professores e outra para alunos. Da 

mesma forma, o sistema gerou dois documentos com os resumos das respostas que 

ofereceram gráficos estatísticos com os índices de cada item das questões fechadas ou de 

múltipla-escolha, além de listarem todas as respostas obtidas com cada pergunta aberta. Tal 

funcionalidade otimizou a fase em que se deu a exploração e preparação do material. 

Durante esse mesmo prazo de 45 dias, se deram a observação de campo e as 

entrevistas. A escolha da entrevista como um dos instrumentos ocorreu pela necessidade de se 

aprofundar algumas questões relacionadas à interação e à competência oral com a população 

de professores, todos profissionais da área de ensino de línguas. A determinação de se 

entrevistar apenas os professores firmou-se pela facilidade de acesso a esses profissionais, 

fato que não ocorre com os alunos, além de se supor que a contribuição desse grupo poderia 

ser mais aprofundada. 

 A entrevista aplicada foi a semi-estruturada, que, mesmo com um número de questões 

e tópicos pré-determinados, possibilitou certa flexibilidade. Segundo Rizzini, Castro e Sartor 

(1999), neste caso há a possibilidade de se formular ou descartar questões no decorrer da 

entrevista, porém, deve-se ter cuidado para não fugir da temática ou controlar 

demasiadamente o conteúdo, o que acabaria por induzir o entrevistado. Acrescenta-se, ainda, 

que o roteiro de entrevista foi formulado, tal como os questionários, com base nas 

características específicas da população de professores e das temáticas que possibilitariam um 

maior aprofundamento. 

Durante o período de quarenta e cinco dias se deu o processo de negociação, 

agendamento e execução das entrevistas. A princípio, uma mensagem individual foi enviada a 
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cada professor pelo e-mail institucional convidando-o a participar da pesquisa e solicitando a 

melhor data e horário, além da preferência pela modalidade presencial ou on-line.  

Dos 9 professores contatados, 6 aceitaram ser entrevistados, coincidentemente a 

mesma quantidade de respondentes do questionário para docentes. Dos entrevistados, apenas 

um preferiu a modalidade presencial, marcando o encontro no local de trabalho, de acordo 

com a sua conveniência.  

As gravações, após autorização dos entrevistados, foram feitas por meio de aparelho 

convencional de MP4, no caso da entrevista presencial, e, nos casos em que se optou pela 

modalidade on-line, a entrevista foi mediada pelo Skype
47

 ou Windows Live Messenger
48

 e 

para a gravação utilizou-se o programa Audacity 1.3
49

. Dessa etapa, procedeu-se a transcrição 

das entrevistas, a qual tomou como base as orientações de Preti (2006). Após a transcrição de 

todas as entrevistas, as respostas foram agrupadas por pergunta e tabuladas. Desse processo 

foram geradas tabelas utilizadas no processo de categorização dos dados e posterior inferência 

e interpretação com base no corpus em destaque. 

O último instrumento relacionado, a observação de campo, foi escolhido por 

proporcionar “dados não verbais relacionados com o tema de estudo” (RIZZINI; CASTRO; 

SARTOR, 1999, p.70). Tendo em vista as características do curso de não ter turmas fechadas 

e fixas em um horário determinado, sendo o público que atende as aulas de conversação 

flutuante, com uma rotatividade grande de alunos nos diversos níveis, adotou-se o critério de 

se observar aulas aleatoriamente até a quantidade de três aulas por nível, totalizando-se quinze 

aulas. 

Devido à presença de uma criança de três anos, filho da pesquisadora, na residência 

onde se deu a observação das aulas, a mesma seria inviável, principalmente no turno da noite. 

A solução encontrada foi a utilização de uma ferramenta de gravação de áudio e vídeo. 

Contudo, testes com diversos programas falharam, pois os mesmos efetuavam as gravações, 

mas captavam sons externos que interferiam na compreensão do conteúdo captado.  

                                                
47 Software que permite comunicação pela Internet através de conexões de voz sobre IP (VoIP). Para mais 

informações, acessar: http://www.skype.com/intl/pt/home/ 
48 Substituiu o antigo MSN Messenger e se caracteriza como um software para troca de mensagens instantâneas, 

mas que permite também a comunicação por VoIP. Para mais informações, acessar: 

http://explore.live.com/windows-live-messenger?os=other 
49 Software livre para edição de áudio. Para mais informações, acessar:  

http://audacity.sourceforge.net/?lang=pt 
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Por fim, este procedimento só foi possível pela utilização de um programa específico, 

o Camtasia Studio 6
50

, que permitiu a gravação sem a captação do som ambiente. Porém, para 

que isso fosse executado os auto-falantes externos do computador foram desligados e o 

microfone foi direcionado para a captação do que viesse apenas da placa de som, o que 

impossibilitou a participação oral por parte da pesquisadora e ainda a impediu de ouvir o que 

se passava na sala de aula no momento da gravação. O processo contemplava, portanto, a 

captação dos canais de áudio e vídeo do computador utilizado para acessar a aula e a 

observação de tudo o que ocorreu pode ser feita em um momento oportuno.  

Cabe indicar que, antes de se adotar tal procedimento, os professores e a coordenação 

do curso foram informados por meio de um e-mail
51

 das dificuldades em relação à observação 

das aulas do turno da noite e que a única opção seria gravá-las em áudio e vídeo. Além disso, 

acrescentou-se que a pesquisadora estaria realmente incomunicável por questões técnicas no 

período de observação, a fim de que não se tentasse um contato durante o trabalho de campo. 

Como não houve objeções ao fato, foi dado prosseguimento à observação das aulas. 

As etapas que sucederam a obtenção dos dados foram norteadas pela análise de 

conteúdo, pois sendo esta um conjunto de técnicas aplicadas à análise das comunicações 

(BARDIN, 2002) pode-se, a partir dela, inferir significações de diferentes tipos de discurso. A 

neutralidade dessa prática advém do rigor do método, que busca a manutenção da 

heterogeneidade do objetivo, a fim de, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos, 

inferirem-se indicadores que levem a desvendar o que está por trás do discurso, indo além das 

palavras.  

Para a análise dos dados obtidos, foram seguidas as etapas indicadas por Bardin (2002) 

para a análise de conteúdo: (1) a pré-análise; (2) a exploração do material; e (3) o tratamento 

dos dados, a inferência e a interpretação. Na primeira fase, a pré-análise, se deu a organização 

do material e a sistematização das ideas iniciais por meio de quatro passos: (1.a) a leitura 

flutuante, na qual se estabeleceu o primeiro contato com os documentos após o encerramento 

da coleta e, a partir desta primeira leitura, partiu-se para (1.b) a escolha dos documentos, 

formando o corpus que foi submetido à análise. Finalizado este passo, seguiu-se para (1.c) a 

preparação do material, momento no qual foram criados documentos, com tabelas e gráficos, 

para todas as respostas obtidas. Partiu-se, então, para (1.d) a referenciação dos índices e a 

elaboração de indicadores, com a delimitação dos temas encontrados. 

                                                
50 Software usado para criação de vídeos, que captura a imagem gerada na área de trabalho do computador e 

permite a edição por meio de variadas ferramentas. Para mais informações, acesse: 

http://www.techsmith.com/camtasia.asp 
51 A mensagem encontra-se nos anexos, p.182. 
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A etapa de organização da análise ocorreu com (2) a exploração do material, etapa na 

qual se deu a definição das categorias e suas unidades de contexto e de registro. As categorias 

definidas foram: A – Caracterização dos alunos; B – Aulas de conversação; C – Competência 

oral; e D – Interação.  

Com (3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, se deu a etapa em 

que ocorreu o tratamento estatístico dos resultados com a criação de tabelas e gráficos que 

aglutinaram os dados importantes referentes a cada categoria, conferindo destaque às 

informações fornecidas para análise. O que se observa a seguir é o desenvolvimento de cada 

categoria com base nos dados obtidos por meio dos três instrumentos de coleta, procedendo, 

assim, com a interpretação dos índices dentro de cada tema. 

 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS 

 

 

 Os dados obtidos por meio dos questionários respondidos por alunos e professores e 

da observação das aulas possibilitaram a caracterização da população de alunos. Para tanto, 

surgiram quatro unidades de contexto: (a) nível; (b) tempo de curso; (c) aprendizagem de 

língua estrangeira; e (d) aulas de conversação. 

 Quanto ao nível, a análise dos dados informados por seis professores sobre seus 

grupos indica que a maior parte dos alunos se concentra no nível Fundamentos (29%), 

seguido pelo nível Básico (21%), totalizando metade dos alunos nos níveis iniciais do curso. 

O contraste se dá com a baixa concentração de alunos no último nível, o Avançado, com 

apenas 5%. Os níveis intermediários, Elementar (17%) e Intermediário (15%), demonstram 

equilíbrio, acompanhando o Pós-intermediário (12%), mas não chegam ao total expressivo de 

50% da soma dos dois níveis iniciais. 

 Os dados referentes ao nível dos alunos que responderam ao questionário corroboram 

com a identificação dessa divisão da população de alunos. Há uma concentração alta de 

respondentes nos níveis iniciais, Fundamentos (26%) e Básico (17%), em contraste com 

apenas 5% no Avançado. Os demais níveis, Elementar (17%), Intermediário (17%) e Pós-

intermediário (18%), apresentam o mesmo equilíbrio, com pequenas variações. 

 Outro fator levado em consideração foi o tempo de curso, o qual indica o período total 

de tempo em que o aluno está matriculado. Destaca-se, assim, que 56% dos alunos 
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respondentes estavam nos primeiros seis meses de curso, podendo ainda estar se habituando à 

modalidade de ensino, à metodologia, ao ambiente virtual de aprendizagem e às ferramentas e 

interfaces a ele relacionadas. Além disso, os novatos se concentravam nos níveis iniciais, 

Fundamentos (33%) e Básico (18%), totalizando 51%, o que pode refletir um grau ainda 

maior de dependência. 

A aprendizagem de língua estrangeira trouxe outras características importantes para o 

contexto da pesquisa. Questões que envolveram a determinação do grau de importância de 

áreas que envolvem a aprendizagem de língua estrangeira, como o estudo da gramática e de 

vocabulário, a prática de leitura e compreensão, de conversação e pronúncia, e de redação, 

indicaram que para os alunos não há áreas de estudo que possam ser deixadas de lado por não 

terem tanta relevância para a aprendizagem. De acordo com escala de 1, indicando nenhuma 

importância, à 5, extrema, as cinco áreas são tidas pelos sujeitos como de muita e, 

principalmente, de extrema importância, conforme destaca o gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 1: Importância das áreas de aprendizagem 

 

Destaca-se a posição da prática de conversação e pronúncia, tida como de extrema 

importância para 76% e muito importante para 14%, totalizando 90% dos respondentes, 

concentrados nos níveis iniciais (42%) e avançados (31%). Outro destaque fica com a prática 

de leitura e compreensão que, apesar de tida como de extrema importância para 68%, totaliza 

93% ao somarem-se os 25% que a consideram de muita importância, com concentração que 

também se aloca nos níveis iniciais (44%). Estas práticas são seguidas pelo estudo de 
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vocabulário, com 58%, este bem a frente do de gramática, com 43%, e da prática de redação, 

com 31%. 

 Ainda com relação à aprendizagem de língua estrangeira, verificou-se o grau de 

dificuldade que os alunos teriam com relação às cinco áreas supracitadas, seguindo uma 

escala de 1, indicando nenhuma dificuldade, a 5, extrema. Conforme o gráfico a seguir, 

poucos assumem não ter dificuldade, enquanto a maioria indica ter dificuldade, 

principalmente com relação ao estudo de vocabulário e de gramática, seguidos pela prática de 

leitura e compreensão e de redação. Os que apontam muita dificuldade se concentram mais 

nas práticas de redação e de conversação e pronúncia, sendo que esta última se destaca como 

de extrema dificuldade.  

 

 

Gráfico 2: Dificuldades de aprendizagem 

 

A concentração nos graus 3 e 4 pode indicar a visão de que sempre há dificuldades a 

serem superadas no processo de ensino-aprendizagem. Porém, é importante notar que, ao 

atribuir o grau 3, o aluno assume a dificuldade que tem naquela área de aprendizagem, mas 

sem indicar algo fora da normalidade. Ao assinalar os graus 4 e, principalmente, 5, indica 

áreas de deficiência, nas quais encontra muita ou extrema dificuldade. Desta forma, cabe 

destacar que 51% dos alunos indicam que têm dificuldade com a gramática e 52% com 

vocabulário, porém, 65% e 53% indicam áreas de deficiência nas práticas de conversação e 

pronúncia e de redação, respectivamente.  

Levando-se em conta o nível dos respondentes, o que se pode notar com relação à 

dificuldade com gramática é que os mesmos se concentram nos dois extremos, no dos níveis 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

Dificuldades de aprendizagem

Gramática

Leitura e compreensão

Conversação e pronúncia

Redação

Vocabulário



67 

 

iniciais (43%) e no dos avançados (32%). Com o estudo de vocabulário há um equilíbrio entre 

os iniciais (35%), os intermediários (34%) e os avançados (31%). Já com as áreas de 

deficiência, nota-se que, com relação à prática de conversação e pronúncia, metade dos 

respondentes está nos níveis iniciais, seguida por 31% nos níveis intermediários. Com a 

prática de redação, a mesma ordem se repete, com 43% para os níveis iniciais e 32% para os 

intermediários. 

 Outra unidade de contexto relevante para a caracterização dos alunos neste estudo se 

refere às aulas de conversação. Com relação à frequência, constatou-se uma diferença 

significativa entre os dados provenientes de alunos e professores. A indagação sobre quem 

frequenta ou não as aulas de conversação revelou índices opostos, já que, segundo os alunos, 

a maioria (56%) frequenta as aulas, porém, segundo os professores, a maioria (61%) não 

frequenta. 

 Os índices provenientes do questionário para discentes dividiram a população de 

alunos em dois grupos: os que frequentam e os que não frequentam as aulas de conversação. 

Os que frequentam estão concentrados nos níveis iniciais, Fundamentos e Básico, segundo 

professores (46%) e alunos (41%). Há um equilíbrio entre os níveis intermediários, Elementar 

e Intermediário, com 20%, segundo os alunos, e 28%, segundo professores, e os níveis 

avançados, Pós-intermediário e Avançado, com 29%, segundo alunos, e 26%, segundo 

professores. O contraste com os índices retirados do diário de campo revelam um equilíbrio 

ainda maior entre os níveis com 36% para os níveis iniciais, 36% para os intermediários e 

28% para os avançados.  

 Quanto à frequência mensal, a dita como ideal e que baliza o cumprimento de uma das 

metas para aprovação nos módulos seria de uma vez por semana, até que se completassem 

oito participações satisfatórias em semanas distintas, sendo que o aluno estaria livre para 

participar quantas vezes quisesse. Desta forma, o ideal seria uma frequência mensal de quatro 

participações, porém, segundo os respondentes, a maioria (64%) está abaixo desta média, com 

frequência regular de uma (13%), duas (21%) e três (30%) aulas por mês. 19% afirmam 

participar quatro vezes por mês, enquanto que 17% indicam fazer além do que lhes é 

solicitado, participando de mais de quatro aulas no mesmo período. 

Os grupos acima revelam, ainda, que os respondentes que indicam estar abaixo da 

média de frequência regular exigida teriam uma concentração maior nos níveis iniciais (38%) 

e intermediários (35%), seguidos pelos avançados (27%). Contudo, os níveis de concentração 

se alteram ao se observar os grupos que atendem as exigências de frequência. Para os que 

seguem o que lhes é exigido, a concentração aumenta nos níveis iniciais (48%) e nos 
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avançados (31%), seguidos pelos intermediários (21%). Já para os que excedem a frequência 

exigida, o índice é bem alto nos níveis iniciais (67%), seguido pelos avançados (22%) e 

intermediários (11%).  

Ainda quanto à frequência, a observação de campo ressaltou índices que apontam que 

20% das aulas tiveram frequência nula, sendo que destes, mais da metade (67%) são de aulas 

dos níveis iniciais. Acrescenta-se ainda que 34% são de aulas individuais e 46% concentram 

dois ou mais alunos. 

 Quanto ao tipo de participação, a divisão proposta visava enquadrar os níveis iniciais, 

intermediários e avançados quanto ao que é esperado de cada um com relação à competência 

oral, segundo a ALTE (2010). Os níveis iniciais seriam mais restritos e falariam pouco, 

apenas quando requisitados; os intermediários, pela aquisição de estruturas e vocabulário, 

além de um pouco de fluência, arriscariam perguntas e comentários algumas vezes; e os níveis 

avançados não necessitariam de solicitação, comunicando-se de forma ativa.  

Desta forma, como a maioria dos alunos que frequenta as aulas está nos níveis iniciais, 

o esperado seria que a maioria indicasse falar pouco, apenas quando requisitado. A 

constatação, contudo, foi que a maioria (57%) se descreve como um aluno que não se 

restringe a escutar e a responder apenas o que lhe é solicitado, falando um pouco mais do que 

é esperado e, por vezes, arriscando perguntas e comentários. Os que só falam quando 

requisitados seguem com 26%, e os que detêm comunicação ativa com 15%. Já os que 

assumem ter algum tipo de restrição que os faça apenas entrar e se manterem mudos durante a 

aula chegam a um índice bem baixo, de 2%. 

 

 

Gráfico 3: Tipos de participação nas aulas de conversação. 
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 É interessante destacar que os alunos, que não necessitam de solicitação e comunicam-

se ativamente, se concentram nos níveis avançados, com 63%, seguidos pelo nível básico, 

com surpreendentes 25% e o nível elementar, com 12%. Os que arriscam demonstram 

equilíbrio entre os níveis, mas apresentam índices que surpreendem por terem os níveis 

iniciais na primeira posição, com 36%, seguidos de 34% para os avançados e 30% para os 

intermediários. Já os que falam apenas quando requisitados atendem as expectativas e se 

concentram nos níveis iniciais, com 57%, seguidos pelos níveis intermediários, com os 

restantes 43%. 

 A observação de campo indicou dados mais coerentes com a expectativa inicial para 

cada grupo e, conforme o gráfico abaixo, as mais altas concentrações de cada tipo de 

participação estão no nível tido como o adequado, destacando ainda a idea de 

desenvolvimento entre os níveis. 

 

 

Gráfico 4: Tipos de participação constatados nas observações de aula. 

 

A outra faixa da população de alunos, a dos que não frequentam as aulas, segue a 

mesma regra quanto à distribuição entre os níveis. Assim como ocorreu com os que 

frequentam, os níveis iniciais detêm o maior índice (44%), com destaque para o Fundamentos 

(27%), seguidos dos níveis intermediários (39%). Os níveis avançados revelaram os menores 

índices, com 12% para o Pós-intermediário e 5% para o Avançado. 

 De acordo com as justificativas apresentadas pelos alunos, os fatores que impedem a 

participação estão relacionados principalmente com aspectos tecnológicos (50%), como uma 
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banda de acesso a internet com baixa velocidade e a incompatibilidade do sistema operacional 

do computador com o programa utilizado para acessar as aulas. Outros fatores foram 

pontuais, como problemas técnicos relacionados ao computador da residência, dificuldades 

com a configuração do computador, a falta de equipamento adequado no trabalho e 

dificuldades com a tecnologia. 

Outros fatores relevantes estão relacionados ao tempo (27%), como a falta do mesmo e 

a dificuldade em conciliar o tempo disponível com os horários das aulas, e ao trabalho (11%), 

este ligado a carga de trabalho e, principalmente, às viagens a serviço. Já os fatores pontuais 

estão ligados à aprendizagem de língua estrangeira (5%), como dificuldades em compreensão 

e expressão, além da falta de prática de pronúncia, e à aspectos psicológicos (2%), como 

inibição.       

 

 

Gráfico 5: Fatores que impedem uma faixa da população de acessar as aulas. 

 

 Desta forma, podemos descrever a população de alunos como sendo de maioria 
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de novatos no curso, que ainda estão em um momento de ambientação e necessitam, assim, de 

atenção especial para adquirir a competência que permitirá uma boa desenvoltura nesse novo 

contexto de aprendizagem.  

 Outro ponto importante é que os alunos respondentes valorizam de forma equilibrada 

as áreas de estudo na aprendizagem de língua estrangeira, o que indica uma visão de que todas 
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as áreas se complementam e são partes essenciais que compõem o aprendizado de um idioma. 

Já o foco do aprendizado está na comunicação oral e no acesso à informação escrita, com o 

desenvolvimento de habilidades comunicacionais pelas práticas de conversação e pronúncia e 

de leitura e compreensão. 

 Quanto às dificuldades impostas pelas diferentes áreas, os alunos assumem que há 

dificuldades em todas, o que indica que sempre há barreiras a serem superadas no processo de 

ensino-aprendizagem. O estudo de gramática e o de vocabulário, que fornecem as atividades 

necessárias para a aquisição de estruturas da língua e do léxico, respectivamente, são vistos 

como parte dessas barreiras já esperadas durante o processo. A deficiência se encontra no 

desenvolvimento de habilidades comunicacionais necessárias à comunicação oral e ao acesso 

à informação escrita, principalmente para os alunos dos níveis iniciais.  

O aprimoramento de práticas que levam ao desenvolvimento de habilidades 

comunicacionais passa para o aluno, principalmente dos níveis iniciais, a noção de progresso 

e dá o estímulo necessário a continuidade do aprendizado. Quando começa a entender e a se 

fazer entender, o aluno sente que é capaz de aprender e se sente estimulado a continuar.  

 A maioria dos alunos, ao contrário do que os professores afirmam, indica frequentar as 

aulas de conversação. Desses, ressalta-se o nível de comprometimento pela frequência mensal 

às aulas. A maior parte se concentra nos níveis iniciais, seguida pelos intermediários, e 

frequenta as aulas de duas a três vezes por mês, abaixo da frequência mínima exigida. Já os 

que apresentam um nível maior de comprometimento, com frequência adequada ou superior a 

ela, indicam uma busca pelo aprimoramento de áreas de deficiência, liderada sempre pelos 

níveis iniciais. 

Quanto ao tipo de participação, o aluno que frequenta as aulas de conversação indica 

que não se restringe apenas ao que lhe é requisitado, se arriscando e buscando o 

desenvolvimento da competência oral. Tal aluno está presente em diferentes níveis, mas 

principalmente nos iniciais, indicando a busca pelo aprimoramento de áreas de deficiência, 

mesmo que seguidos de perto pelos avançados, que já dominam estruturas e vocabulário 

necessários para uma participação mais ativa durante as aulas. 

 Não se pode deixar de lado a outra faixa desta população, a dos que não frequentam as 

aulas. Este alunos se concentram nos níveis iniciais, principalmente no Fundamentos, e têm o 

afastamento dessa atividade justificado, na maioria, por aspectos tecnológicos, principalmente 

com relação ao acesso a uma tecnologia mais adequada e atualizada. Uma boa parte ainda se 

diz prejudicada pela falta de tempo e dificuldades em conciliar o tempo de estudo com os 
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horários disponibilizados para as aulas, apesar da oferta para todos os níveis ser feita em dois 

turnos, manhã e noite, de segunda a quinta, sexta, pela manhã e sábado, pela manhã e a tarde. 

 

 

3.2. AULAS DE CONVERSAÇÃO 

 

 

 Para discorrer acerca dos componentes que se inserem nesta categoria recorreu-se aos 

questionários respondidos por professores e alunos, além de alguns dados oriundos de 

entrevistas com docentes e da observação de campo. Derivaram-se sete unidades de contexto: 

(a) caracterização das aulas; (b) a interface; (c) a metodologia; (d) a atuação dos professores; 

(e) os problemas técnicos; (f) as vantagens; e (g) as limitações das aulas de conversação on-

line. 

 A caracterização da aula foi solicitada, tanto a professores quanto a alunos, por meio 

de uma questão que demandava a marcação dos adjetivos que melhor descreveriam as aulas, 

com a possibilidade de escolha de quantas opções o respondente achasse necessário. 

 Os alunos descreveram as aulas como sendo, principalmente, dinâmicas, para 75% 

deles, e interativas, para 72%, além de estimulantes, conforme opção de 51%, divertidas, para 

43%, e fáceis, para 36%. Apenas 11% as consideraram repetitivas, 9% as acham difíceis, 6% 

as apresentam como monótonas e complicadas e para 2% seriam cansativas e desestimulantes. 

Para todos os professores, as mesmas são interativas, somando-se a isso o fato de 

serem fáceis, para 83%, e estimulantes, para 67%. Metade dos docentes as considera 

repetitivas, mas, ainda assim, dinâmicas e divertidas. Apesar disso, 33% as expõem como 

monótonas e 17% como difíceis e complicadas, mas nenhum docente as aponta como 

cansativas e desestimulantes. 

A análise dos dados referentes à interface envolve índices ligados às ferramentas 

agregadas a ela, sendo estas as de bate-papo de texto, de bate-papo de voz, de navegação 

compartilhada, de quadro-branco, de compartilhamento de aplicativos, de enquetes, de vídeo 

conferência e de botões para exibir emoção e solicitar turno. Tais índices indicam a noção de 

existência, as situações e frequência de uso das mesmas, além da avaliação do software que 

viabiliza a interface.  

Essa nova interface apresenta ferramentas ainda desconhecidas tanto por professores 

quanto por alunos. Para os últimos, destacam se as de vídeo conferência (47%) e a de quadro-



73 

 

branco (21%), enquanto que para os professores o desconhecimento recai na que viabiliza o 

compartilhamento de aplicativos (50%) e na de enquetes (34%). 

Das ferramentas que conhecem, isto é, das que sabem que estão disponíveis na 

interface, os professores afirmam ter total domínio do funcionamento e noção de 

aplicabilidade nas aulas das que são indispensáveis para que a aula ocorra, e que já estariam 

disponíveis na interface anterior, como a de bate-papo de texto, a de bate-papo de voz e a de 

navegação compartilhada.  

Outra ferramenta que se destaca pelo domínio de seu funcionamento e pela noção de 

aplicabilidade é a de botões para exibir emoção e solicitar turno, utilizada nas aulas pela 

maioria dos professores entrevistados (67%), para expressar alegria ou tristeza sobre algo dito 

pelos alunos e como incentivo, estimulando o aluno que apresenta uma boa produção. O 

contraste surge com os índices oriundos das observações, pelos quais os botões foram 

utilizados em 17% das aulas e por 33% dos docentes. Observou-se a sua utilização para 

expressar descontentamento com problemas técnicos e solicitar o turno, por parte dos alunos, 

e para parabenizar a produção dos alunos, por parte do docente. 

 A ferramenta de quadro-branco é indicada como uma da qual se supõe ter noção de 

manuseio, mas não de aplicabilidade nas aulas para 50% dos professores e parte dos 

professores informa não utilizá-la por falta de segurança. Soma-se a isso, a opinião de 85% 

dos alunos, que afirmam não ter noção se esta ferramenta os auxiliariam durante as aulas pela 

mesma nunca ter sido utilizada. Dos 11% que indicaram os supostos benefícios de sua 

utilização, identificou-se que os mesmos a estariam confundindo com a de bate-papo de texto 

ao indicarem funcionalidades desta última, como a viabilização de explicações e orientações e 

a solução de dúvidas. 

Por outro lado, 33% dos professores afirmam ter noção de aplicabilidade das 

ferramentas de enquetes, de vídeo conferência, de quadro-branco e de botões para exibir 

emoção e solicitar turno, mas não sabem como as mesmas funcionam. E 33% acreditam na 

irrelevância da ferramenta de vídeo conferência para as aulas de conversação on-line. 

Pela observação de campo, esse cenário se mantém, pois em 100% das aulas em que 

houve quorum as ferramentas de bate-papo de voz e de texto foram utilizadas. Em 92% usou-

se a de navegação compartilhada, não acessada apenas em uma oportunidade quando a aula 

foi encerrada por impossibilidades técnicas, e 17% apresentaram o uso da ferramenta de 

botões para exibir emoção e solicitar turno. 

O questionamento acerca das situações de uso das ferramentas revelou um alto índice 

de abstenção (entre 100% e 83%) por parte dos docentes quando das respostas para o uso das 
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ferramentas de quadro-branco, de compartilhamento de aplicativos, de enquetes e de vídeo 

conferência.  Constata-se, portanto, que tais índices denotam um desconhecimento de como 

e/ou quando aplicar as ferramentas em questão. Além disso, dados acerca da frequência de 

uso das mesmas, na visão de professores e alunos, corroboram para a identificação da falta de 

informação sobre o uso e a aplicabilidade das mesmas.  

Tomando-se como referência os índices do gráfico abaixo, as ferramentas que 

apresentam altos índices de frequência de uso nula, segundo os professores, são as mesmas 

que os alunos afirmam nunca utilizar, como a de vídeo conferência, a de enquetes, a de 

quadro-branco e a de compartilhamento de aplicativos. 

 

 

Gráfico 6: Frequência de uso nulo de algumas ferramentas. 

 

A ferramenta que destoa desta conformidade é a de botões para exibir emoção e 

solicitar turno que, apesar de nunca ser usada por 74% dos alunos e nunca ser vista por 53% 

deles em uso pelo professor, surge com índices que revelam que 33% dos docentes afirmam 

usá-la sempre e 17% muitas vezes durante as aulas, totalizando 50% de uma frequência 

regular de uso, mesmo com 33% afirmando nunca tê-la usado. 

As ferramentas com uso regular são as mesmas já utilizadas na interface anterior e de 

aplicabilidade essencial ao desenvolvimento das aulas como a de bate-papo de voz, a de bate-

papo de texto e a de navegação compartilhada. Contudo, chama-se a atenção para alguns 

desníveis nos índices provenientes de alunos e professores em destaque no gráfico a seguir: 
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Gráfico 7: Frequência de uso regular de algumas ferramentas. 

 

Com relação à de bate-papo de voz, o fato de o professor indicar sempre utilizar a 

ferramenta nas aulas, justifica-se por ser esta a sua principal ferramenta de trabalho. Já os 

índices dos alunos revelam que há uma busca por uma interação oral mais regular, pois 38% 

sempre falam durante as aulas e 28% chegam a uma frequência próxima.  

A ferramenta de bate-papo de texto é indicada como de muita utilidade para os 

professores, por viabilizar e otimizar o suporte dado aos alunos durante a aula, com o envio, 

privado ou em grupo, de correções, de sugestões e de instruções técnicas. Além disso, facilita 

a identificação do aluno pela possibilidade de envio dos dados que o identificam junto ao seu 

professor sem que para isso se perca tempo de aula.  

Comparando-se esses índices provenientes do questionário com os obtidos nas 

observações das aulas, confirma-se a utilidade ressaltada pelos docentes, mas chama-se a 

atenção para a utilização equivocada e desnecessária da ferramenta de bate-papo de texto 

quando o professor envia as perguntas do roteiro antes mesmo do aluno expressar qualquer 

dificuldade com a compreensão das mesmas. O aluno precisa praticar a compreensão oral e o 

envio prematuro prejudicaria essa prática.  

É necessário indicar, ainda, que, em uma aula com um quorum superior a dois, poderia 

se justificar esse uso da ferramenta como uma forma de dar continuidade aos turnos dos 

alunos, interrompendo ao mínimo a produção oral dos mesmos. Porém, em uma aula 

particular, onde o professor procede à leitura da pergunta após o envio da mesma, esse 

procedimento não se justifica e ainda resulta em perda para o aluno, que necessita desenvolver 

a compreensão oral. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Sempre Muitas vezes Sempre Muitas vezes Sempre Muitas vezes

Bate-papo de voz Bate-papo de texto Navegador compartilhado

Frequência de uso regular

Professor

Aluno



76 

 

Acredita-se, portanto, que a ferramenta de bate-papo de texto poderia ser mais bem 

aproveitada, com um uso mais regular, evitando-se ao máximo a interrupção de turnos e 

valorizando a continuidade da produção oral dos alunos. 

A ferramenta de navegação compartilhada, apesar da afirmação por parte dos 

professores de que esta é aplicada nas aulas com regularidade, para envio e visualização das 

páginas da web utilizadas no desenvolvimento da aula, apresenta índices preocupantes por 

parte dos alunos, tendo em vista que 21% indicaram que a ferramenta é sempre utilizada, mas 

30% afirmam que a mesma nunca é aplicada nas aulas. 

Neste ponto, recorre-se a observação das aulas para se compreender melhor o que os 

índices acima significam. Desta forma, ao se constatar que em 55% das aulas, as páginas são 

apenas exibidas, sem qualquer referência ou uso durante as aulas, é passível de se entender 

que o aluno esteja associando a aplicabilidade das páginas ao uso da ferramenta por meio da 

qual são veiculadas. 

Com relação ao software utilizado como plataforma da interface chat de voz, aplicou-

se, tanto com professores quanto alunos, uma escala de 1, que indica total insatisfação, a 5, o 

grau de satisfação plena. Desta forma, constatou-se por meio dos índices do gráfico abaixo a 

satisfação dos professores com as condições de trabalho proporcionadas pelo novo software, 

tido como mais rico e interessante, porém, os mesmos chamam a atenção para dificuldades 

técnicas referentes ao áudio, como a recorrência de ecos durante as falas.  

 

 

Gráfico 8: Grau de satisfação com o software usado para acessar as aulas. 
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Esse caso exemplifica o que o desconhecimento das funcionalidades de um software 

por parte do responsável por utilizá-lo pode ocasionar. O software anterior tinha, por padrão, 

o controle do turno de falas, com o acionamento do microfone apenas quando uma tecla do 

teclado era continuamente pressionada durante o momento da fala, abrindo apenas o canal de 

áudio do participante que detivesse o turno. No caso do atual software, os canais ficam, por 

padrão, abertos durante todo o período da aula, captando todos os sons de todos os 

participantes, bastando para isso um único clique no botão disponível na interface gráfica para 

que o canal seja aberto. Dependendo da conexão dos participantes, os vários canais de áudios 

abertos podem gerar ecos da fala anterior. 

Nessa versão de software, o controle de turnos está desabilitado, a princípio, cabendo 

ao moderador, em um momento de necessidade, utilizar as funcionalidades disponíveis na 

interface para solucionar o problema. Contudo, com base nos relatos de professores sobre a 

dificuldade em questão, nota-se que o moderador não tem noção de como reverter essa 

situação e instaurar o controle de turnos na sala por meio do software, recorrendo, assim, a 

solicitações verbais ou escritas para que se desabilite o microfone após cada turno de fala.  

O questionamento sobre a satisfação com o software, por parte dos alunos, contou com 

a opinião de 36% dos respondentes, dentre os quais predomina uma visão positiva (71%) 

acerca da acessibilidade e do manuseio da interface. A comparação com a versão anterior 

aparece de forma espontânea em falas como “Antes era horrível. Muitas vezes fiquei sem 

assistir aula” e “Melhorou com o programa novo”, com clara indicação de um alívio por conta 

das dificuldades técnicas impostas pelo software anterior. Todavia, cabe ressaltar que, mesmo 

com o avanço, as observações dos 29% que avaliaram de forma negativa a interface não 

devem ser deixadas de lado. Destas, destacam-se a dificuldade inicial de ambientação, os 

problemas técnicos e o desconhecimento do uso da interface por parte de quem deveria 

dominá-la, o professor.  

A unidade de contexto observada em seguida, a metodologia, ressalta pontos 

importantes sobre alguns aspectos relacionados ao curso e, de forma mais específica, às aulas 

de conversação, tomando-se como base índices referentes à carga horária e ao material 

didático utilizado nas aulas.  

Quando questionados acerca do grau de satisfação com a metodologia do curso, com 

base em uma escala de 1, indicando total insatisfação, a 5, de satisfação plena, tanto alunos 

quanto professores se concentraram nos dois últimos graus, indicando estarem muito ou 

plenamente satisfeitos, totalizando 81% e 83%, respectivamente. Além disso, observações 

importantes foram registradas por 51% dos alunos, porém, não se obteve o mesmo esforço por 



78 

 

parte dos professores, com abstenção de 83%, não levando a índices conclusivos por parte 

dessa faixa da população.  

Quanto aos alunos, 75% têm uma visão positiva da metodologia, tida, dentre outras 

características, como excelente, muito boa e boa, índices estes com alta recorrência, além de 

ser vista como interessante, adequada e eficaz. Os 25% restantes ressaltam aspectos 

relacionados ao curso em que sentem deficiência, como a falta de um contato mais constante 

por e-mail, de uma atenção individualizada, de exercícios mais estimulantes e de mais 

atividades utilizando a interface chat de texto
52

. Os alunos acrescentam, ainda, a necessidade 

de uma maior ênfase com relação à prática de conversação e de redação, a existência de uma 

limitação do contato entre professor e aluno, e ressaltam a impessoalidade do curso. 

Retomando o foco das aulas de conversação, observou-se a carga horária e o material didático 

utilizado nas aulas, como a página da web e o roteiro disponibilizados para preparação prévia 

e utilização durante as aulas. A carga horária de trinta minutos é tida como adequada para 

72% dos alunos e 83% dos professores, somando-se a isso o fato de ser sido suficiente em 

82% das aulas observadas.  

Contudo, cabe ressaltar que em 9% a mesma foi subutilizada pela falta de preparação 

para aula por parte do professor. A situação ocorrida em uma das aulas do plantão 3 serve de 

exemplo e destaca o desperdício de tempo de aula. Na aula em questão, primeiro, o professor 

exibe uma página que não consta da programação da semana para aquele nível, confundindo 

não só o nível, mas o tópico também. Além disso, a página exibida consta, pelo banco de 

dados disponível no Portal ENCEAD, como desatualizada, sendo uma versão antiga da página 

atual e que foi disponibilizada no roteiro de aula da semana. Ao tentar iniciar o tópico errado, 

o professor é interpelado pelo aluno, que o questiona quanto à temática correta da aula. Após 

alguns minutos verificando qual seria o tema da semana, o professor admite que se confundiu 

e inicia a discussão, agora no tema programado. Ressalta-se, porém, que a falta de preparação 

resultou em atraso de 5 minutos, que se somados aos 4 de atraso do docente, tem-se uma 

perda de 30% do tempo de aula, finalizada 5 minutos antes, o que acaba em uma perda total 

de 47% da carga horária.  

Quanto ao material didático, tanto professores quanto alunos indicaram o grau de 

satisfação com base em uma escala de 1, totalmente insatisfeitos, a 5, plenamente satisfeitos. 

Porém, com base nas observações emitidas em questão posterior, verificou-se que a avaliação 

do material abarcou o curso em geral e não só as aulas de conversação. 

                                                
52 A interface chat de texto que viabiliza a atividade One-to-one. 
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Desta forma, de um lado temos os professores, em sua maioria (83%), muito 

satisfeitos com o material didático, mas com um alto índice de abstenção (67%) quando 

questionados quanto às suas observações. Dos comentários obtidos, a maioria (60%) era de 

cunho positivo, com a indicação de satisfação com as páginas da web adaptadas para os níveis 

iniciais, e da praticidade que o material proporcionava, facilitando a organização das aulas e a 

participação dos alunos. A insatisfação refere-se ao roteiro das aulas e à necessidade de 

renovação dos temas estipulados, o que se reflete nos índices sobre a aplicação do roteiro das 

aulas.  

Segundo os professores, a maioria (67%) raramente muda de tópico e nunca 

acrescenta páginas da web não previstas no roteiro, e a metade afirma não se ater apenas ao 

roteiro disponibilizado, acrescentando perguntas sempre ou muitas vezes. Nas aulas 

observadas, esse cenário é reforçado por índices que apontam que em 100% das aulas não 

houve mudança de tópico e em 83% delas os professores acrescentaram perguntas. 

Mesmo com uma abstenção de 50%, as justificativas dadas pelos docentes esclarecem 

que, ao acrescentarem perguntas, buscam estimular a improvisação e avaliar o progresso da 

fluência; e ao mudarem de tópico, o fazem buscando uma maior motivação do aluno. Quanto 

ao acréscimo de perguntas, a observação das aulas revelou que o procedimento auxiliava na 

continuidade da discussão e na intensificação das interações, principalmente quando 

aproveitava respostas com experiências e opiniões dos alunos para enriquecer a discussão e 

ampliar a interação, com um consequente aumento da produção oral.  

Já os alunos, acreditam estar muito (39%) ou plenamente satisfeitos (40%) com o 

material, e 60% acrescentaram observações, que derivam índices, na maioria, positivos 

(52%), mas com pequena margem de vantagem. Os que focaram no aspecto positivo, 

caracterizaram o material didático como sendo, principalmente, muito bom e adequado, 

acrescentando que o mesmo seria de boa qualidade, de fácil leitura e compreensão, 

explicativo e interessante.  

Por outro lado, os traços negativos ressaltados estão ligados, de forma central, à 

portabilidade e à qualidade do material do curso. A portabilidade surge com a indicação da 

necessidade de uma versão impressa e em PDF
53

, que beneficiaria o aluno que precisa do 

material para estudar no trajeto casa-trabalho-casa.  A qualidade aparece no caráter pouco 

explicativo, incompleto, desatualizado e de pouca abrangência sugerido pelos respondentes, 

que ainda indicam a necessidade de melhoria no auxílio visual e na navegação. 

                                                
53 PDF, sigla de Portable Document Format, define um formato portátil de documento (SAWAYA, 2005). 
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Os roteiros usados nas aulas observadas apresentaram, em 73% das aulas, atividades 

abertas ou comunicativas (NUNAN, 1989), propícias ao desenvolvimento das temáticas com 

inserções de experiências e opiniões pessoais, fato este que ocorreu em 55% das aulas, com 

um envolvimento pessoal por parte dos participantes. Porém, destacam-se alguns pontos que 

se caracterizaram como barreiras para esse tipo de interação, como a falta de aptidão do aluno 

para o nível (9%) ou a falta de empenho do professor, notado pelo contraste de duas aulas que 

seguiram o mesmo roteiro, mas foram conduzidas por professores distintos.  

O roteiro usado nessas duas aulas
54

 é composto em sua maioria por perguntas 

fechadas, com opções já indicadas ou não, mas com uma limitação de respostas possíveis, 

como sim ou não, ou canais de TV, mas que podem promover o desenvolvimento do diálogo, 

dependendo da aptidão do aluno e do empenho e sensibilidade do professor em notar isso.  

Na primeira aula, o roteiro é seguido do início ao fim sem a inserção de perguntas 

extras ou tentativas de aprofundar as questões, mesmo com um aluno que indica estar pronto 

para ser conduzido um pouco mais a frente no caminho do seu desenvolvimento no idioma. 

Na outra aula, o professor instigava o aluno a ir além das questões, buscando justificativas 

para os posicionamentos adotados. Há uma busca pelo envolvimento do aluno, para que este 

insira suas preferências e opiniões, e tal atitude e a sensibilidade por parte do professor para 

notar a capacidade do aluno ajudaram a aumentar a produção oral, levando o aluno a 

ultrapassar estágios de desenvolvimento. Nessa aula, apesar da proposta inicial da atividade 

na página adaptada
55

 ser de uma atividade fechada, para fixação de vocabulário, a mesma 

pôde ser estendida por meio de questionamentos adicionais com base na capacidade do aluno.  

Com relação às páginas da web selecionadas ou adaptadas, enviadas com o roteiro e 

disponibilizadas durante as aulas, questionou-se tanto professores quanto alunos sobre sua 

utilidade, requerendo para tanto uma justificativa. Sendo assim, 83% de professores e de 

alunos acreditam que as páginas os auxiliem durante as aulas. Para os docentes, as páginas 

servem de suporte, auxiliando na preparação prévia, fornecendo ao aluno a chance de se 

chegar à sala com ideias para discussão, e também como referência durante a aula. 

Acrescentam, ainda, que as mesmas viabilizam a expansão do conhecimento relacionado ao 

tema, ampliando o vocabulário específico, além de serem estimulantes, pois, conforme 

ressalta um dos alunos, “adicionam cor e maior interesse ao tema” pelo design gráfico e a 

estrutura com que as páginas adaptadas e elaboradas pelos professores são desenvolvidas. 

                                                
54 O roteiro encontra-se nos anexos, p.183 
55 A página adaptada encontra-se nos anexos, p.184. 
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As justificativas dadas pelos alunos que concordam com a utilidade das páginas 

indicam que as mesmas servem de suporte, antes e durante as aulas, pois por meio delas 

podem se preparar, aprofundando e ampliando conhecimentos, aprendendo vocabulário 

específico, desenvolvendo a compreensão, além de fornecerem base para argumentação 

durante a aula. Os discentes, acreditam no apoio que as páginas proporcionam durante as 

aulas, como facilitadoras da aprendizagem, pois ajudam a organizar e a agilizar as aulas, e 

disponibilizam auxílio visual, o que facilita a compreensão. Outro ponto importante é que 

muitos as vêem como um estímulo a diversos pontos como, à criatividade, ao interesse, à 

pesquisa e à leitura. 

Cabe ainda relatar que os 15% que indicaram que as páginas não os auxiliariam estão 

nos primeiros três meses de curso e concentrados no nível Fundamentos. Tal esclarecimento 

se deve, pois, por estarem ainda se ambientando à metodologia do curso, entenderam que tais 

páginas teriam conteúdo além do que é passível de ser compreendido no nível em que estão e 

no qual utilizam páginas adaptadas, com conteúdo específico.  

Outra unidade de contexto observada foi sobre a satisfação com a atuação dos 

professores, tomando-se como base uma escala de 1, totalmente insatisfeito, a 5, com 

satisfação plena, acompanhada, ainda, de uma questão na qual se solicitava observações sobre 

essa atuação. Sendo assim, 72% afirmam estar plenamente satisfeitos e 22% muito satisfeitos 

com os professores, uma vantagem que não se mantém quando passamos para a análise das 

observações emitidas. 58% dos respondentes postaram comentários, sendo que, das respostas 

obtidas, observa-se um equilíbrio entre unidades de registro com caráter positivo e negativo. 

As de cunho positivo surgem com pequena vantagem (52%) e segundo as quais os professores 

seriam profissionais excelentes e atenciosos, além de interativos, estimulantes, hábeis, 

dinâmicos e dedicados.  

Em contra partida, a faixa de 48% de unidades de registro negativas se dividem em 

dois pontos: o comprometimento dos professores (62%) e deficiências nas aulas de 

conversação (38%).  Segundo os respondentes, no primeiro aspecto há, principalmente, uma 

falta de rapidez e constância nas interações via e-mail e de assiduidade às aulas de 

conversação por parte dos docentes, comprometendo ainda o auxílio aos alunos e um 

acompanhamento mais personalizado. Segundo um aluno do Pós-intermediário, com dois 

anos de curso, “um atendimento um pouco mais personalizado seria de bom tom, pois 

estimula o aluno e estabelece um vínculo mais sólido entre professor-aluno, possibilitando 

melhoria no aprendizado por meio do desenvolvimento da confiança mútua”. 
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Com relação às aulas de conversação, as observações estão ligadas à deficiências 

constatadas pelos discentes, como a falta de uma percepção mais aguçada do desenvolvimento 

do aluno, e de uma abertura maior à participação, principalmente, dos que demonstram 

vontade de interagir. Além disso, há a indicação da falta de dinamismo durante as aulas, além 

de uma necessidade de o professor se interar sobre o uso e a aplicação nas aulas de outros 

recursos disponíveis na interface, colocando-os em prática.  

O professor exerce influência na decisão de um aluno de participar ou não de uma aula 

de conversação, pois conforme um aluno do Básico, estudando há um ano no curso, diz: 

“Dependendo do professor, eu participo ou não da aula”. Além disso, destaca-se o 

comportamento de um aluno, o qual demonstra por meio de agradecimentos a sua preferência 

pelo professor responsável pelo plantão 3. É claro que há uma identificação entre aluno e 

professor, portanto, deve-se tomar cuidado para que os procedimentos adotados não 

descuidem dos objetivos da aula e venham a desestimular o aluno. 

Outro ponto importante que se estabeleceu como uma unidade de contexto foram os 

problemas técnicos. Dos respondestes, 77% afirmam já ter sofrido a ocorrência de algum tipo 

de instabilidade técnica, contrastando com apenas 23%, que indicam estar longe desse tipo de 

problema. Dos que já enfrentaram problemas técnicos, constata-se que, em termos de 

frequência, os mais recorrentes são os problemas de áudio, como o travamento da ferramenta 

de bate-papo de voz e a recepção de áudio entrecortado, ocorrendo com muita frequência para 

70%. Problemas que inviabilizam a recepção e o envio de áudio também ocorrem com muita 

frequência, mas para 57% dos respondentes. A ferramenta de bate-papo de voz é de 

importância central para que as aulas ocorram e qualquer problema com o canal de áudio pode 

prejudicar o desempenho ou inviabilizar a participação do aluno, assim como impossibilitar a 

realização da aula, quando ocorre com o professor. 

 Os que acontecem com menos frequência estão relacionados ao software e à conexão 

de acesso à internet dos participantes, com destaque para operação quase que perfeita da 

ferramenta de navegação compartilhada, uma das peças fundamentais para o desenvolvimento 

das aulas, principalmente nos níveis Fundamentos e Básico, pois 50% dos alunos afirmam 

nunca terem tido problemas com a sua funcionalidade. Porém, cabe ressaltar que um número 

bem expressivo (68%) afirma que já teve a participação nas aulas inviabilizada por problemas 

técnicos. 

Quando questionados sobre o mesmo tópico, todos os professores informaram já terem 

sofrido a ocorrência de problemas técnicos, os quais incidem na mesma frequência indicada 

pelos alunos, com os de áudio em primeiro, e os de conexão e com o software em uma 
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recorrência mínima.  Além disso, 50% também afirmam nunca terem tido problemas com a 

funcionalidade da ferramenta de navegação compartilhada e contrastam com os índices dos 

alunos apenas ao indicar que a maioria (67%) nunca teve a participação em uma aula 

inviabilizada por problemas técnicos de qualquer espécie. 

Pelos dados das observações, verificou-se que em 58% das aulas houve ocorrência de 

problemas técnicos, todos relacionados ao canal de áudio, e que em 57% delas os professores 

forneceram as orientações necessárias para sanar a questão, mas em apenas 14% foram 

utilizadas as ferramentas de moderação. É de se notar, também, que os problemas técnicos 

impediram a participação total ou parcial de 24% dos alunos observados. 

Dos problemas detectados, a maior incidência foi a de produção de ecos em sala que, 

com a devida orientação por parte do professor e o uso das ferramentas de moderação, poderia 

ser sanado. Porém, a falta de orientação para com os alunos e o desconhecimento por parte do 

professor de como exercer seu poder como moderador possibilitam o surgimento de situações 

como a constatada em uma aula do plantão 3. O professor responsável não orientou o aluno 

dos procedimentos corretos para evitar o eco, que seria o de fechar o canal de áudio após cada 

turno clicando no „botão para falar‟, e nem utilizou as ferramentas de moderação, mantendo o 

problema durante toda a aula. A dificuldade de compreensão chega ao ponto do docente não 

conseguir ouvir perguntas por parte do aluno, como na sequência abaixo: 

 

Tabela 1: Problemas técnicos (Ecos) 

Interagente Turno Tempo Transcrição de áudio 

P 1 00:16:43 So A do you like travelling? 

A 2 00:16:48 Yes I do, and you? [ecos] 

P 3 00:16:51 Ok and ah::: have you been to many places? 

A=aluno e P=professor  

Fonte: Observação de aulas, Plantão 3 

 

Desta forma, nota-se como o problema técnico com maior incidência pôde interferir na 

compreensão do que foi dito ocorrendo a perda de uma oportunidade de enriquecimento da 

interação professor-aluno quando A, por iniciativa própria, questiona P sobre o tópico em 

discussão, mas não recebe resposta. 

 Ressalta-se, contudo, que em alguns casos, como em três aulas do plantão 1, apenas a 

orientação não bastou, pois mesmo tendo sido orientados, os alunos se esqueceram de 
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proceder como indicado e os problemas persistiram, o que indicaria a necessidade de uma 

intervenção direta do moderador. A continuidade do problema nessas aulas gerou longos 

períodos de silêncio, alternados com momentos confusos onde os ecos se misturavam com as 

falas entrecortadas deixando todos os participantes em dúvida sobre quem falava o que, 

principalmente o professor. O resultado foram aulas seriamente prejudicadas com pouca 

produção por parte dos alunos. 

O problema do eco, que se manteve por um longo período nessas aulas, poderia ter 

sido solucionado se o professor tivesse usado suas ferramentas de moderação e desabilitado a 

ferramenta de áudio dos alunos em questão. Em casos como esse o controle de turnos deve ser 

retomado para se restabelecer um ambiente favorável à aprendizagem, como ocorreu em uma 

aula do plantão 2, na qual o canal de áudio aberto de um dos alunos provocava ecos no início 

da aula. O professor responsável ofereceu as orientações necessárias a fim de evitá-los, mas o 

problema continuava, já que o aluno se esquecia de fechar o canal de áudio após cada turno. 

Neste caso específico, em todas as ocorrências, o professor utilizou as ferramentas de 

moderação, retirando o acesso momentâneo à ferramenta de bate-papo de voz e dando fim aos 

ecos. 

Concluindo a categoria, verificaram-se as possibilidades e os limites apresentados nas 

aulas de conversação na visão dos alunos. Sobre as possibilidades, 91% dos respondentes 

opinaram indicando uma posição positiva sobre as aulas, que seriam uma oportunidade impar 

para desenvolvimento das habilidades comunicacionais por meio, principalmente, da prática 

da fluência e da pronúncia, com o consequente aprimoramento da compreensão e da 

expressão oral.  

Para os alunos, com as aulas, e os estudos e práticas que as envolvem, há a 

oportunidade de se adquirir vocabulário e aprimorar a desenvoltura no idioma, adquirindo 

confiança e, assim, segundo muitos, perdendo a inibição e o medo de errar ao falar. Segundo 

um aluno do Pós-intermediário, com nove meses de curso, “Nós passamos 24 horas vivendo 

e, claro, falando nossa língua nativa, então, os chats são o nosso grande momento” (tradução 

nossa) 
56

. 

 Desta forma, nota-se que as unidades de registro apontam para aulas que servem 

como uma oportunidade de desenvolver a competência oral, levando à superação de barreiras 

e à constante familiarização com a língua, além de serem vistas como uma chance para a 

interação não só entre professor e alunos, mas entre os próprios estudantes. Para alguns, a 

                                                
56 We spend 24 hours living and, of course, speaking our native language, so, the chats are our great moment. 
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diferença está apenas na forma como a aula é mediada, como aponta, por exemplo, um aluno 

do nível Elementar, com dois anos no curso, ao dizer que “é uma verdadeira sala de aula, só 

que on-line”. 

As limitações foram observadas por 83% dos respondentes, os quais indicaram 

limitações impostas, principalmente, por aspectos inerentes ao aluno (53%) e à metodologia 

(41%), somados a alguns referentes à tecnologia (4%) e aos professores (2%). Das que 

aludem aos alunos, a maioria diz respeito a vocabulário limitado, seguido de pronúncia 

deficiente e pouca fluência. Além disso, ressaltam problemas com a timidez e deficiências 

com relação à expressão e à compreensão oral, e indicam a falta de frequência às aulas como 

uma limitação a ser observada também.  

Com relação à metodologia, a maior parte das observações ressalta uma carga horária 

insuficiente para as aulas, enquanto que os outros pontos importantes levantados apontam 

para uma deficiência no nivelamento da competência oral e uma quantidade de alunos em sala 

incompatível com a carga horária vigente. Outras questões que surgiram chamam a atenção 

para a distância entre o professor e o aluno e a limitação da interação entre alunos. 

As limitações por conta da tecnologia estão ligadas à instabilidade de conexão e às 

restrições das redes corporativas. Já as impostas pelos professores estariam ligadas à ausência 

a aulas programadas. 

 

 

3.3. COMPETÊNCIA ORAL 

 

 

A competência oral foi observada com base em dados provenientes de questionários 

para professores e alunos, de entrevistas com os professores e de observação das aulas, e dos 

quais se originaram três unidades de contexto: (a) definição; (b) o nivelamento; e (c) o 

desenvolvimento. 

Tanto alunos quanto professores foram questionados quanto a uma definição do termo 

„competência oral‟. Para os alunos, seria entender o que é dito e ser entendido com clareza, 

estando, portanto, ligada à capacidade de expressão e compreensão oral. Desta forma, 

poderiam articular ideias, interagindo adequadamente e com capacidade de argumentação. 

Acrescentam ainda a ideia de que a competência oral estaria ligada à fluência no idioma, além 

de apresentar vocabulário apropriado a diferentes propósitos. Parte dos discentes acredita, 
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ainda, na valorização da forma, associando a competência oral ao ato de falar bem, com 

correção e pronúncia adequada. 

Os docentes, conforme as opiniões dispostas no quadro abaixo, também enfatizam a 

capacidade de expressão e compreensão oral, variando de acordo com o nível de 

desenvolvimento em que se encontra o aluno, ligada também à retenção de vocabulário e ao 

domínio de estruturas da língua. O professor 3 acrescenta, ainda, que a competência oral seria 

atestada quando o aluno não limitasse sua resposta a apenas o necessário, agregando a ela o 

seu “conhecimento de mundo”. 

O Professor 6 ressalta, ainda, que a competência oral não se define com base em uma 

capacidade de se assemelhar ao nível de fluência e correção que um nativo pode ter, mas de 

poder comunicar a mensagem desejada, da forma mais apropriada e clara possível, dentro do 

contexto em que se insere. 

 

Quadro 4: Definição de competência oral.   

Professor 1 
Capacidade de expressar-se oralmente e de alguma forma se fazer entender e ser 

entendido. 

Professor 2 

É uma característica que o aluno desenvolve na medida em que ele vai dominando 

estruturas, em que ele tem uma aquisição maior de vocabulário, e quanto mais isso 

acontece, maior a competência oral dele. 

Professor 3 

A competência oral seria o aluno conseguir compreender, dentro do seu nível, as 

perguntas e as entrelinhas, indo além do que lhe é perguntado, agregando o seu 
conhecimento de mundo e conseguindo transmitir isso oralmente com vocabulário 

e estruturas adequadas. 

Professor 4 É você conseguir se comunicar de acordo com o nível em que está. 

Professor 5 
É ter a capacidade de estabelecer uma comunicação, de ter o vocabulário básico 

para poder se comunicar. 

Professor 6 

Não é falar como um nativo ou falar sem qualquer sombra de erro.  É você 

comunicar a mensagem que deseja passar do jeito que você quer, da forma mais 

clara possível e de acordo com o seu público. 

   Fonte: Anexos, Transcrição de entrevistas, p.129. 

 

Todavia, se a competência oral de cada aluno é definida com base no nível de 

desenvolvimento em que o aluno se encontra, é importante observar as questões em torno do 

nivelamento antes de se transferir o foco para o desenvolvimento da mesma. 

Ao solicitar que os professores avaliassem, de forma geral, o nível de competência 

oral dos alunos quando iniciam o curso no nível indicado no teste de nivelamento, a maioria 



87 

 

indica que o mesmo é fraco (33%) ou regular (33%) o que poderia indicar uma deficiência na 

avaliação da competência oral por meio deste teste. 

Pela necessidade indicada, observou-se a forma como é aplicado e o que avalia o teste 

de nivelamento. Conforme consta na página do teste no CIOL, o mesmo visa a avaliação das 

habilidades linguísticas dos alunos no que se refere à gramática e vocabulário,
57

 com 20 

perguntas, à leitura, com 10 perguntas, e à compreensão oral, com 5 perguntas, sendo que esta 

é tida como opcional. O texto da página indica que o aluno que não detiver os dispositivos 

que viabilizem a execução desta parte, como placa de som e auto-falantes ou fones de ouvido 

pode, então, finalizar o teste após a parte de leitura, sendo informado que a avaliação 

procederá com base nas duas primeiras partes. Presume-se que, não sendo da vontade do 

aluno completar esta parte do teste, o mesmo não será requisitado a completá-lo. A 

responsabilidade de escolha do que será ou não avaliado fica por conta do aluno, além de 

inferir uma desigualdade no grau de importância entre as competências para a avaliação do 

nível de desenvolvimento no idioma em que se encontra o aluno. 

Por conseguinte, conclui-se que o teste de nivelamento disponível no curso, que toma 

como base os níveis de habilidades e competências definidos pela ALTE (2010), avalia, com 

relação à competência oral, apenas as habilidades de recepção, isto é, a capacidade de 

compreensão oral. Como ressalta o Professor 3 (ANEXOS, p.144), o teste de “é uma coisa 

que faz pensar realmente. Deveria haver alguma coisa, alguma pré-entrevista, para o aluno 

ficar mais bem nivelado”. O professor completa, ainda, dizendo que há disparidades entre os 

níveis de competência oral e escrita dos alunos. 

Não há, portanto, neste teste inicial, a verificação das habilidades de produção tanto 

orais quanto escritas, o que inviabiliza um nivelamento adequado, podendo ocasionar a 

presença, em sala, de alunos com desníveis entre competências e alocados de acordo com a 

avaliação apenas de suas habilidades de recepção, no âmbito oral e, principalmente, no 

escrito. 

Ressalta-se que o professor tem a liberdade de reavaliar o aluno e indicar suas 

deficiências, recomendando que o mesmo passe a atender as aulas de um nível abaixo do que 

se está, porém, esta é uma atitude que pode ser muito desmotivadora e poderia certamente ser 

restringida a casos especiais.  

Outro fato é que a recorrência de índices que apontam para a presença de alunos com 

desnível de competências nas aulas leva a pensar se os docentes estariam realmente 

                                                
57 Pela página do CIOL, o estudo de gramática e o de vocabulário são apontados como pertencentes a uma 

mesma área. 



88 

 

reavaliando os alunos e indicando uma adequação de níveis. Das aulas observadas, têm-se, 

porém, outra impressão, pois 85% dos alunos estavam aptos a cursar o nível, com 

desempenho satisfatório nas aulas, mas, mesmo assim, alguns ainda apresentam deficiências, 

que se não forem observadas podem prejudicar o desenvolvimento no idioma.  

Com um nivelamento deficiente, passamos para o desenvolvimento, o qual já se inicia 

com prejuízo para o aluno, que tiraria muito mais proveito de aulas para as quais estivesse 

apto a acompanhar. Além disso, há a questão da motivação, que será prejudicada ao se 

constatar a cada aula uma dificuldade a mais do que seria esperado para o nível, tornando 

mais árduo o caminho e mais altas as barreiras a serem transpostas pelo aluno. 

Ao se refletir sobre as observações feitas pelos docentes, constata-se que os mesmos 

entendem que o desenvolvimento da competência oral ocorre por meio de um processo, o 

qual, de acordo com o Professor 1, deveria se iniciar nos níveis básicos, de forma mais 

intensa, com foco, a princípio, na pronúncia e na fluência, e depois se passando a buscar o 

aprimoramento de habilidades comunicacionais e de interação.  

O professor 2 ressalta que as práticas envolvidas nesse processo seriam, a princípio, 

mais controladas, com a aprendizagem e a prática de uma determinada estrutura, seguindo 

para práticas que envolveriam a fluência, com atividades em pares ou em grupos sobre 

situações pré-determinadas, e em meio a tudo isso, haveria um trabalho de solidificação por 

meio de atividades de repetição. 

Como o professor 6 indica, há a necessidade da prática e da simulação, com trabalho 

de vocabulário, de repetição para solidificação e de diferentes registros. Segundo o mesmo, o 

trabalho para familiarizar o aluno com as possibilidades de registro seria fundamental para 

uma boa comunicação, pois o que é dito varia dentre os diversos contextos, carregando 

mensagens similares, mas com variações que dependem de fatores tais como onde, para quem 

e em qual situação algo é dito. 

 Além do foco no acúmulo de vocabulário e no domínio de estruturas da língua para 

uma comunicação mais eficaz, observa-se que o desenvolvimento da competência oral seria 

favorecido por meio de uma exposição mais intensa à língua, como sugere o Professor 3, para 

exercitar a compreensão oral ao, por exemplo, assistir filmes e ouvir músicas. Soma-se a isso 

um trabalho para que o aluno se sita motivado a produzir sem medo de cometer erros, 

explorando a língua e se expondo, a fim de desenvolver a fluência. O professor 4 (ANEXOS, 

p.148) reforça essa visão ao afirmar que o desenvolvimento da competência oral se dá 

“praticando, ouvindo e conversando, além de estar estudando a gramática”, pois, segundo ele, 

as estruturas são fundamentais para que a comunicação ocorra de uma maneira mais eficaz. 
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Com relação às aulas de conversação on-line, os professores, de forma geral, 

acreditam na aplicabilidade do processo de desenvolvimento da competência oral destacado 

por eles. Contudo, fazem ressalvas quanto à forma como isso deve ser posto em prática em 

virtude de alguns fatores como a ausência da linguagem corporal, a restrição de tempo 

imposta pela carga horária e a falta de preparação prévia para as aulas por parte dos alunos. 

Segundo os Professores 1 e 6, a aula deve ter mais “intensidade” pela ausência da linguagem 

corporal, enfatizando o uso do tom de voz e da linguagem escrita e simbólica. Já, de acordo 

com o Professor 2 se explora muito menos o desenvolvimento em função do tempo do que em 

função de ser on-line. 

Outra questão relacionada ao desenvolvimento das habilidades orais seria com relação 

ao progresso desses alunos. Tanto professores (67%) quanto alunos (85%) admitem que há 

progresso, porém, os docentes indicam que o mesmo é pouco, pois o tempo de exposição à 

língua é limitado pela carga horária. Conforme o já destacado pelo Professor 2, o 

desenvolvimento se dá em função do tempo, como há pouco tempo de aula, há pouca prática 

e, por consequência, pouco desenvolvimento.  

Cabe notar que, mesmo com 17% de abstenção, 16 % afirmam que não há progresso 

por conta da baixa frequência às aulas e da falta de mais atividades de compreensão oral e de 

leitura. Das observações quanto ao progresso dos alunos, 50% dos docentes emitiram 

comentários e desses nota-se uma divisão quanto à percepção desse desenvolvimento. Para 

parte deles, o progresso é observável, mas dependente de uma frequência regular às aulas. 

Para a outra, o mesmo seria imperceptível, pois “apenas os alunos autodidatas e disciplinados 

têm um aproveitamento bom”.  

Os professores apontam, ainda, para questões que dificultam um bom desempenho, 

como a falta de pontualidade às aulas, a falta de dedicação ao estudo, as dificuldades em se 

lidar com a tecnologia e a falta de equipamento apropriado. Porém, apesar das várias 

observações negativas, os professores afirmam estar eminentemente satisfeitos (67%) e muito 

satisfeitos (33%) com o desempenho dos alunos. 

Quando questionados quanto à forma como o progresso desses alunos é percebido 

durante as aulas, os professores, de forma geral, reafirmam as visões de progresso constatadas 

por meio dos questionários e indicam a dificuldade de se fazer essa constatação por conta do 

púbico intermitente que frequenta as aulas. O professor 3 enfatiza a ótima sensação de se ter a 

oportunidade de constatar o resultado do trabalho que desenvolvem com os alunos. De acordo 

com o relato, o aluno dá indícios de que está se desenvolvendo e a verificação da competência 

oral ocorre pela constatação das barreiras que este aluno está transpondo. Se for, por exemplo, 
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uma barreira auditiva, o aluno passa a entender com mais presteza, recorrendo menos a 

repetições a ao envio de mensagens de texto.  

O professor 6 indica que constata o desenvolvimento pela variação de tópicos, notando 

a desenvoltura dos alunos em determinados assuntos. Verifica-se, ainda, o que chamou de 

“habilidade de lidar com o inesperado” (PROFESSOR 6, ANEXOS, p.159), com perguntas 

que estariam fora do roteiro, mas somente para alunos a partir do nível Básico. Desta forma, o 

professor afirma que pode verificar até que ponto o aluno está preso ao roteiro ou se já está 

criando autonomia para ir um pouco além do que está planejado.  

Todavia, o Professor 6 ressalta que essa constatação é viável quando se conhece o 

aluno há algum tempo, tendo dado aula para ele em níveis anteriores. Essa visão é 

compartilhada com os demais colegas que indicam conseguir acompanhar alguns poucos 

alunos, mas que tal ocorrência é muito rara. O Professor 1 ressalta que em todo o tempo em 

que tem atuado no curso, um período de cinco anos, conseguiu apenas se recordar de um 

aluno do qual pode acompanhar todo o progresso obtido com as aulas de conversação. 

Outro ponto relevante que surgiu dos dados oriundos da observação de aulas foi 

quanto à avaliação do desempenho dos alunos. A forma de acesso a essa avaliação se dá por 

meio de um relatório postado pelo moderador em um fórum de acesso exclusivo dos docentes, 

mas e quanto aos alunos?  

A população de alunos que frequenta as aulas é, como já foi indicado, intermitente e 

esses alunos só tem contato, supostamente constante, com o professor que os orienta por e-

mail.  Portanto, a avaliação das aulas de conversação que chega até esses alunos parte, na 

grande maioria das vezes, de um professor que não assistiu à aula e que tomou a palavra de 

outro profissional para nortear seus comentários e sugestões. Sendo assim, uma avaliação em 

aula, seja ela ao final ou por meio de observações e comentários feitos pelo professor durante 

a aula, daria ao aluno a dimensão de sua desenvoltura.  

É importante lembrar que nessa questão incidem fatores motivacionais que podem ser 

cruciais para que o aluno dê continuidade ao que vem desenvolvendo. O fato de não ser 

avaliado corretamente e de persistir em aulas as quais não está apto a acompanhar desestimula 

o aluno, mas, por outro lado, uma mensagem de texto ou um emoticon sorrindo dão o 

estímulo necessário à continuidade da produção como ocorreu em duas aulas do plantão 1. 

A avaliação em sala se deu em 55% das aulas observadas, deixando o restante carente 

de uma indicação de seu desempenho e se haveria ou não a necessidade de refazer a aula. Ao 

indicar diretamente ao aluno as deficiências constatadas, o moderador agiliza o processo 
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avaliativo, não deixando que o aluno aguarde a repetição por e-mail do que foi postado no 

relatório para só então tomar ciência de suas necessidades.  

Além disso, muitas vezes o aluno já tem noção do que necessita, mas precisa do aval 

do docente, como em uma aula do plantão 1 em que o aluno relata sua dificuldade nas aulas 

de conversação e sua limitação de vocabulário. Os alunos buscam no professor um apoio, uma 

indicação de que estão caminhando na direção certa, como ocorreu no final de outra aula do 

mesmo plantão, conturbada por problemas técnicos e com pouquíssima produção por parte 

dos alunos.  

O professor em questão estava se despedindo sem inferir nenhum comentário sobre o 

desempenho dos alunos, quando foi interpelado quanto à necessidade de se repetir a aula ao 

que concordou prontamente. Mesmo postando no relatório suas observações e 

recomendações, o que não ocorreu nessa ocasião
58

, o fato de informar diretamente ao aluno 

dessa necessidade, já o direciona para o que deve ser feito, sem ter que aguardar a avaliação 

que chegará por e-mail no final do mês. 

A avaliação em sala é importante, pois dá a noção imediata da situação do aluno e 

ajuda a detectar situações que podem se desmotivantes, como o desnível entre competências, 

mas é necessário que se siga um padrão, sem muita variação. Em uma aula do plantão 2, o 

aluno estava com claro desnível de competências, sem condições de completar a contento as 

atividades programadas para o nível em que estava participando. Ao final, as palavras do 

professor são claras quanto à necessidade de repetição da aula, mas ilude o aluno ao o 

informar que a aula seria contada como válida ao proferir o seguinte:  

Eu acho que você precisa estudar mais um pouquinho e fazer essa aula em outra 

oportunidade. Vai contar essa aula para você, vai para os seus registros, mas, assim, 

só para você praticar seria legal você fazer novamente, ok? (grifos nossos) 

 

Como uma aula em que não houve uma participação de acordo com nível pode ser 

contata como válida para “os registros” do aluno? Ao proferir a avaliação acima, o professor 

dá o seu aval ao que foi feito pelo aluno, mesmo “indicando” a necessidade de repetição, o 

que dá entender com sendo algo extra, pois, como ele diz, “seria legal” se o aluno o fizesse.  

Todavia, nessa mesma situação surge outro fato, que acaba por gerar uma segunda 

avaliação, divergente da primeira. O professor, pelos relatos do aluno, descobre que, na 

verdade, o mesmo se encontra perdido em meio aos procedimentos para a aula por estar 

somente há um mês no curso e sem receber as comunicações regulares, contando apenas com 

o resultado do teste de nivelamento. Neste ponto, com base nessa informação, o professor 

                                                
58 O relatório em questão não informava sobre os problemas técnicos ocorridos durante a aula e que tiveram 

influência no rendimento dos alunos. 
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indica que o aluno entre em contato com o seu professor responsável e que o questione quanto 

a possibilidade de cursar um nível anterior ao que está, justificando que assim o mesmo o 

mesmo poderia adquirir mais segurança e vocabulário.  

A questão é que nesta aula o aluno demonstra compreensão oral muito abaixo do 

nível, compreendendo algumas perguntas e, mesmo assim, apenas quando enviadas como 

mensagem de texto. Além de uma produção insuficiente, esses dois fatos não seriam 

suficientes para que a segunda avaliação fosse emitida de uma vez, sem a necessidade de se 

dar voltas, tentando, talvez, não “ferir os sentimentos” do aluno? 

 Parte-se, então, para o contraste entre a avaliação em sala e a emitida nos relatórios 

postados no fórum e o que se constata é que 64% das avaliações postadas eram deficientes, 

por estarem incompletas e superficiais. Há avaliações como “bom” e “okay”, que indicariam 

que os alunos estariam com um desempenho de acordo com o nível, mas na maioria não 

consta as dificuldades específicas desses alunos, as quais deveriam ser indicadas. Em mais de 

uma aula, os alunos foram avaliados de forma igual, mesmo tendo apresentado dificuldades 

durante a aula. 

Há situações em que o que foi dito em aula para o aluno, como deficiências e 

necessidade de repetição da aula, não foi passado no relatório, chegando ao ponto de omitir a 

presença de alunos. A questão do aluno já ter sido informado não desobriga o moderador da 

aula de informar o responsável pelo acompanhamento. Até mesmo a ocorrência de problemas 

técnicos e atrasos que possam ter influenciado na produção precisam ser relatados. Tais 

observações são valiosas para uma avaliação geral do desenvolvimento do aluno e nunca 

devem ser omitidas, pois cada detalhe será importante para que aquele que não tem contato 

direto com o aluno durante a aula possa acompanhá-lo com propriedade.  

Uma questão que cabe ressaltar é a ligação entre o ato de corrigir e a motivação. Em 

várias aulas do plantão 2 notou-se a valorização da forma em detrimento do conteúdo, com 

correções incisivas de pronúncia. Em uma das situações, após a resposta de um dos colegas, 

um aluno retoma o turno, por iniciativa própria, e acrescenta vários comentários e 

questionamentos próprios quanto ao tema em debate. Ao final de seu turno, em vez de receber 

algum comentário sobre o conteúdo do que disse por parte do professor, recebe apenas a 

correção da pronúncia de dois vocábulos e uma solicitação de repetição, e apenas isso. Há 

uma sensação de desapontamento e vácuo após a fala do aluno, que, desestimulado, não 

retomaria mais o turno por conta própria e responderia apenas o necessário para completar as 

atividades. 
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O questionamento que encerra a categoria busca obter dos docentes as limitações 

impostas pelas aulas de conversações, assim como as possibilidades que proporcionam, para o 

desenvolvimento da competência oral. As limitações estariam ligadas, principalmente, ao 

tempo curto de aula, o que restringiria a interação e a execução das atividades necessárias ao 

desenvolvimento da competência oral, ficando abaixo do mínimo adequado, principalmente 

quando há mais de um aluno em sala.  

Outra limitação estaria ligada a problemas técnicos, principalmente com a conexão e 

com o áudio, o que ocasionaria perda de tempo de aula e interferiria na intensidade das 

interações. Destaca-se, ainda, a baixa frequência dos alunos e a falta da linguagem corporal.  

A linguagem corporal, que pode indicar com gestos e olhares a troca ou a manutenção 

de turnos e a atenção dos interlocutores, tem sua falta compensada, pelo professor do plantão 

1, por meio de expressões como, “Ok” e “Yes, I agree”, sempre com um tom mais enfático,  

sinalizando para o aluno que o mesmo poderia dar continuidade ao seu discurso e que estaria 

recebendo a devida atenção de seu interagente.  

O uso do tom de voz foi aplicado, ainda, ao enfatizar palavras de difícil pronúncia ou 

importantes para a compreensão, recorrendo-se também à linguagem visual pelo uso de 

emoticons, os quais indicariam o contentamento pela boa produção dos alunos ou alegria ou 

tristeza por algo que tenha sido dito. Outro recurso compensatório utilizado por um aluno 

estaria na imagem de um braço levantado, o qual representa o botão para solicitar o turno. 

Aos recursos da linguagem oral e da visual, somam-se os da escrita com expressões enviadas 

pela ferramenta de bate-papo de texto como “That‟s nice!”, “Lucky you!” e “Poor wife!”, as 

quais substituem, de alguma forma, expressões faciais que poderiam indicar surpresa ou pena. 

Outra dificuldade detectada pela falta da linguagem corporal foi a da identificação dos 

alunos, já que o professor não conta mais com a indicação na interface de quem detém o 

turno, apenas a sinalização de quem está com o canal de áudio aberto, ato possível para todos 

os participantes ao mesmo tempo.  

Outras dificuldades indicadas não estão ligadas diretamente às aulas de conversação, 

mas à metodologia do curso em geral, como a falta de verificação da competência oral no 

teste de nivelamento, o que ocasiona a presença de alunos com desnível entre as competências 

nas aulas. Outro ponto seria quanto à seriedade da avaliação contínua aferida aos alunos, isto 

é, se a mesma seria feita com critério pelos docentes envolvidos no processo. De qualquer 

forma, estas dificuldades afetam o desenvolvimento da competência oral e devem ser 

observadas com cuidado.  
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 Os índices referentes às vantagens que as aulas oferecem para o desenvolvimento da 

competência oral superam, em número, as limitações. Segundo os docentes, as principais 

seriam o anonimato, a oportunidade de interação e de prática do idioma, e o uso de recursos 

tecnológicos. A primeira, o anonimato, ajudaria no desenvolvimento da fluência, tendo em 

vista que o aluno se sentiria mais seguro e se arriscaria mais a falar, somando-se a ela a 

descaracterização de patentes. Com um público de doutrina militar, a não identificação dos 

indivíduos e, por conseguinte, suas patentes infere um ambiente onde prevalece a igualdade 

entre os alunos. 

A segunda estaria ligada à oportunidade de interação entre os participantes, sejam eles 

alunos ou professores, por meio do idioma em questão, o que proporciona a socialização e a 

prática das habilidades orais. Os recursos tecnológicos surgem como características 

motivacionais, pelo fator atrativo que exercem com as novas ferramentas inseridas na 

interface ou pelo acesso direto a informações disponíveis na internet durante as aulas. 

 Por fim, outra questão levantada seria quanto à aproximação e à flexibilidade de 

acesso. Uma aula on-line encurtaria distâncias, aproximando pessoas em pontos extremos do 

território, sem a necessidade de deslocamento, somando-se a isso a variedade de horários em 

dois turnos diários, que proporciona uma oportunidade maior de acesso.  

 

  

3.4. INTERAÇÃO 

 

 

 Com relação à interação, os dados oriundos de questionários e de entrevistas com 

professores e da observação das aulas levaram a quatro unidades de contexto: (a) definição; 

(b) qualidade; (c) relevância para a aquisição de uma língua estrangeira; e (d) interação em 

aulas de conversação on-line, na qual se observam os tipos e a qualidade, a frequência de 

ocorrência das mesmas, os problemas que as afetam e os recursos e as estratégias utilizadas 

para a sua promoção. 

 Quanto à definição, os docentes identificam a interação como uma relação de 

comunicação, um diálogo, pelo qual pode ocorrer a troca de informação e a construção do 

conhecimento. Porém, destaca-se a opinião do professor 3 (ANEXOS, p.140), que acredita 

que a interação só ocorra “quando o aluno coloca a opinião dele sobre determinado assunto 

(...) quando ele não recebe simplesmente o conhecimento passivamente”. Para este docente a 
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interação só se dá quando a mesma é mútua (PRIMO, 2008), sendo entendida como interação 

apenas quando há resposta modificada por parte do receptor.  

Por outro lado, observa-se a opinião dos professores 5 e 6, que definem interação 

como uma comunicação perfeita, onde receptor e emissor têm papéis bem definidos e estão 

em perfeita sintonia. O professor 5 (ANEXOS, p.151) indica que interação “É você [o 

professor] comunicar e o aluno entender” o que está sendo dito e “fazer a parte dele” de 

acordo com o que o professor espera dele. Desta forma, este docente indica que quando se 

passa instruções ou se faz uma pergunta para um aluno e este não compreende, solicitando 

esclarecimentos ou qualquer outro tipo de auxílio para tentar compreender, não houve 

interação.  

 Além de uma delimitação de papéis bem definidos entre professor e aluno, como 

indicado pelo professor 5, o professor 6 (ANEXOS, p.156) também ressalta a limpeza do 

canal de comunicação, muito comentada em teorias transmissionistas, ao dizer que 

interação seria uma comunicação perfeita dentro de um objetivo comum, por 
exemplo, se eu quero transmitir conhecimentos e ele quer receber os meus 

conhecimentos, não é simplesmente você chegar e executar a sua tarefa e esperar 

que o outro execute [também], tem que haver uma interação, estar na mesma 

sintonia, tanto para transmitir como para receber. 

 

A sintonia entre receptor e emissor indicada acima trata a comunicação direta entre 

dois seres-humanos, mesmo que mediada por um computador, como uma interação apenas 

reativa. A “comunicação perfeita”, uma transmissão e recepção limpa de dados, passa a ser 

sinônimo de interação. 

Ao serem questionados sobre o que entenderiam por qualidade da interação, os 

docentes a associam a capacidade de compreensão. O professor 5 (ANEXOS, p.151) afirma 

que “a qualidade é você ter um resultado bom” e a palavra „qualidade‟ assume, assim, um 

aspecto positivo ao ser claramente entendida como o oposto de „defeito‟ e a interação só é 

boa, de qualidade, quando a compreensão se dá de forma plena. No caso do aprendizado de 

uma língua estrangeira, essa visão está ligada à capacidade do aluno de compreender o que 

está sendo dito e quando isso não ocorre, a interação não é mais de qualidade. 

 O professor 1 associa à „qualidade‟ não só a capacidade de compreensão, mas a de 

expressão, ao dizer que a qualidade está na comunicação efetiva. Da mesma forma, o 

professor 6 (ANEXOS, p.160), além de observar que as interações “de qualidade” advêm de 

situações próximas às do cotidiano, quando se dá a “verdadeira comunicação”, descreve a 

questão da qualidade ao indicar que a mesma seria uma “comunicação eficiente usando a 

língua em estudo”. Ressalta ainda que isso  
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não significa usar um inglês certinho o tempo todo, mas se fazer entender, ser capaz 

de comunicar, trocar opiniões, ideias, visões, enfim, responder ao que foi solicitado 

da forma mais clara possível, e o mais natural possível, as vezes até lidando com 

assuntos inesperados, como acontece na verdadeira comunicação. 

 

Ao contrário do professor 6, para o qual responder o que foi solicitado já bastaria para 

caracterizar uma interação “de qualidade”, o professor 3 associa a qualidade da interação ao 

desempenho do aluno indicando que a mesma é boa quando o aluno faz além do que é 

esperado ou necessário, mesmo que cometendo erros. Desta forma, a qualidade de uma 

interação é entendida apenas pelo seu caráter mútuo, sendo o reativo relegado e tido, talvez, 

como uma interação de “segunda linha” ou até mesmo não seja, para estes, uma interação. 

Porém, cabe lembrar que as interações reativas têm seu papel no desenvolvimento da 

competência oral como será retomado mais adiante. 

Mesmo com algumas divergências quanto à definição do termo e à questão da 

qualidade das interações, todos concordam com relação à relevância da interação para o 

processo ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. Segundo os docentes a interação 

seria fundamental, sendo parte essencial da aprendizagem, pois possibilita o desenvolvimento 

da habilidade de comunicação, gera confiança e auxilia na superação de barreiras que 

dificultem a aprendizagem. O professor 4 (ANEXOS, p.147) reforça essa posição ao dizer que 

“não há como você aprender uma língua estrangeira (...) sem interação”, pois a mesma, 

segundo o professor 6, é fundamental para que o aluno exponha suas ideias, não só para o 

professor, mas entre os alunos. 

Todavia, observa-se com cuidado a afirmação do professor 5 de que “havendo 

interação vai haver aprendizagem”, pois as interações reativas podem resultar apenas em 

aprendizagem, onde o foco está no código linguístico e na forma, mas as mútuas resultariam 

em aquisição do idioma, pois estariam ligadas ao uso direto da língua, com foco no 

significado (KRASHEN; TERRELL, 1983). 

 Ainda com relação à relevância da interação para o a aquisição de uma língua 

estrangeira, é importante notar como a mesma afeta o desenvolvimento da competência oral. 

Segundo o professor 1, a interação incide de forma direta nesse processo, pois é por meio dela 

que a capacidade de expressão será desenvolvida. Esclarece, ainda, que, como o aprendizado 

se dá pela troca entre os interagente e pela necessidade de se refazer o discurso para se fazer 

entendido, as situações nas quais a interação surge como uma necessidade real contribuem de 

forma direta para o desenvolvimento da competência oral. Para os professore 3 e 4 a interação 

promove a confiança necessária a superações de barreiras e isso se reflete no desenvolvimento 

da competência oral. 
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A interação aparece, agora, como um sinônimo de diálogo, quando o professor 4 

(ANEXOS, p.149) afirma que “com certeza o aluno não vai se desenvolver tão bem se ele só 

ficar repetindo em frente ao computador sem conversar com outra pessoa”. Porém, cabe 

relembrar que tanto em diálogo direto entre dois seres humanos, quanto no ato de se fazer 

uma atividade onde se escuta e se repete uma palavra, haverá interação, sendo que a primeira 

situação poderá gerar mais interações mútuas e a seguinte apenas as reativas, e todas serão 

partes do processo de aprendizagem. O professor 2 aponta para a importância tanto da 

interação reativa, por meio de questões fechadas com perguntas mais guiadas, quanto da 

interação mútua, nomeada pelo docente como uma interação “mais solta” e que ocorreria nos 

níveis mais avançados, para o desenvolvimento da competência oral. 

A unidade de contexto que encerra a categoria abarca índices referentes ao que se nota 

quanto à interação nas aulas de conversação on-line. Os dados que serviram de base para essa 

unidade são oriundos de entrevistas com os docentes e, principalmente, da observação das 

aulas, com foco nos tipos de interação, na qualidade, na frequência com que surgem e nos 

recursos e estratégias utilizadas para propiciá-las. 

Ao se questionar os docentes sobre a interação em aulas de conversação on-line os 

mesmos indicaram que o que a difere da que ocorre no modo presencial é a falta da linguagem 

corporal. Apenas o professor 2 ressalta a questão de ser uma comunicação mediada por um 

computador e o professor 5 indica que a interação on-line seria dependente do bom 

funcionamento do equipamento tecnológico e do domínio da tecnologia. 

Com relação aos tipos de interação observados, notou-se o „um-um‟, que se deu entre 

professor e aluno e o „todos-todos‟ (LÉVY, 1999), entre todos os participantes, 

principalmente entre os alunos. Antes, contudo, cabe ressaltar que 34% das aulas poderiam 

apenas propiciar a interação um-um, por terem sido aulas com apenas um aluno, e 46% teriam 

a configuração desejável, com dois ou mais alunos em sala e a possibilidade da interação 

todos-todos. 

Das aulas observadas que apresentavam dois ou mais alunos, em apenas 14%, o que 

significa uma aula entre sete, ocorreu a interação „todos-todos‟, apesar de 83% dos docentes 

terem indicado que induzem esse tipo de interação com uma frequência alta e de terem 

relatado nas entrevistas que a mesma sempre ocorre quando há mais de um aluno em sala, não 

ocorrendo com maior frequência apenas pela grande quantidade de aulas particulares.  

O que se constatou foi que mesmo em grupo, em uma sala, os alunos estavam 

trabalhando isolados, sem um estímulo para que isso ocorresse, contando apenas com duas 

orientações pontuais em duas aulas (28%), quando o professor do plantão 1, em uma aula do 
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nível elementar, indicou que os alunos poderiam fazer perguntas uns aos outros sobre o que 

achassem de interessante nas falas dos colegas e, mesmo assim, a interação „todos-todos‟ só 

se dá ao final, com as despedidas. 

A justificativa que poderia surgir para a interação „todos-todos‟ ter ocorrido nessa aula 

em específico seria o fato de ser uma aula do nível avançado (plantão 1), com alunos 

detentores de uma desenvoltura melhor no idioma, porém, lembra-se que o tipo de interação 

todos-todos independe de nível, bastando orientação do professor e atividades que propiciem 

essa forma de interação, como ressalta o professor 5 (ANEXOS, p.152): 

Nos níveis mais adiantados, eu posso fazer isso [induzir a interação todos-todos] (...) 

dependendo do tópico, o tópico sempre ajuda, então com os níveis mais altos eu 

posso fazer isso sempre, isso quer dizer, o básico até dá pra fazer um pouquinho, (...) 

[mas com o] Foundation dificilmente, porque eles ainda não têm um vocabulário 

para interagirem um com o outro. Quando é que acontece isso, no final da aula, 

quando eles se despedem, aí é que um fala mais com o outro. 

 

Adverte-se, porém, que apesar de o professor dessa aula buscar de forma intensa a 

interação „um-um‟, a „todos-todos‟ ocorre por iniciativa dos alunos. O professor não os 

orienta a proceder desta forma, sendo crédito dos alunos a atitude de buscar a opinião dos 

colegas e levar a discussão a abranger todos os pontos postos em questão pelos participantes, 

em uma aula com um clima agradável e descontraído. 

  Além disso, cabe aqui um contraste quando se vê que, mesmo em uma aula do nível 

avançado, no plantão 2, só houve a incidência da interação „um-um‟. O professor se limitava a 

lançar as perguntas e os alunos o respondiam seguindo uma ordem, sem se dirigem 

diretamente aos colegas, concordando ou não com a opinião dos mesmos apenas quando 

solicitados pelo professor. Em algumas aulas desse plantão, o professor dá as orientações 

necessárias a uma dita „boa condução‟ da aula, como seguir a ordem em que os participantes 

aparecem na lista para a ordenação dos turnos, mas o mesmo não faz qualquer menção à 

interação „todos-todos‟. 

A interação „um-um‟ se dá, principalmente, por meio da ferramenta de bate-papo de 

voz, mas também ocorre pela de bate-papo de texto e raramente pelos botões para exibir 

emoção. Constatou-se, ainda, que a grande maioria dos alunos não faz perguntas ao professor, 

se limitando a responder as perguntas feitas por ele. Assim, como destaca o professor 2 

(ANEXOS, p.136), “geralmente, alguns alunos falam espontaneamente com o outro, se 

reportam ao outro, mas não é sempre que isso acontece, [pois] (...) o aluno tem um costume 

de se dirigir mais ao professor.” 

Outro ponto seria a questão das múltiplas interações propiciadas pela multimodalidade 

da interface. Conforme a transcrição abaixo, referente à parte de uma aula do plantão 1, ao 
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mesmo tempo em que o professor (P1) fala com um dos alunos (A1) pela ferramenta de bate-

papo de voz, se comunica com outro (A2) pela de texto executando interações simultâneas em 

um discurso multimodal. A multimodalidade da interface propicia as multiinterações, 

otimizando a aula e intensificando as interações, pois não há a necessidade de se concluir uma 

interação para iniciar outra, podendo se valer das diferentes ferramentas para produzir vários 

discursos, mesmo que com focos diversos. As interações que produziram o discurso entre P1 

e A1, rodam em torno da discussão sobre o tópico em questão e são executadas por meio da 

linguagem oral. Já as que promovem o discurso entre P1 e A2 têm como objetivo a 

identificação do aluno e para isso se utilizam da linguagem escrita. 

 

Tabela 2: Multimodalidade e múltiplas interações (exemplo 1) 

Interagente Turno Tempo Transcrição de áudio Entradas no chat de texto 

A1 1 

01:31:22 

até 

01:31:53 

the richest countries are 

the United States the first 

one of course and I'm not 
sure but i think that China 

and Germany probablu 

what else I think England 

and Japan I don't knoe 

how it is called I think 

these are the five Im not 

so sure 

 

P1 2 01:31:37 
 

Hi Melo, what's you first name and 

teacher's? 

P1 3 01:31:56 

ok so let's review United 

States or the USA you 

said 
 

A1 e P1 4 01:32:01 Japan 
 

A1 5 01:32:02 China 
 

P1 6 01:32:03 China 
 

A1 7 01:32:04 Germany 
 

P1 8 01:32:05 Germany ok 
 

A1 9 01:32:07 and England 
 

A2 9 01:32:07 
 

Felipe and Eliane 

Fonte: Observação de aulas, Plantão 3 

 

No exemplo representado pela transcrição a seguir, oriunda de uma aula do plantão 2, 

consta-se as múltiplas interações entre P2 e A3. A sequência indica três interações 

simultâneas: P2 – A3; A3-interface e P2-A3. Ao mesmo tempo em que P2 se reporta A3 no 

turno 1, A3 está navegando pela página, essencial a execução da tarefa em questão. E, 
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enquanto A3 consulta a página adaptada e responde ao questionamento de P2, no turno 2, ao 

mesmo tempo, P2 o auxilia com vocabulário, no turno 3. Nota-se, assim, que a 

simultaneidade e a sobreposição de interações propiciam um ambiente de aprendizagem muito 

mais dinâmico. 

Tabela 3: Multimodalidade e múltiplas interações (exemplo 2) 

Interagente Turno Tempo Transcrição de áudio 

Entradas 

no chat 

de texto 

Uso do navegador 

compartilhado 

P2 1 01:57:16 

 

Right A1 very good ah: go 

A3 please 
 

 

A3 
    

Navegação pela página 

A3 2 

01:57:22 

até 

01:57:47 

Ok teacher my house is 

short there are two floors 
downstairs [there] are [a] 

living-room oh ok sorry 

sorry sorry my house is 

short there are two floors 

downstairs [there] are [a] 

living-room, [a] kitchen 

and [a] bathroom upstairs 

[there] are bathrooms ok 

teacher? 

 
 

P2 3 01:57:28 
 

small  

P2 4 01:57:48 

Yes alguns detalhes my 

house is small você não 
fala short porque short é 

curto não é pequeno então 

é small do you understand? 

 
 

A3 5 01:58:02 ok teacher small small 
 

 

Fonte: Observação de aulas, Plantão 3. 

 

Quanto à qualidade da interação, o foco passa a ser a identificação de interações 

mútuas e reativas dentro do contexto de observação das aulas e a frequência com que 

ocorrem. Ressalta-se que as mesmas podem ser fruto de interações „um-um‟ ou „todos-todos‟ 

e o que se conjecturou, a princípio, seria que as interações variariam de reativas a mútuas, 

conforme aumentasse o grau de desenvolvimento e fluência no idioma. Desta forma teríamos 

uma alta concentração de interações reativas no nível Fundamentos, que diminuiria com o 

passar dos níveis, dando lugar apenas às mútuas no nível avançado. 

A manutenção do processo em questão, o qual levaria à transição entre as interações 

em termos qualitativos, sinalizando com isso, também, o desenvolvimento da competência 

oral, estaria a cargo do professor, que exerce papel de mediador no processo de construção do 
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conhecimento. A importância do comprometimento no desempenho desse papel é notada pela 

diferença na condução de duas aulas do básico, com alunos aptos a acompanhá-las.  

Na primeira aula em questão, a do plantão 1, os alunos foram levados a seguir apenas 

o roteiro, respondendo uma maioria de questões fechadas
59

, enquanto que na outra, a do 

plantão 2, o professor buscou, durante todo o tempo, intensificar a interação. O mesmo iniciou 

com interações reativas, mas, com o acréscimo de perguntas extras e a solicitação de opiniões 

e justificativas, chegava às interações mútuas. O aluno é então levado a ultrapassar barreiras e 

a dar sequência ao desenvolvimento da competência oral, produzindo, mesmo que com alguns 

erros. 

Lembra-se, então, que as interações mútuas foram constatadas em 55% das aulas 

observadas, nas quais ocorreu um envolvimento maior dos interagentes propiciando a 

inserção de experiências e opiniões pessoais. Porém, como se pode constatar no gráfico 

abaixo, ressalta-se a alta concentração da mesma no nível elementar em contraste com o alto 

índice da reativa no intermediário. De acordo com o padrão de desenvolvimento esperado, 

este índice poderia ser entendido como um desnível de competências, fato este descartado ao 

se constatar, por meio das observações de aula, a aptidão dos alunos envolvidos. Conclui-se, 

portanto, que esta divergência se deu pela condução das aulas que favoreceu mais a um tipo 

de interação. 

 

 

Gráfico 9: Concentração de interações mútuas e reativas nas aulas. 

                                                
59 O roteiro em questão e a página adaptada usada nestas aulas encontram-se nos anexos, p. 183 e 184, 

respectivamente. 
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Em um ambiente em que há a incidência de questões que afetam a sua normalidade e 

que podem comprometer diretamente a interação, constatou-se, por meio das observações, 

que, além dos problemas técnicos e do desnível de competências, a recorrência de turnos 

longos seria outro ponto a ser ressaltado. Uma aula do plantão 2 exemplifica o quanto os 

longos turnos de fala por parte dos alunos, algumas vezes prolongados com o auxílio do 

professor, afetam as interações que poderiam surgir.  

Na aula em questão, A1 prosseguiu com um turno o qual durou dois minutos e 

cinquenta e três segundos, algo longo para uma conversa sem o auxílio da linguagem 

corporal, sem contato físico ou visual. A esse turno se segue o do professor que, ao invés de 

passar o turno para outro aluno, resume o que A1 disse em algumas palavras e solicita a 

confirmação do mesmo, o que infere novamente o turno a A1, enquanto A2 e A3 se mantêm 

em silêncio. Com quase um minuto de turno, novamente em poder de A1, A2 tenta compensar 

a falta de linguagem corporal e utiliza o botão para levantar a mão, solicitando a palavra, 

porém, A1 só encerra sua fala mais de um minuto depois, quando finalmente a professora 

retoma e passa o turno para A2.  

Fernando (2005) ressalta o quanto é importante não se alongar para evitar o tédio e o 

mesmo vale para alunos e professores, mas cabe ao moderador a sensibilidade para evitar tal 

situação, buscando formas de dinamizar e distribuir os turnos da forma mais igualitária quanto 

for possível. 

Quanto aos recursos e estratégias utilizadas para promover a interação, os professores 

destacam, como recursos, as perguntas do roteiro e as páginas da web. As estratégias 

relacionadas foram: 

 as orientações para estabelecer uma rotina para a aula; 

 o envio de mensagens pela ferramenta de bate-papo de texto; 

 a solicitação de questionamento entre os alunos, a mudança de tópico; 

 a inserção de opiniões e experiências indicadas pelos alunos; e 

 o uso do tom de voz; e  

 o uso de expressões das linguagens oral e escrita, e ainda a linguagem visual. 

Nas entrevistas, os docentes afirmam orientar seus alunos quanto aos procedimentos 

mais adequados para propiciar a interação, como a organização dos turnos de acordo com a 

ordem dos nomes na lista de participantes disposta na interface e a necessidade de efetuarem 

uma pausa após cada turno a fim de se evitar a sobreposição de vozes. A observação indicou, 

contudo, que essas estratégias foram pouco adotadas. 
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O envio das mensagens de texto se destaca nas observações como uma estratégia 

usada a fim de não se interromper os turnos, otimizando o processo de correção e de auxílio 

com relação ao idioma, sem prejudicar a continuidade do processo de produção oral. A 

mudança do tópico, não detectada na observação, visa à manutenção do interesse do aluno, 

enquanto que o uso do tom de voz e de expressões ou imagens que indicam o posicionamento 

frente à determinada opinião ou situação, estes presentes nas observações, servem, não só 

como motivadores, mas podem impulsionar a produção oral.  

A solicitação de questionamento mútuo, importante nos diferentes estágios de 

desenvolvimento, amplia em número os processos de interação, sejam eles de interações 

mútuas ou reativas. Contudo, a estratégia não foi constatada com a frequência que deveria, e 

mesmo nas vezes em que foi aplicada a mesma não surtiu efeito. 

O professor 6 ressalta o caráter de improviso da aula, isto é, por ter um público 

intermitente, as decisões do que fazer e de como fazer são de momento, baseadas nos 

frequentadores que se dispuseram a acessar a sala naquele dia e horário. Todavia, mesmo com 

um público assim, as necessidades são previsíveis e, para tanto, cabe ao docente pré 

selecionar um leque de recursos e estratégias adaptáveis às diversas situações, pelo menos as 

mais prováveis de ocorrer. A preparação por parte do professor é fundamental, pois o mesmo 

deve estar pronto até para a falta de preparo do aluno. 

Ainda com relação a recursos e estratégias, o questionamento que aborda a influência 

das páginas da web, adaptadas ou não, na qualidade e na intensidade das interações indica que 

as mesmas possibilitam o aumento das interações e contribuem de certa forma, para a 

realização de interações mútuas. Segundo o professor 1, as páginas fornecem auxílio visual e 

estimulam a aquisição de vocabulário e, como acrescenta o professor 4, enriquecem a aula e 

propiciam a prática de estruturas. 

 Para o professor 2, as páginas são fundamentais para uma boa preparação para a aula 

e serviriam de facilitadoras da interação. Acrescenta ainda que, dependendo do nível, os 

alunos teriam muita dificuldade em desenvolver os tópicos sem o auxílio das páginas 

adaptadas. O professor 5 chama a atenção para o caráter estimulante que o visual das páginas 

proporciona, auxiliando na aproximação com aluno e na inserção de suas opiniões e 

experiências. 
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CAPÍTULO 4 – Considerações finais 

 

 

O questionamento acerca da interação em aulas de conversação on-line não advém de 

uma curiosidade pontual, mas de uma jornada em que sempre se buscou a reflexão sobre as 

práticas pedagógicas. Ao se acompanhar a implantação de um curso on-line, que tem em sua 

proposta oferecer aulas de conversação, e se participar deste projeto como professor-

moderador nas aulas em questão, notou-se o surgimento de uma inquietação. 

Recordam-se aqui as palavras de Silva (2006, p.12) de que “proporcionar educação 

on-line não é o mesmo que oferecer educação presencial ou a distância via suportes 

tradicionais”. Portanto, ao se analisar possibilidades e limites do uso da interface chat de voz 

em relação à interação e ao desenvolvimento da competência oral em um curso on-line de 

ensino de língua estrangeira, buscou-se um olhar mais amplo, que abarcasse a visão 

dominante nas práticas envolvidas no processo: uma que valorizasse o diálogo e a construção 

do conhecimento ou o simples envio e recepção de informações.  

Com relação à importância central das interações no processo de ensino e 

aprendizagem, Primo (2006, p.43) acrescenta que “durante as interações entre alunos e 

professores, e entre os próprios estudantes, uma rede de aprendizagem se forma” e o sucesso 

das atividades ligadas a esse processo estaria diretamente ligado às interações.  

Desta forma, a aspiração pela perfeita articulação entre „o que fazer‟, „como fazer‟ e 

„para que o fazer‟, que sempre envolveu os pensamentos durante o exercício da docência, seja 

esta presencial ou on-line, levou ao objetivo proposto, do qual surgiram três questões de 

estudo que orientaram os desdobramentos desta análise: 

 (a) Como se dá a interação nas aulas de conversação por meio dessa interface?  

(b) Como as estratégias e os recursos utilizados para provocar a interação nas aulas de 

conversação on-line influenciam no desenvolvimento da competência oral? 

  (c) Que possibilidades e limites as aulas de conversação on-line apresentam em termos 

de interação e de desenvolvimento da competência oral na visão de professores e alunos? 

Com relação à primeira questão, ao se observar como se deu a interação nas aulas de 

conversação por meio da interface chat de voz, estabelecem-se os interagentes, os tipos, a 

qualidade e frequência das interações constatadas, sem deixar de buscar o que se entende por 

interação na voz dos responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem. Cabe aqui 

ressaltar que ao indicar a responsabilidade do educador, não se infere com isso qualquer 

indicativo de que seu papel deva ser exercido de forma centralizadora. 
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Sendo assim, chama-se a atenção, primeiro, para a população que frequenta as aulas, a 

qual se encontra dividida entre todos os níveis, pendendo um pouco mais para os níveis 

iniciais, mas com muitos iniciantes no curso, e cujas deficiências ou dificuldades se 

concentram no desenvolvimento de habilidades comunicacionais necessárias à comunicação 

oral e ao acesso à informação escrita. Além disso, a maioria apresenta frequência mensal 

abaixo do mínimo estipulado de quatro aulas por mês, índice que se reflete no 

desenvolvimento da competência oral.  

A necessidade de prática constante é apontada, por alunos, como um ponto negativo 

(HAMPEL, 2003) e, por este motivo, a procura pelas aulas deveria se maior, a fim de reverter 

as dificuldades indicadas pelos alunos com relação à prática de conversação em pronúncia.  

Ao se falar em interação, detentora de papel central no processo de ensino e 

aprendizagem, buscou-se a definição do que a mesma seria segundo os docentes envolvidos 

na pesquisa, por se acreditar que, com isso, se poderia captar um pouco da visão 

predominante nas práticas envolvidas nos processos pedagógicos. Desta forma, o que se 

constatou foi uma visão equivocada que vê interação apenas quando ocorrem modificações 

recíprocas entre os envolvidos, isto é, apenas onde houvesse interação mútua. Segundo Primo 

(2008) as interações podem ser tanto reativas, quanto mútuas, e ocorrerem entre seres-vivos 

ou não. 

O contraste se dá quando os docentes conectam interação a uma ideia de 

“comunicação perfeita”, onde se daria de forma clara a transmissão e recepção de 

conhecimentos. Ressalta-se a perfeição do processo de transmissão e a limpeza do canal de 

comunicação como objetivos comunicacionais, revelando resquícios transmissionistas 

recorrentes em pontos abordados mais adiante. 

Com relação ao tipo de interação, a predominância foi da „um-um‟, mesmo com 

configurações de aula favoráveis a mais de um tipo de interação. Apesar da indicação dos 

docentes de que estimulariam seus alunos à interação „todos-todos‟, tal atitude foi pouco 

constatada. Mesmo em grupo, os alunos trabalhavam isolados, se reportando diretamente ao 

professor, com raras exceções. 

Segundo Tsui (2005), a forma como o professor aloca os turnos também afeta a 

interação e, nesse caso, a postura dos alunos ao se reportarem apenas ao professor reforça essa 

visão do educador como centro do processo. Soma-se a isso a constatação de práticas 

pedagógicas que centralizam na figura do professor o processo de ensino e aprendizagem. Os 

direitos de fala afetam a interação (BYGATE, 2005) e essa assimetria em sala inibe atos 

espontâneos de comunicação. 
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Nesse ambiente onde não prevalece um controle de turnos explícito, apontado por 

Fernando (2006) como um causador da perda de espontaneidade, nota-se que o mesmo está 

implícito nas atitudes de seus participantes. O próprio professor reforça o caráter 

centralizador, por não delegar aos alunos a responsabilidade de estabelecer como e quando 

falar, controlando os turnos e ordenando todas as discussões. Contudo, para o bom 

desenvolvimento do idioma, com propósitos comunicacionais, é necessário prover 

oportunidades para o uso da língua em interações sociais que proporcionem a livre escolha 

por parte dos interagentes das formas linguísticas que querem aplicar e como e quando aplicá-

las (NETTEN; PLANCHAT-FERGUSON, 1995). 

 A postura em questão se interpõe ao processo de construção do significado, pois se 

caracteriza, mesmo não sendo uma ação premeditada, como resultado de relação de 

dominação exercida pelo professor e reflexo de uma postura pedagógica orientada ainda pelo 

ideal da transmissão. Acrescenta-se que, segundo Almeida Filho e Barbirato (2000), uma 

exposição à língua-alvo controlada ao extremo limita as ações do aluno ao que é previsto pelo 

professor e inibe situações que proporcionem atos de comunicação espontânea. Segundo Tílio 

(2008), se esse tipo de atitude desse lugar às relações colaborativas, onde vozes e identidades 

são respeitadas, o processo de construção de significados se tornaria mais viável.  

Todavia, cabe lembrar que, segundo Consolo (2006), a integração e a articulação de 

fatores determinantes do ambiente sociolinguístico podem promover as condições desejáveis 

para o desenvolvimento dos alunos. Por conta disso, um fator importante para que o professor 

mantenha seu trabalho na direção de conquistas pedagógicas e que não pode ser deixado de 

lado é o fato de se tratar de um público de orientação militar, para o qual prevalece o senso de 

hierarquia e de obediência aos superiores. Essa característica faz com que esses alunos 

concentrem as tomadas de decisão em aula na figura da autoridade considerada por eles como 

superior, o professor, e à qual devem se reportar antes de qualquer ação.  

Há, portanto, a necessidade de se levar esse público à quebra desse paradigma 

hierárquico, demonstrando que na sala de aula o professor exerce um papel de orientador, 

facilitador da comunicação e co-construtor do conhecimento (ALMEIDA FILHO; 

BARBIRATO, 2000; NETTEN; PLANCHAT-FERGUSON, 1995), pois a atitude passiva de 

alunos que se vêem como meros receptores compromete o comprometimento dos mesmos 

com o seu próprio aprendizado (CONSOLO et al, 2006). 

Mesmo assim, o discurso em sala reflete a visão que ainda predomina na realidade 

escolar (LAMY, 2009), a de educação bancária com a prevalência do automatismo nas 

relações de estímulo-resposta. Não há a problematização, mas a busca do equilíbrio e de sua 
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manutenção. (PRIMO, 2006). Não há dúvidas quanto a isso quando o Professor 5 (ANEXOS, 

p.151) diz que a interação professor-aluno “é você comunicar e o aluno entender o que você 

está falando, [é] fazer a parte dele de acordo com o que você vai esperar dele”, demonstrando 

o quanto “o aluno é recompensado por reproduzir o que o professor quer ler ou ouvir 

(exatamente o que ele „transmitiu‟)” (PRIMO, 2006, p.46, grifo nosso).  

A interação homem-interface se dá apenas por meio das ferramentas essenciais ao 

desenvolvimento das aulas: a de bate-papo de voz, a de bate-papo de texto e a de navegação 

compartilhada. Em um ambiente multimodal, que propicia diversas possibilidades de 

interação, a homem-interface ocorreu apenas no nível necessário para que a aula acontecesse, 

com acesso às ferramentas básicas e com poucas situações em que se deu o uso da 

multimodalidade. Acredita-se que essa subutilização do caráter multimodal da interface se 

deu pelo desconhecimento de uso e até de existência das ferramentas inseridas nessa nova 

interface, as quais poderiam enriquecer a aula e propiciar mais interação entre os participantes 

por meio da própria língua em estudo.  

Ao invés de trazer novas oportunidades de interação para o desenvolvimento da 

competência oral, as ocorrências multimodais que surgiram nesse contexto buscavam, 

principalmente, solucionar problemas inerentes aos procedimentos de aula, à tecnologia e ao 

idioma, sem subtrair, contudo, a importância de seu uso nessas situações. Da mesma forma 

que Erben (2002), acredita-se que as múltiplas interações síncronas e a oferta de diferentes 

vias para engajamento no discurso podem propiciar chances de internalizar novas formas de 

planejamento, organização, gerenciamento e comunicação. 

Quanto à qualidade, supunha-se que as interações seguiriam uma variação constante 

que iniciaria com a predominância das reativas, nos níveis iniciais, passando para as mútuas 

nos mais avançados. O surpreendente é que as divergências encontradas se deram não pelo 

desnível de competência dos participantes, mas pela condução das aulas. A comparação entre 

aulas do mesmo nível, com o mesmo roteiro, mas ministradas por professores diferentes levou 

a essa conclusão. 

Ressalta-se que em pouco mais da metade das aulas houve prevalência das interações 

mútuas, contudo as mesmas ocorrem apenas entre professor e aluno sem levar o grupo a se 

engajar em um trabalho colaborativo de construção do conhecimento que intensificasse 

interações do tipo „todos-todos‟. É importante lembrar-se da importância do papel do 

educador em fomentar discussões em torno dos temas em debate. Cabe ao professor “instigar 

a capacidade autoral, investigadora e criativa dos educandos” (PRIMO, 2006, p.42), dentro de 

um processo de co-autoria do conhecimento. 
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A importância das interações mútuas encontra-se no seu próprio foco, o qual está no 

significado. Nela “os interagentes reúnem-se em torno de contínuas problematizações” 

(PRIMO, 2006, p.42), chegando-se a soluções momentâneas, as quais podem se inserir em 

futuras problematizações.  A negociação de significados gira em torno não só da problemática 

em questão, mas da própria relação entre os interagentes. Esse relacionamento se modifica de 

forma constante e cada ação tem efeito recursivo no sistema. Dentro do discurso, essa 

transformação contínua inerente a esse processo leva, dentre outras coisas à quebra de 

barreiras linguísticas, quando o aluno segue para além do ponto de desenvolvimento em que 

se encontra. 

Por meio da segunda questão, buscou-se compreender a influência que as estratégias e 

os recursos utilizados para provocar a interação nas aulas de conversação on-line teriam no 

desenvolvimento da competência oral. Desta forma, os índices provenientes de entrevistas 

com os docentes e das observações de aula indicaram que os recursos utilizados e 

reconhecidos pelos docentes são dois: os questionamentos e as páginas da web que fazem 

parte do roteiro de aula. Ambos os recursos apontados são considerados essenciais para as 

aulas, porém há ressalvas quanto ao formato do roteiro e à atualização dos temas. 

Tendo em vista que o desenvolvimento da competência oral se dá por meio tanto de 

práticas que focam na forma, quanto por aquelas que têm como foco o significado, esse 

processo envolveria atividades que resultariam em interações reativas e em mútuas. Porém, 

cabe a esta última um papel de destaque, pois é por meio dela que surgem os desequilíbrios 

que movem uma construção contínua e complexa do conhecimento e por meio da qual se 

daria a aquisição do idioma. As atividades com foco no significado propiciam esse tipo de 

interação por levarem a atos de comunicação espontânea e trocas interpessoais dentro de um 

processo de co-autoria do conhecimento. Nesse sentido cabe a importância não só de uma 

interação mútua, mas uma que seja „todos-todos‟, pois o ponto de vista de cada interagente se 

enriquece e se amplia com a diferença, tornando o grupo responsável pelas “sucessivas 

ultrapassagens e reconstruções cognitivas” (PRIMO, 2006, p.43). 

O material didático em questão apresentou uma maioria de questões abertas, propícias 

ao desenvolvimento das temáticas com a inserção de opiniões e experiências pessoais, fato 

este em que ocorreu em metade das aulas observadas. O interessante é que coube à condução 

da aula o fator decisivo, pois a mesma revelou um contraste entre as diferentes posturas 

adotadas pelos professores, mesmo tendo como base o mesmo material e alunos aptos para o 

nível.  
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Mesmo nas aulas em que ocorreram trocas interpessoais entre professor e aluno, ainda 

se sente a presença de um pensamento linear pela falta de atividades que propiciassem a 

interação „todos-todos‟, buscando a integração do grupo. Hall e Verplaetse (2000) e Fernando 

(2005) ressaltam o quanto as atividades em grupos e pares são importantes para a aquisição de 

uma língua estrangeira, sendo que este último aponta para a necessidade de se prover material 

que dê suporte tanto a professores quanto a alunos e que tire proveito da potencialidade do 

caráter multimodal de uma interface chat de voz. Nessa questão surge novamente a influência 

positiva da multimodalidade que permite a construção de material atrativo e flexível, 

adaptando-se a diferentes grupos e necessidades. 

Outro ponto considerado benéfico por Fernando (2005) e também constatado como tal 

na opinião de alunos e professores é o fato do aluno receber o material que será usado na aula 

com antecedência, propiciando oportunidade para uma preparação prévia que servirá de 

predisposição para a interação em aula. 

As páginas da web, vistas por todos de forma positiva por ser um recurso que fornece 

suporte durante as aulas e auxilia na preparação prévia, têm seu potencial pedagógico 

reforçado por viabilizar, segundo os interagentes, a expansão do conhecimento, ampliando o 

léxico e fornecendo bases para a argumentação. Além disso, a combinação de elementos 

visuais, gerada pela união do trabalho de design gráfico e instrucional, contribui para a 

construção de significados e a elaboração do discurso (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001). 

Teriam, portanto, um papel de facilitadoras da aprendizagem, contribuindo para o surgimento 

de processos de interação e o consequente desenvolvimento da competência oral. 

Quanto às estratégias apontadas pelos docentes e as constatadas pela observação das 

aulas que seguem listadas abaixo, indica-se que todas têm certa influência no 

desenvolvimento da competência oral. 

 orientações diversas para estabelecer a rotina de aula; 

 solicitação de questionamento mútuo; 

 uso de expressões e recursos das linguagens oral, escrita e visual; 

 acréscimo de perguntas ao roteiro; e 

 inserção de opiniões e experiências relatadas pelos interagentes. 

As orientações quanto à rotina de aula, como a indicação de se seguir a ordem disposta 

na lista de participantes no visor da interface, são vistas pelos professores como uma forma de 

deixar a aula „organizada e ordenada‟. Apesar de não terem recorrido a essa estratégia com 

tanta frequência, a condução da própria aula a expunha quando a mesma não era formalmente 
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verbalizada. A postura reforça a centralidade do professor, já destacada anteriormente, no 

processo de ensino e aprendizagem durante as aulas de conversação. 

Da mesma forma, mesmo sendo o foco na comunicação importante nos diferentes 

estágios do desenvolvimento da competência oral (NETTEN; PLANCHAT-FERGUSON, 

1995), a estratégia de solicitar o questionamento mútuo, que amplia as interações e, por 

consequência, a produção oral, foi constatada apenas uma vez em uma única aula e, mesmo 

quando sugerida, a mesma não foi posta em prática pelos alunos.  

O uso de expressões e recursos das linguagens oral, escrita e visual surge como uma 

estratégia para suprir de alguma forma a falta da linguagem corporal. Expressões orais, 

enfatizadas pelo tom de voz, ou escritas, acrescidas de símbolos, além de imagens que 

expressam emoções sinalizaram a continuidade do discurso, influenciando com um caráter 

motivacional e deram indicativos da atenção despendida ao interagente. Além disso, 

funcionou como uma estratégia para auxiliar o aluno com o idioma ao enfatizar palavras ou 

enviar auxílio escrito durante o discurso oral. 

O acréscimo de perguntas estimula a improvisação e auxilia a avaliar o progresso da 

fluência. Essa estratégia revela-se benéfica, pois nos momentos em que foi constatada 

resultou na ampliação da produção oral, auxiliado na manutenção do diálogo e na 

intensificação das interações, o que se ampliava ainda mais quando o docente se valia de 

relatos dos próprios alunos para enriquecer a discussão. Ao inserir opiniões e experiências 

relatadas pelos interagentes, o docente pode com isso contribuir para uma ampliação das 

trocas interpessoais, as quais já teriam sofrido uma redução, segundo Erben (2002), pela perda 

de índices semióticos extralinguísticos. 

A última questão expõe o que se pôde constatar quanto à limites e possibilidades que 

as aulas de conversação on-line puderam proporcionar em termos de interação e de 

desenvolvimento da competência oral, na visão de professores e alunos. 

Cabe lembrar que se a interação está diretamente ligada ao desenvolvimento da 

competência oral (FIGUEIREDO, 1995; NETTEN; PLANCHAT-FERGUSON, 1995; 

BYGATE, 2005; CONSOLO, 2006), qualquer evento que a afete estará influenciando este 

desenvolvimento. Desta forma, entende-se como limite qualquer circunstância que se 

interponha a um desenvolvimento dito como apropriado e como possibilidade a que favoreça 

ou potencialize o processo de alguma forma.  

Como concordam professores e alunos e está definido no ALTE (2010), a competência 

oral compreende a habilidade de produção, a fala, pela qual se demonstra a capacidade de 

expressão, e a habilidade de recepção, que apresenta a capacidade de compreensão oral. As 
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capacidades inerentes a essas habilidades variam de acordo com os níveis de desenvolvimento 

no idioma em que se encontra o indivíduo. 

Segundo os docentes, o desenvolvimento da competência oral se daria por meio de um 

processo ao longo dos níveis, iniciando com um trabalho que envolvesse atividades mais 

controladas, com foco em pronúncia, fluência e aquisição de estruturas, passando aos poucos 

a incorporar atividades mais abertas com foco no aprimoramento das habilidades 

comunicacionais.  

O desenvolvimento da competência oral requereria tanto as atividades controladas 

quanto as comunicativas, com um input compreensível, além de um contato constante com o 

idioma por meio da mídia (filmes, músicas, jornais, livros e revistas). Todavia, Netten e 

Planchat-Ferguson (1995) ressaltam a importância do contexto situacional que forneceria 

metas comunicativas e iniciativas motivacionais em um processo em que o aluno poderia 

decifrar como a língua opera, mas isso sem um controle extremo, limitando as ações do aluno 

(ALMEIDA FILHO; BARBIRATO, 2000). 

A observação das aulas e a triangulação de dados levaram a constatação de alguns 

limites como: 

 deficiência com relação ao domínio de competências específicas por 

parte do professor; 

 problemas técnicos; 

 falta da linguagem corporal; 

 frequência mensal abaixo da mínima exigida; 

 alto índice de aulas individuais; e 

 avaliação. 

O domínio de competências específicas afeta o caráter das interações (LAMY, 2004), 

pois impõe limitações para que as mesmas ocorram. A constatação das dificuldades dos 

alunos em corrigir problemas com a ferramenta de bate-papo de voz, agravada por professores 

que não dominam o uso das ferramentas de moderação, demonstrou o quanto a interação foi 

comprometida nessas situações. Conforme Erben (2002) aponta, em alguns casos o foco da 

aula foi desviado, dando lugar a tentativas de solução de problemas técnicos, muito 

desestimulantes para os alunos, estando estes envolvidos ou não na questão. Acredita-se que a 

solução estaria no gerenciamento de tarefas (FERNADO, 2006) exercido pelo professor, pois 

ao dispor das ferramentas de moderação este poderia prover a manutenção de um ambiente 

com o mínimo de interferências nos processos de interação. 
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O contexto da educação on-line requer uma alta capacidade adaptativa do professor 

(MORAN, 2003) e, portanto, o domínio de competências não deve ser uma preocupação 

apenas do aluno, mas principalmente do profissional envolvido no processo de ensino e 

aprendizagem. A preparação do professor é um ponto muito importante para que se explorem 

as potencialidades da interface em prol do desenvolvimento do aluno e, para tanto, é 

necessário ter noção de como dispor das modalidades em diferentes contextos. Notou-se, 

contudo, a prevalência da desinformação e da falta de treinamento para a nova interface.  

Com relação aos problemas técnicos, estes foram os mesmos constatados por Hampel 

(2003) como desmotivadores, inferindo um grau de dificuldade a mais em um processo em 

que, com todas as suas dificuldades próprias, ainda agrega a necessidade de se lidar com 

desafios da parte técnica, gerenciando e tentando solucionar os problemas que surgissem 

inadvertidamente. Os índices elevados envolvendo problemas com o canal de áudio indicam 

um prejuízo direto da produção oral e da interação, afetando o desenvolvimento da 

competência oral. Ressalta-se, contudo, que tais problemas inferiram na ampliação das 

funções modais, fazendo com que ocorressem multiinterações, por meio de modalidades 

diferentes a fim de resolver os problemas técnicos. 

Dessa forma, tanto quanto o desconhecimento das funcionalidades da interface por 

parte de quem deveria dominá-la, o professor, quanto os problemas técnicos notados no 

decorrer da pesquisa afetaram profundamente a interação nas aulas. Cabe salientar que tais 

efeitos poderiam ter sido minimizados se houvesse um domínio de competências específicas 

para moderação das aulas na interface em questão. 

Ao se abordar a linguagem corporal, lembra-se que Bygate (2005) aponta para a fala 

como uma interação originalmente presencial, um contexto que viabilizaria a referência ao 

aspecto físico, com a possibilidade de prover indicativos mais imediatos das emoções do 

interagente, como sua atenção ao discurso, sua intenção de contribuir e a sua atitude frente ao 

que está sendo dito. 

A falta da linguagem corporal, ressaltada pelos docentes como uma das limitações das 

aulas e apontada como ponto negativo pelos alunos no estudo de Hampel (2003), implicou, 

pelo que se pode observar, na redução dos processos de interação entre os indivíduos, com a 

consequente perda de trocas interpessoais. Além disso, resultou em uma amplificação do uso 

de estratégias do discurso (ERBEN, 2002), com expressões que indicam estímulo e atenção e 

da produção vocal, e a aplicação do tom de voz para tornar o input compreensível.  

A comunicação apresenta uma natureza múltipla (PRIMO, 2008; TÍLIO, 2008) e, 

seguindo esta tendência, é que as multiinterações, por meio de diferentes modalidades, 
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surgem nesse ponto para suprir, de certa forma, a falta de contato visual, e auxiliar na 

produção de um input compreensível. Essa amplificação das funções modais busca por meio 

de correções e dicas enviadas aos alunos pela ferramenta de bate-papo de texto fornecer de 

forma clara o que ele necessita para prosseguir, agilizando os processos de interação, e 

tornando-os mais intensos. A preocupação com a clareza do input chega ao ponto de se notar 

a amplificação do uso da chamada caretaker language (NETTEN; PLANCHAT-

FERGUSON, 1995) a fim de compensar a falta de contato visual com o aluno. 

Outro ponto seria a frequência mensal abaixo da mínima exigida, com 64% dos alunos 

assistindo entre uma a três aulas por mês. Um índice preocupante que infere uma quantidade 

de prática abaixo da estipulada com ideal e que se reflete no desenvolvimento da competência 

oral. Segundo Hampel (2003), um dos pontos negativos apontados pelos alunos seria a 

necessidade de mais prática, algo realçado pelos professores nesse estudo, talvez pela 

percepção dos docentes quanto aos índices de frequência às aulas. 

O alto índice de aulas individuais constatado nas observações cerceia os alunos de 

oportunidades para socialização e a troca entre pares. Segundo Consolo (2000, 2006) as aulas 

de ensino de línguas são ambientes de trocas sociolinguísticas e com um número maior de 

participantes as oportunidades de interação se ampliam, beneficiando o desenvolvimento dos 

alunos por meio de tarefas em grupos ou pares (HALL; VERPLAETSE, 2000; FERNANDO, 

2005). 

A indicação dos alunos quanto às faltas dos professores a aulas programadas e a 

constatação de atrasos e falta de preparo para as aulas destacam índices relativos ao 

comprometimento dos docentes com o desenvolvimento de seus alunos. No desempenho de 

suas funções, os docentes não devem centralizar o processo de ensino e aprendizagem em si, 

mas não podem renegar o peso de sua responsabilidade de orientador e motivador 

(ALMEIDA FILHO; BARBIRATO, 2000). Aulas com atraso de docentes, término prematuro 

e nas quais o responsável não tem noção do que será apresentado em sala denota uma falta de 

comprometimento e despreparo profissional que, com certeza, prejudicam diretamente o 

aluno.  

A última observação que se lança mão merece muita atenção e, cabe indicar, faz jus a 

pesquisas que abarquem uma amplitude maior de seu impacto no desenvolvimento do aluno. 

A avaliação da competência oral foi observada em três etapas: ao iniciar o curso, por meio do 

teste de nivelamento; durante ou ao final das aulas; e após as aulas, por meio do relatório de 

atendimento. 



114 

 

No teste de nivelamento, a avaliação demonstrou ser deficiente, pois a mesma avalia 

no que diz respeito à competência oral apenas as habilidades de recepção. Mesmo assim, a 

avaliação da capacidade de compreensão oral seria uma parte opcional do teste, o que relega 

às habilidades orais um grau de importância inferior. Se a competência oral se relaciona, 

também, ao grau de desenvolvimento no idioma em que se encontra o indivíduo e se há uma 

preocupação com a evolução dentro deste âmbito da aprendizagem por parte do curso, é 

necessário observar a capacidade do aluno não só nas habilidades de recepção, mas de 

produção oral.  

É preciso que a avaliação inicial dê uma visão o mais completa possível das 

capacidades que o aluno apresenta, para que se inicie um acompanhamento de forma 

apropriada. Todavia, é importante que se tenha em mente que, conforme aponta Bygate 

(2005), as habilidades e a linguagem oral devem ser praticadas e avaliadas em condições 

diferentes das habilidades de escrita e leitura. 

Do teste de nivelamento passamos para a avaliação em sala, a qual ocorre em pouco 

mais da metade das aulas, mas deveria ser parte essencial de todo o fechamento de aula. O 

acesso imediato ao rendimento por parte do aluno é importante para otimização do processo 

de avaliação e de tomada de decisões por parte do aluno. Tendo acesso imediato às suas 

dificuldades e deficiências, o aluno pode iniciar a busca para suprir tais necessidades e se 

aperfeiçoar, o que o leva a um grau maior de comprometimento com o seu próprio 

desenvolvimento. 

Na avaliação postada no relatório de atendimento, notou-se deficiência em bem mais 

da metade dos relatórios, os quais foram analisados e comparados com os dados das 

observações de aula. A carência de detalhes sobre dificuldades e deficiências pairava sobre 

qualificações genéricas que agrupavam os alunos de forma igual, acrescida ainda por 

omissões que iam deste a presença de alunos, de situações que afetaram a produção oral, 

como problemas técnicos, até pontos importantes sobre a avaliação do desempenho. 

O relatório precisa ser direto e conciso, mas o mais completo possível, pois todos os 

fatos são importantes para que se delineie uma visão geral do desempenho deste aluno sem ter 

estado presente à aula, como é o caso do professor que tomará o conteúdo do relatório como 

referência para suas observações nos acompanhamentos mensais de atividade. Ainda assim, a 

coerência é essencial, seja em qual for o momento em que se dê a avaliação. De qualquer 

forma, os próprios alunos salientam a necessidade de uma percepção mais aguçada por parte 

dos docentes quanto ao desenvolvimento no idioma, conforme se vê quadro 5, a seguir. 
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Segundo alunos e professores estes seriam os limites impostos ao desenvolvimento da 

competência oral: 

 

Quadro 5: Limites para o desenvolvimento da competência oral 

Alunos Professores 

Vocabulário limitado Pouco tempo de exposição ao idioma 

Pronúncia deficiente Pouca prática 

Pouca fluência Frequência baixa e irregular as aulas 

Timidez Falta de atividades de compreensão oral e de leitura 

Deficiências de compreensão e expressão oral Falta de preparação prévia para as aulas 

Falta frequência às aulas Falta de pontualidade 

Carga horária das aulas insuficiente Falta de dedicação 

Limitação da interação entre os alunos Dificuldades geradas pela tecnologia 

Instabilidade de conexão Falta de equipamento apropriado 

Restrições de redes corporativas  

Ausência de professores a aulas programadas  

Falta de renovação de temas e do roteiro de aula  

Falta de percepção mais aguçada do 

desenvolvimento do aluno 
 

 

As observações dos alunos denotam limites quanto a sua própria capacidade 

linguística, à metodologia do curso, a restrições técnicas e ao desempenho dos professores. Já 

os docentes ressaltam a falta de comprometimento dos alunos, a metodologia e as restrições 

técnicas. A questão do tempo de prática insuficiente é recorrente na voz dos professores 

apesar dos mesmos terem indicado a carga horária como sendo adequada nos questionários. 

Os mesmos ressaltam, ainda, o quanto as interações são limitadas e o desenvolvimento da 

competência oral afetado pela pouca prática resultante de um tempo de aula curto. 

As restrições técnicas indicadas por ambos os grupos podem não estar relacionadas 

apenas a fatores imprevisíveis. Como Fernando (2006) observa, apesar de publicações 

institucionais preverem os requisitos mínimos de sistema e equipamento para inscrição, 

muitos iniciam o curso sem atender a esses pontos essenciais. 

Com relação às possibilidades, a observação das aulas e a triangulação de dados 

levaram à constatação de algumas vantagens como: 
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 o envio de material para preparação prévia para cada aluno; 

 o uso de páginas adaptadas para os níveis iniciais; e 

 a multimodalidade presente na interface. 

Fernando (2005) aponta a importância de se ter parte do material selecionado para 

uma preparação prévia a aula, mas que o mesmo também possa servir de guia e suporte para o 

aluno. As páginas da web surgem como recurso essencial às aulas dos níveis Fundamentos e 

Básico e de extrema valia na preparação para as aulas de todos os níveis. 

A multimodalidade desponta como um elemento que traz flexibilidade ao discurso 

produzido nesse ambiente. Cabe, portanto, observar aqui os recursos da interface e suas 

potencialidades no que se refere à aplicação de seu caráter multimodal. Os três sistemas 

semióticos (linguagem oral, escrita e visual) foram constatados pelas observações nas 

interações por meio de apenas algumas modalidades disponíveis na interface.  A oral aparece 

veiculada pela ferramenta de bate-papo de voz, a escrita surge com a de bate-papo de texto e 

de navegação compartilhada, e a visual com a de navegação compartilhada e com a de botões 

para expressar emoções.  

O que se observa nesse contexto é a predominância de dois sistemas, o da linguagem 

oral e da escrita, em detrimento da visual, que deveria ser mais explorada nas páginas da web 

utilizadas e em atividades que envolvessem mais modalidades por meio de outras ferramentas 

como a de quadro-branco e a de compartilhamento de aplicativos. A combinação dos modos 

semióticos é importante, pois auxilia e reforça a construção de significados (TÍLIO, 2008), 

portanto, o caráter multimodal da interface deveria ser bem aproveitado, provendo a 

combinação dos meios e intensificando os processos de negociação de significado. 

A interface, por meio de suas diferentes modalidades, pode propiciar uma quantidade 

maior de interações, mas para isso as ferramentas disponíveis precisam ser mais bem 

exploradas pelos professores e pelo material didático. Hanson-Smith (2005) chama a atenção 

para a subutilização de sistemas sofisticados de aprendizagem, empregados na reprodução de 

um processo linear cujo foco nem sempre paira sobre as necessidades dos alunos. 

Além disso, acrescenta-se a possibilidade de criação de material atrativo e 

diversificado com base nas características multimodais da interface. As atividades podem ser 

desenvolvidas com as próprias ferramentas de quadro-branco e de enquete e salvas para uso 

futuro. Podem ser utilizados, também, aplicativos como Hot Potatoes
60

 ou outro que 

possibilite o desenvolvimento de páginas customizadas, ou até mesmo uso de interfaces 

                                                
60 Hot Potatoes é um aplicativo grátis para a criação de atividades customizáveis. Para mais informações acessar: 

http://hotpot.uvic.ca/ 
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disponíveis na internet para atividades diversificadas e que permitem a aplicação de 

ferramentas de edição ou veiculação de vídeos (Youtube, Animoto e Xtranormal)
61

, de 

imagens (Flickr e Picasa)
62

, de slides (Slideshare)
63

, de questionários (SurveyMonkey e 

GoogleForms)
64

, de avatars animados que reproduzem falas customizadas (Voki)
65

, e até para 

a criação de blogs (Wordpress)
66

 e de redes sociais e de trabalho colaborativo (Ning, Google 

Docs e Voicethread)
67

. Estas são apenas algumas sugestões de ferramentas e interfaces que 

surgem a todo o momento na internet contendo algum diferencial ou possibilidade a mais de 

uso e que podem propiciar o trabalho colaborativo. 

Segundo alunos e professores estas seriam possibilidades e vantagens para o 

desenvolvimento da competência oral: 

 

Quadro 6 – Possibilidades e vantagens para o desenvolvimento da competência oral.   

Alunos Professores 

Aquisição de vocabulário Anonimato 

Desenvolvimento da fluência Oportunidade para a interação  

Aquisição de confiança Prática das habilidades orais 

 Socialização 

 Motivação gerada pela tecnologia 

 Uso de recursos tecnológicos 

 Encurtar distâncias 

 Flexibilidade de acesso 

 

Tanto alunos quanto professores têm uma visão positiva das aulas, tidas como 

estimulantes e interativas, e caracterizadas como uma oportunidade de desenvolver a 

competência oral por meio de uma constate superação de barreiras e de familiarização com o 

idioma, provendo ainda chance de interação entre os alunos do curso. 

                                                
61

 Para mais informações, acessar: http://www.youtube.com/?gl=BR&hl=pt , http://animoto.com/ e 

http://www.xtranormal.com/ 
62 Para mais informações, acessar: http://www.flickr.com/ e http://picasaweb.google.com/home 
63 Para mais informações, acessar: http://www.slideshare.net/ e http://voicethread.com/ 
64 Para mais informações, acessar: http://pt.surveymonkey.com/ e http://www.google.com/google-d-s/forms/ 
65 Para mais informações, acessar: http://www.voki.com/ 
66 Para mais informações, acessar: http://pt-br.wordpress.com/ 
67 Para mais informações, acessar: http://www.ning.com/ , https://docs.google.com/ e http://voicethread.com/ 
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Os aspectos principais apontados pelos alunos vão ao encontro das necessidades 

apontadas por eles e constatadas ao longo da pesquisa. Todavia, acrescenta-se ainda não ter 

sido difícil verificar o contentamento de muitos, tendo em vista que das observações pode-se 

extrair comentários como o de um aluno do nível básico, no curso há dois anos, e que reforça 

essa visão: “Por experiência própria posso dizer que evoluí bastante no idioma. Inclusive 

fazendo amizades na língua inglesa nas minhas últimas férias." 

Com relação aos docentes, os mesmos acrescentam características próprias de 

modalidades à distância, como o fato de aproximar alunos e professores separados 

fisicamente, a flexibilidade de acesso pela variedade de horários para aula disponíveis, e o 

anonimato. Acrescenta-se a este último o benefício da descaracterização de patentes militares, 

fato este já destacado por Moreira e Vilarinho (2008) e que livra, em parte, a sala de aula da 

hierarquia imposta pelo contexto militar no qual o curso está inserido.  

As aulas são vistas pelos docentes como uma oportunidade única para a interação, 

socialização e prática das habilidades orais. Segundo o Professor 4 (ANEXOS, p.148), as 

aulas de conversação são um “grande trunfo” para o curso on-line, pois o mesmo “não 

funcionaria tão bem se não houvesse as aulas de conversação. Ficaria, com certeza, faltando 

uma boa parte no ensino (...) [e] no aprendizado da língua estrangeira”. 

Ho (2007) recorda parte do desenvolvimento do ensino de línguas e é com um 

contraste de parte de suas observações que se busca chegar a uma conclusão nesse estudo. 

Segundo a autora, houve um momento em que a conjunção de diferentes fatores levou ao 

desejo por ambientes de ensino nos quais o foco estaria mais voltado para um comportamento 

interativo mais ativo e engajador entre professor e aluno e entre os próprios alunos.  

Contudo, apesar dos esforços e das intenções envolvidas a fim de corrigir “problemas” 

e se manter em direção a uma sala de aula mais dinâmica e interativa, o que se vê é que, em 

geral, a aprendizagem de língua estrangeira continua a mesma e com poucas mudanças. E por 

quê? Porque o paradigma que regia a sala de aula anterior ainda é o mesmo que orienta as 

práticas da atual. E isto se aplica a sala de aula on-line, que mesmo com todo o seu aparato e 

inovação tecnológica mantém seu funcionamento calcado ainda na transmissão de 

informação. Como ressalta Primo (2006, p.37), “o computador vem atualizar 

tecnologicamente as práticas de ensino (ou melhor, de condicionamento) fundadas nesse 

referencial”. 

No contexto desse estudo, o que se pode concluir foi que, apesar dos benefícios e 

possibilidades ressaltados, observou-se que, tal como indica LAMY (2004), a totalidade da 

experiência geradora de significados com a inserção de diferentes meios semióticos continua 
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não sendo levada em consideração, pois a visão ainda continua turva pela influencia do 

tecnicismo e da “lógica da distribuição”. 

Há a necessidade de uma tomada de consciência, não apenas para modificar a forma 

como se entende o processo pedagógico, mas para levar a “reconhecer e aprender a 

complexidade do real” (MORIN, 1990, p.14). As mudanças só podem ocorrer dentro da sala, 

quando elas existirem de forma concreta fora dela, pois a sala de aula é um reflexo da forma 

como se encara o real. 
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ANEXOS 

 

 

A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

1) O que é interação para você? 

2) Qual a relevância da interação para o ensino de uma língua estrangeira? 

3) O que você entende por qualidade da interação em aulas de conversação? 

4) Como descreveria a interação em uma aula de conversação on-line? 

5) Que recursos/estratégias utiliza para promover a interação nas aulas de conversação on-line? 

6) De que recursos e estratégias você se vale para promover a interação entre os seus alunos 

sem a sua participação direta?  

7) Com que frequência promove a interação que privilegia a relação alunos-alunos? 

8) Qual a importância das páginas produzidas para as aulas dos níveis Foundation e Basic? De 

que modo influenciam na qualidade/intensidade das interações? 

9) O que é ter competência oral? 

10) Como ela pode ser bem desenvolvida? 

a. E isso se aplica também às aulas de conversação on-line? 

11) Como você percebe o desenvolvimento da competência oral nas aulas de conversação on-

line?  

12) Como a interação afeta o desenvolvimento da competência oral? 

13) Que dificuldades/limitações você encontra para desenvolver a competência oral de seus 

alunos nas aulas de conversação on-line? 
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B - TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS 

 

 

ENTREVISTA 1 

 

 

Entrevistador: O que é interação para você? 

Professor 1: Interação é troca de informação, troca de conhecimento, é construção de uma 

ideia, do próprio conhecimento mesmo entre duas pessoas ou no grupo. 

Entrevistador: Ok. E qual a relevância da interação para o ensino de uma língua 

estrangeira?   

Professor 1: Ah o desenvolvimento da habilidade de comunicação dessa língua. Eu acredito 

que aquele que está aprendendo uma língua estrangeira deve dominar as habilidades de 

comunicação. Saber, conseguir passar a mensagem que ele deseja, que ele precise. Fazer a 

mensagem chegar ao interlocutor e ele conseguir exercer as funções que ele precisa no 

momento. Por exemplo, se ele precisa pedir um sanduíche num restaurante, ele precisa 

dominar as formas pelas quais ele pode conseguir realizar essa necessidade, vamos dizer 

assim. 

Entrevistador: Certo. E o que você entende por qualidade da interação em aulas de 

conversação?   

Professor 1: Ah, é quando você consegue ser entendido, quando você consegue trocar as 

ideias realmente, quando você consegue passar a sua mensagem e aprender, também, com o 

outro ou entender a mensagem do outro, enfim, se comunicar com o outro. 

Entrevistador: E como você descreveria a interação em uma aula de conversação on-line? 

Professor 1: Bem, a interação numa aula de comunicação on-line seria semelhante à 

comunicação face a face, mas sendo que a gente não conta com os recursos visuais. A 

linguagem corporal () ou digamos, não podemos contar com essa linguagem na comunicação 

(e na qual) ela exerce a sua influência. Os gestos, a forma de olhar, o sorriso, isso tudo são 

sinais que a gente utiliza para perceber se o que a gente está comunicando, a mensagem que a 

gente está passando está sendo compreendida pelo outro ou se há, se nós precisamos refazer 

alguma frase para que a comunicação se dê de forma mais eficaz. E no ensino a distância a 

gente não conta com essa ferramenta, então é preciso buscar mais recursos na própria 

linguagem. 
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Entrevistador: Certo. E por falar em recursos, que recursos, estratégias você utiliza para 

promover a interação nas aulas de conversação on-line? 

Professor 1: Bem em primeiro lugar eu tento utilizar o tom de voz. A forma como eu me 

comunico com o aluno que está a distância. Tento mostrar a ele interesse através do tom de 

voz e isto se dá de uma forma bastante instintiva para mim, viu? Eu não sei exatamente, eu 

não penso nessas estratégias de forma, assim, sistemática, sabe, é algo que eu faço usando o 

instinto. Eu procuro mostrar interesse através do tom de voz, esse é um deles, mas como eu te 

disse faço isso de forma instintiva. A outra forma é utilizar expressões da própria língua que 

demonstrem o interesse pelo que está sendo falado … expressões que mantém essa 

comunicação ativa em português, a gente usa „ah sim eu entendo‟, „interessante‟, „poxa, 

legal‟, „e aí?‟, „o que mais?‟, „o que (é) que aconteceu?‟. Se for o caso de uma história, então 

eu procuro utilizar essas expressões de forma a demonstrar que eu estou ali, que eu estou 

interessada e que eu quero me comunicar com ele também. Assim se eu estiver em um 

programa que me permita utilizar ferramentas do tipo emoticons ou mesmo se eu estiver num 

bate-papo de texto (tento) utilizar símbolos mesmo da linguagem para demonstrar interesse. 

Fazer uma carinha sorrindo ou então um ponto de exclamação, interrogação, reticências. 

Entrevistador: Certo. E de que recursos ou estratégias você se vale ou se você tem ideia 

para promover a interação entre os seus alunos mas sem a sua participação direta 

Professor 1: Hum ah eu normalmente/já me aconteceu, assim, em aulas de bate-papo de voz 

que tem dois ou três alunos. Eu explico a eles até esse momento, se for uma turma de 

elementary ou então basic, eu falo até mesmo em português. Explico a eles que eles deveriam 

perguntar, fazer perguntas um para o outro, dou/passo um exemplo, dou um exemplo a eles de 

como eles poderiam desenvolver o assunto com o outro. E::: Enfim, eu acho que é essa 

mesma a estratégia que eu utilizo. Eu explico em português dependendo do nível da turma e 

faço um exemplo, dou uma demonstração de como isso pode ser feito e a partir daí deixo que 

eles façam, que eles produzam a interação. 

Entrevistador: E com que frequência você promove essa interação que privilegia a 

relação alunos-alunos? 

Professor 1: Ah sempre que é possível, sempre que eu tenho mais/dois alunos ou mais eu 

procuro fazer isso 

Entrevistador: Certo. E qual é a importância das páginas produzidas para as aulas dos 

níveis Foundation e Basic? 
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Professor 1: Ah::: Eu acho que essas páginas são muito importantes, porque elas são um 

ponto de apoio para o aluno, uma referência que ele tem visual desse bate-papo eh:: Eu acho, 

assim, fundamental, na minha opinião. 

Entrevistador: Ok. E de que modo elas influenciam nessa qualidade intensidade das 

interações?  De que forma elas influenciam 

Professor 1:Ah elas influenciam de forma muito positiva. O aluno vê a figura … a partir da 

figura ele pode entender o significado da palavra sem que eu precise traduzir. Ele pode se 

referir, assim, de forma bastante como diria eh::: eh:: prática. Prática não é a palavra, mas de 

forma eh:: eh:: Ai meu Deus é o contrário de ih::: agora pegou. Eh:: de forma concreta. É a 

palavra que eu queria usar, era essa. Ele tem assim o concreto, o visual. Dá um apoio concreto 

para o aluno. Ele sabe do que eu estou falando, ele está visualizando, está vendo a palavra 

escrita e vendo a figura. Na maioria das vezes essas páginas são muito ricas em figuras, em 

fotos, em desenhos, em cores, então, eu acho que isso ajuda em muita coisa o nosso trabalho. 

Entrevistador: Ok. E o que é ter competência oral 

Professor 1: A competência oral refere-se à capacidade de expressar-se oralmente, de passar a 

sua mensagem na linguagem oral e de alguma forma se fazer entender e ser entendido. 

Entrevistador: E de forma geral, como ela pode ser bem desenvolvida? 

Professor 1: Eu acredito que nos níveis iniciais, principalmente. E faço até uma referência ao 

nosso trabalho no Foundation, por exemplo, em que a gente trabalha antes mesmo de a gente 

trabalhar as habilidades de conversação, as habilidades de interação, a gente trabalha a parte 

de pronúncia e de fluência na língua. Então, eu acho que o primeiro passo para atingir essa 

interação seria, na língua estrangeira, seria você fazer um trabalho de base, um trabalho de 

fazer com que o aluno pronuncie bem as palavras, que ele entenda o que é ser fluente, o que é 

comunicar-se de forma fluente na língua estrangeira. 

Entrevistador: Certo. E isso se aplica também às aulas de conversação on-line? 

Professor 1: Ah, sim, com certeza. Mais ainda na conversação on-line, porque justamente 

nesse tipo de conversação a gente não conta com o recurso da linguagem corporal. Então, 

mais ainda é necessário que o aluno domine bem o aspecto fonológico da língua, que ele 

consiga pronunciar de forma correta as palavras a fim de não passar uma mensagem errada, a 

fim de não haver falha na comunicação. 

Entrevistador: Ok ok. E como você percebe o desenvolvimento da competência oral nas 

aulas de conversação on-line? 

Professor 1: Hum, eu acho esse item mais difícil, Vivian, porque a gente tem, assim, um 

público bastante, vamos dizer assim, intermitente. Eu tenho pouquíssimos alunos que 
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frequentam de forma regular as nossas sessões de bate-papo, então como eu tenho, assim, essa 

variedade também de alunos de outros níveis, que estão no grupo de outros professores, fica 

difícil para a gente observar isso. Porque, às vezes, você recebe um aluno um determinado 

dia, você faz um trabalho com ele de conversação e, na maioria das vezes, você nunca mais 

encontra com esse aluno por um período grande, digamos assim. Então fica muito difícil 

avaliar. Eu só consigo avaliar, já consegui no nosso curso, por exemplo, fazer essa avaliação 

com um aluno que eu tinha, que é até um aluno bem famoso nosso, cujo nickname era Mozart. 

O Mozart é o meu exemplo, assim, desse desenvolvimento. O Mozart entrava nas aulas de 

bate-papo quase que diariamente e com ele foi possível perceber esse desenvolvimento. E eu 

acho que esse desenvolvimento se deve muito à frequência com a qual ele participava das 

aulas de bate-papo. No início ele tinha bastante dificuldade, ele mal conseguia pronunciar 

uma frase inteira. Depois ele foi começando a estruturar as frases, foi começando a estruturar 

as ideias e a partir daí ele foi dominando as estratégias de interação, de conversação. 

Aprendeu a expressar suas opiniões, a interromper uma fala de alguém para fazer algum 

comentário, enfim, ele foi crescendo ao longo dessa atividade regular. Eu acho que se deve 

muito ao fato dele participar regularmente das nossas aulas de bate-papo 

Entrevistador: Certo. E como a interação afeta o desenvolvimento da competência oral  

Professor 1: Eu acho que ela afeta de forma direta. A partir do momento que você se torna 

capaz de interagir, manter a conversa fluindo, você consegue expressar suas ideas, se fazer 

entender. Você vai/Também tem outra coisa, além de você ir desenvolvendo a sua 

competência oral através dessa aprendizagem, o outro o colega com o qual está interagindo 

também vai te ensinando muita coisa. Quer dizer, melhor, um aluno aprende com o outro na 

medida em que algumas vezes, por exemplo, há uma falha na comunicação, um mal 

entendido ou algo que não ficou bem compreendido. Então essa necessidade de refazer o 

discurso para que o outro possa entender faz com que a pessoa vá desenvolvendo essa 

competência. O esclarecimento das dúvidas, o fato de ter a necessidade de refazer o seu 

discurso de forma a ser entendido faz com que você desenvolva a capacidade de comunicação 

oral. Acho que está aí a importância também dessa interação aluno-aluno, porque essa 

necessidade de refazer a sua frase, a sua fala, é real. Ela é parte de uma necessidade real de se 

fazer entender, então, é a partir desse momento que a aprendizagem se torna mais eficaz 

Entrevistador: Certo. E agora para nós encerrarmos queria te perguntar que dificuldades 

e limitações você encontra para desenvolver a competência oral nas aulas de 

conversação on-line? Quais são as principais dificuldades e limitações desse ambiente? 
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Professor 1: Bem a primeira dificuldade é o próprio ambiente. Vamos dizer, assim, os 

problemas inerentes a esse ambiente. Muitas vezes uma instabilidade na conexão, como por 

exemplo, hoje aconteceu em que eu estava fazendo um trabalho de repetição no foundation 

que era aquele trabalho de base de pronúncia e de fluência e quando a conexão caía aquele 

trabalho se interrompe, então você volta do ponto onde você estava. Então a própria 

dificuldade do software também de funcionar corretamente tanto comigo quanto com o aluno 

isso também representa uma dificuldade. Outra dificuldade que eu poderia dizer eh: as 

limitações que a falta da/O fato de que a gente não conta com a linguagem corporal e com a 

expressão facial. Também eu acredito muito que essa expressão ajuda bastante a 

comunicação. Ela faz parte também da comunicação então essa seria mais uma limitação. O 

tempo também, no caso específico do nosso curso, do Curso de Inglês On-line, eu acho que 

trinta minutos, eu acho trinta minutos pouco tempo pra que a gente desenvolva um trabalho de 

conversação. Até mesmo porque a gente, nos primeiros minutos, é aquela história do aluno se 

apresentar, dizer em qual nível que está, algum probleminha da própria ferramenta que precisa 

ser resolvido, enfim, eu acho que a gente poderia ter mais (tempo). Não sei como isso poderia 

ser feito, mas eu vejo esse tempo curto como uma limitação também. Eu acho que 

basicamente isso. Não vejo assim outra limitação. 

Entrevistador: Ok. Obrigada, tá?   

Professor 1: De nada Vivian. É um prazer poder te ajudar.  

 

Complementação por e-mail: 

 

Entrevistador: Quais as vantagens que as aulas de conversação on-line oferecem para o 

desenvolvimento da competência oral? 

Professor 1: Em primeiro lugar, acredito que a maior flexibilidade de dias e horários dos 

cursos a distância  oferece maiores oportunidades de prática oral para os alunos que não têm 

tempo para estudar em horários regulares em cursos presenciais. Os alunos que moram 

distante dos grandes centros e aqueles que precisam viajar a trabalho também podem usufruir 

dessa vantagem. No que se refere ao próprio ambiente virtual de aprendizagem, eu poderia 

destacar o anonimato que o ambiente oferece ao aluno, o que pode ajudá-los a lidarem melhor 

com a eventual inibição que surge diante da situação de falar em inglês com o professor e 

colegas. Embora não conte com os recursos da linguagem corporal que facilita a comunicação 

entre os interlocutores, o aluno on-line, justamente por ter a sua identidade "camuflada" pelo 

seu nickname, tende a se arriscar mais, uma vez que se sente mais livre para cometer erros, o 
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que, consequentemente, o leva a ter um melhor desenvolvimento de sua habilidade oral. Os 

recursos tecnológicos do ambiente virtual também contribuem muito para o desenvolvimento 

da competência oral do aluno: acesso direto a websites durante a aula de conversação, 

possibilidade de utilização de recursos de áudio e de vídeo e outros tantos oferecidos pela 

própria ferramenta de bate-papo da plataforma utilizada. 
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ENTREVISTA 2 

 

 

Entrevistador: Eliane, o que é interação pra você?  

Professor 2: É a relação de comunicação entre ... Bom, interação em geral ou interação em 

sala de aula? 

Entrevistador: Interação em geral, o que seria interação pra você? 

Professor 2: É uma relação de comunicação . Um diálogo que se estabelece entre indivíduos. 

Entrevistador: E qual a relevância da interação, disso que você me disse, pro ensino de 

língua estrangeira? 

Professor 2: Bom, porque a gente trabalha ensinando uma língua mediada pela linguagem, a 

gente ensina linguagem mediada pela linguagem. Então a interação é fundamental, da maneira 

como você se reporta para o aluno e como o aluno se reporta pra você. 

Entrevistador: Ok. E o que você entende por qualidade da interação em aulas de 

conversação, existe uma qualidade de interação? 

Professor 2: Eu acho que sim, eu acho que tudo o que, todo o tipo de estratégia que você tem 

consciência ou não, que você utiliza pra que o aluno entenda claramente o que você quer 

dizer. 

Entrevistador: Ok. E como você descreveria a interação em uma aula de conversação on-

line? Como é essa interação? Como você descreveria? 

Professor 2: Ela tem essas mesmas características que eu falei anteriormente, só que é 

diferente porque é mediada por um computador. Então você não está face a face com o aluno, 

então é uma interação um pouco diferente. 

Entrevistador: hum-hum. 

Professor 2: Sendo que em alguns momentos você pode usar a webcam e você tem uma visão 

do aluno, mas mesmo assim não é a mesma coisa de estar face a face.  

Entrevistador: E que recursos ou estratégias você utiliza pra promover a interação nessas 

aulas de conversação on-line? 

Professor 2: Bom, ah, eu acho uma forma de interação básica é fazendo perguntas pro aluno, 

ah, acho que basicamente isso. 

Entrevistador: eh::... E de que recursos e estratégias você se vale pra promover a 

interação entre os alunos, mas sem a sua participação direta? 

Professor 2: Bom, é interessante isso porque geralmente, pelo menos no meu horário, na 

maioria das vezes, sou eu e o aluno. Quando é mais de um aluno na sala, aí eu... às vezes eu 
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falo/ eu peço que um aluno pergunte pro outro as perguntas que existem no roteiro. Eh::: Ou, 

eu, quando eu estou conversando com um aluno, eu pergunto pro outro “o que você achou 

disso que ele respondeu, você concorda?” 

Entrevistador: Mas sem a sua participação direta? 

Professor 2: Pois é, isso eu não estou assim me lembrando de nenhum exemplo pra relatar. 

Entrevistador: hum-hum 

Professor 2: Porque geralmente, alguns alunos falam espontaneamente com o outro, se 

reportam ao outro, mas não é sempre que isso acontece, eu acho que o aluno tem um costume 

de se dirigir mais ao professor.  

Entrevistador: E com que frequência você promove a interação que privilegia a relação 

alunos-alunos? 

Professor 2: Sempre que há mais de um aluno em sala ... 

Entrevistador: eh:: ... Qual é a importância das páginas produzidas para as aulas dos 

níveis Foundation e Basic, na sua opinião? 

Professor 2: Ah eu acho muito importante porque, pelo menos na minha visão, quando o 

nível do aluno é muito rudimentar na língua ele tem que ter perguntas mais guiadas, tem que 

ter um roteiro mais previsível, se não ele fica criando em cima do nada, ele não tem subsídios 

ainda pra ser mais independente nas coisas que ele fala. Então eu acho que as aulas funcionam 

seguindo esse roteiro com estruturas mais simples, com figuras, isso ajuda o aluno a ter mais 

segurança pra falar. 

Entrevistador: Certo. E de que modo elas influenciam na qualidade, na intensidade das 

interações? 

Professor 2: Bom, talvez facilite para o professor já ter aquele roteiro ... ahn ... Deixa eu 

pensar ... .... 

Entrevistador: Na qualidade, com elas e sem elas, qual é a qualidade dessa interação, qual 

a intensidade, elas facilitam, elas aumentam essa interação? 

Professor 2: Aumentam. Inclusive, como os alunos já recebem essa aula previamente, eles 

têm a chance de preparar o que vão falar. Isso vai facilitar nos momentos de interação. Seria/ 

acho que seria muito diferente a interação se chegasse na hora e eu viesse com perguntas e 

sem eles, sem eles terem essa orientação pra responder. Eu acho que a qualidade ia cair muito 

mais. Eles iam ter mais dificuldades pra entender o que eu estou falando e pra elaborar as 

respostas.  

Entrevistador: Certo. E o que é ter competência oral, na sua opinião? 
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Professor 2: Bom, eu acho que a competência oral ... ((hum)) ... eh:: ... deixa eu pensar um 

pouco sobre isso ... ... é, eu acho que é uma característica que o aluno desenvolve a medida 

que ele vai dominando estruturas, que ele tem uma aquisição maior de vocabulário, e quanto 

mais isso acontece, maior a competência oral dele. 

Entrevistador: Como ela pode ser bem desenvolvida no ensino de idiomas, no ensino de 

uma língua estrangeira, a competência oral?  

Professor 2: on-line ou em geral? 

Entrevistador: Em geral. 

Professor 2: ... Bom, você pode/eh:: trabalhar esse tipo de competência/porque eu acho que é 

um dos objetivos fundamentais de qualquer escola de idioma. Você tem que:: ... trabalhar  

com atividades. Primeiro, prática controlada da língua. Você ensina uma determinada 

estrutura e vai praticando com os alunos. Você pode dar atividades de fluência em que você 

coloca uma situação e os alunos trabalham entre eles... ah, você pode fazer um trabalho de 

repetição de estruturas, às vezes, para a estrutura ficar mais solidificada. 

Entrevistador: E isso se aplica também a aulas de conversação on-line, esse tipo de 

desenvolvimento da competência oral ele também se aplica a aulas de conversação on-

line?  

Professor 2: É um pouco diferente porque você tem o espaço de tempo menor. Você tem 

trinta minutos pra::... para que o aluno possa se desenvolver oralmente, então você tem uma 

prática mais ... restrita, acho que por falta de tempo. Então na medida do possível você pede 

para o aluno, você pode corrigir o aluno, você pode () mas tudo de maneira bem mais rápida. 

Você tem menos, talvez, explore menos o desenvolvimento do aluno em função do tempo... 

Entrevistador: sei... 

Professor 2: não em função de ser on-line, especificamente  

Entrevistador: mas em função do tempo... 

Professor 2: É e se entrar mais de um aluno então em sala, o aluno vai ter pouca oportunidade 

de falar. 

Entrevistador: Certo. Como você percebe o desenvolvimento da competência oral nos 

alunos em geral nas aulas de conversação on-line? Como você observa esse 

desenvolvimento? 

Professor 2: ... Bom, eu acho que, como eu estava falando anteriormente, tem a relação da 

quantidade de prática que o aluno tem eh:... eu acho que o aluno até deveria praticar mais, 

mesmo  (tendo) o mesmo tópico durante a semana, porque quanto mais ele praticar, melhor. 

Então eu acho que se o aluno só se limitar àquele slot que ele tem semanalmente, é pouco, eh: 



138 

 

então eu não sei se em comparação com o curso presencial se:: ele se desenvolveria mais ou 

menos ... mas eu ainda creio que muito em função do tempo. 

Entrevistador: hum-hum, certo. Como a interação afeta o desenvolvimento da competência 

oral?  

Professor 2: ... ...Bom, acho que o tipo de interação/Bem, isso é interessante porque eu acho 

que os níveis mais básicos são os mais importantes que existem para a pessoa uma 

competência melhor nos níveis posteriores, porque, com as perguntas mais guiadas, o aluno 

tem que passar das mais guiadas pras mais soltas nos níveis intermediário e avançado. Às 

vezes eu noto que a interação nos níveis mais avançados é mais solta. Você pergunta, mas 

você interrompe o aluno, o aluno tem respostas menos previsíveis, mas em compensação 

também ele fala, ele erra muito mais, então, a competência oral... 

Entrevistador: A competência oral, ela é influenciada por essa interação mais solta no nível 

avançado e mais controlada no nível mais básico, na sua opinião? 

Professor 2: Eu acho que sim. 

Entrevistador: Ok. Bom, para a gente encerrar, que dificuldades e limitações você encontra 

para desenvolver a competência oral com os seus alunos nas aulas de conversação on-

line?  Quais os pontos que são as limitações, as dificuldades? 

Professor 2: Olha, eu acho que isso é algo que é bem específico da conversação on-line, eu 

acho que muitas vezes problemas técnicos atrapalham a interação. Por exemplo, às vezes o 

microfone/São coisas banais que influenciam. Às vezes o microfone do aluno está tão baixo 

que tem que fazer um esforço tão grande pra entender, que atrapalha a interação. 

Entrevistador: Então seriam os problemas técnicos... 

Professor 2: Por exemplo, quando eu ligo a webcam, às vezes é interessante porque eu estou 

vendo o aluno, eu acho que dá:: uma interação mais próxima. Mas muitas vezes o aluno não 

tem webcam, o que acontece até na maioria das vezes.  

Entrevistador: É?  

Professor 2: Hum-hum. 

Entrevistador: eh: E outro ponto que você falou foi a limitação de tempo, não é? Que você 

citou em outras perguntas e também seria uma limitação e uma dificuldade.  

Professor 2: Também, tem que ser jogo rápido. Então, às vezes o aluno quer falar mais e não 

dá. 

Entrevistador: Certo, mais alguma? 

Professor 2: Hum... ... Tem uma, mas eu não sei se encaixa aqui, eu não sei nem se está 

dentro do contexto.  Mas isso também acontece, pode acontecer em um curso presencial. A 
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gente não tem contato com o aluno inicialmente, ele faz a prova de nivelamento e às vezes a 

competência linguística que ele tem de leitura e de gramática é maior do que a que ele tem da 

oral. Então o aluno vai pra sala, por exemplo, ele está no nível Elementary, mas é super ruim 

a competência oral dele. Então, eu acho que isso atrapalha, o aluno está ... 

Entrevistador: É esse desnível entre a competência oral e as outras competências linguísticas 

que ele tem de escrita, de leitura... 

Professor 2: Exato, aí eu acho que se ele está fazendo uma prática oral no nível que está além 

da capacidade dele tende só a piorar, porque ele vai fazer (do princípio) e vai passando de 

nível. Porque uma coisa que acontece no curso on-line é que o aluno ele não reprova ... na 

parte oral. Então ele vai ter a prática, mas se ele está ruim naquela prática, desde que ele faça 

um numero x de participações, ele já vai para outro módulo. Então se está ruim no nível, vai 

dai pra pior. 

Entrevistador: Mas ele não tem uma avaliação dessa competência, ele segue mesmo sem uma 

avaliação dessa competência ou ele não tem que repetir aquelas aulas daquele nível? 

Professor 2: Bom, o que a gente trabalha, a gente posta um relatório que o professor do aluno 

ele pode acompanhar como é que o aluno foi. Agora eu não sei em que ponto isso influencia, 

eu não sei se algum professor chega e envia um e-mail para o aluno e diz “Bem, a sua aula 

não foi boa e você deve repetir”. Então eu não sei se isso acontece.  

Entrevistador: Deveria? 

Professor 2:  Eu acho que sim, porque a coisa vira uma bola de neve. 

Entrevistador: Ok. Então está bom. Obrigada. 

Professor 2:  De nada. 

 

Complementação por e-mail: 

 

Entrevistador: Quais as vantagens que as aulas de conversação on-line oferecem para o 

desenvolvimento da competência oral? 

Professor 2: Na verdade, a aula de conversação on-line é a maneira mais importante de 

desenvolver a competencia oral pois  é quando o aluno pode produzir. Além de produzir ele 

interage com o professor tendo assim a oportunidade de perguntar, responder e ser corrigido. 
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ENTREVISTA 3 

 

 

Entrevistador: O que é interação para você? 

Professor 3: Para mim, interação é quando o aluno coloca a opinião dele sobre determinado 

assunto ou, no momento da aprendizagem, ele interage com o professor, comigo, no caso. É, 

eu gosto quando ele é critico, quando ele não recebe simplesmente o conhecimento 

passivamente, quando ele interage, quando ele é ativo, quando ele faz uma/é como se ele 

fizesse, é como se ele deixasse a sua marca, ele deixasse a sua opinião, então, naquele 

conhecimento, mudando aquele conhecimento. 

Entrevistador: Sim. 

Professor 3: Não fica em um coisa só que eu que estou passando, mas uma coisa também que 

ele recebeu e mudou. Pra mim isso é a interação. 

Entrevistador: Certo. E qual a relevância da interação para o ensino de uma língua 

estrangeira? 

Professor 3: Nossa, interação é TUDO em uma língua estrangeira, né? Eh:: Quando você está 

aprendendo, vamos falar do ponto de vista do aluno, quando você está aprendendo uma 

língua, você tem que realmente tentar dialogar, se comunicar e interagir com ela, ou seja, nas 

menores circunstâncias, nas mais comuns de comunicação, o aluno ESTÁ se comunicando 

com a língua, ele ESTÁ interagindo e essa interação vai fazer com que ele se solte mais, com 

que ele se sinta mais a vontade, mais confiante, ao passo que se ele não interage, eu acho que 

a barreira da timidez, da insegurança ainda continua erguida. Então, pra mim, o fator principal 

da interação é esse, derrubar barreiras que possam atrapalhar o aluno nessa aprendizagem. 

Entrevistador: Certo. E o que você entende por qualidade da interação em aulas de 

conversação? 

Professor 3: A qualidade. Para mim, qualidade é quando o aluno eh:/na verdade eu sempre 

estou esperando isso, eu acho que, eu acho que nos níveis iniciais eu não deveria esperar isso, 

mas é quando ele, ele vai além do que eu, do que a resposta pede tipo, “Do you like pizza?”, 

por exemplo, “Você gosta de pizza?”. Ele pode simplesmente responder “Yes, I do”. Assim 

eu gosto. Mas quando ele vira e fala “Sim, eu gosto, mas eu também gosto de peixe. Na 

verdade a minha comida favorita é peixe”, isso para mim é qualidade. Ele pode até cometer 

alguns erros, tipo colocar “O like of”, por exemplo, mas ele está indo além do que eu espero 

dele, ele está dando mais do que, digamos, é necessário. Para mim isso é qualidade. 
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Entrevistador: Certo. E como você descreveria a interação nas aulas de conversação on-

line?  

Professor 3: Interação nas aulas de conversação on line. Bem, eu acho que tem vários 

aspectos que a gente pode considerar. O aspecto da interação através da comunicação formal 

mesmo, entre aluno e professor, através dos e-mails que a gente troca também, isso é 

interação, a gente também está interagindo. E eles têm dúvidas, eles me procuram e eu estou 

ali para ajudar, para tirar dúvidas, para ser o suporte emocional também, para dar força para 

eles continuarem 

Entrevistador: Mas na aula de conversação em si? 

Professor 3: Mas na aula de conversação, especificamente? Como é que se daria essa 

interação? 

Entrevistador: Isso. 

Professor 3: ... Bem, na aula de conversação a gente normalmente trabalha com as perguntas 

pré-prontas e o aluno prepara essas perguntas para fornecer as respostas durante o chat. 

Interação pra mim é quando ele não somente responde, mas quando ele também tem outras 

perguntas formuladas por ele mesmo. É como se ele tivesse dando uma sequência, o que a 

gente muitas vezes chama em inglês de follow-up. Ele não se prende às vezes só naquela 

pergunta. Mas mesmo aquele aluno que de repente se prenda só àquelas perguntas, quando ele 

conversa comigo, quando ele não fica só uma coisa de pergunta e resposta, pergunta e 

resposta, ele dá a opinião dele, pra mim isso é interação na conversação. 

Entrevistador: Está certo. E que recursos, estratégias você utiliza pra promover a 

interação nessas aulas de conversação on-line? 

Professor 3: Um dos recursos que eu mais uso é o próprio prompt. Eu tento ... como é que eu 

vou dizer, eu tento deixar o assunto mais interessante, eu boto umas, como a gente fala, I play 

the devil‟s advocate, eu brinco um pouco de advogada do diabo. Se tiver uma resposta muito 

prontinha, eu instigo o aluno com “Mas e isso?”, eu vou para o outro lado da questão. Ou 

então, se ele não falou sobre alguma coisa eu falo “É, mas você se esqueceu disso.” Ou então, 

“(Mas) e você, especificamente?” “(Você) está falando sobre os outros, mas e você?”. Então, 

essa é uma ferramenta que eu uso muito, que não se encaixa só em prompt, é muito eliciting 

também, que eu faço, meio que para make sure que eles conversem. E eu acho muito 

importante o diálogo, eu sempre tento colocá-los perguntando um para o outro, de maneira 

que eu fique no background. O importante é que eles falem e eu costumo fazer muito isso 

também. Bom, o que mais? Acho que só. 
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Entrevistador: Ainda falando de recursos e estratégias, se você se lembrar, do que você se 

vale pra promover essa interação entre os alunos, mas sem muito a sua participação 

direta? 

Professor 3: Uma das ferramentas que eu uso no chat em si é, ao invés de eu interromper com 

um comentário oral ou fazendo uma outra pergunta, o que eu tenho feito muito e que tem 

dado certo, eu digito a pergunta, aviso a eles antes que eu vou ficar no background, só vou 

interromper se a conversação parar, stuck. Então eu aviso a eles “olha, eu vou botar as 

perguntas e vou pedir justificativas de resposta e tal, digitando, está bom?” e eles falam “Está 

bom.”. Então eu jogo a pergunta, digito, boto lá, e eles vão fazendo uns para os outros, de 

maneira que dos trinta minutos se eu falar três minutos é muito, e eu gosto muito dessa 

técnica. Eu uso a caixa de texto para corrigir alguma coisa que eles falem errado sem 

interromper a a a falação deles. Então eles estão falando, falam alguma coisa errada, eu dou 

uma chamada. Faço muito isso de forma privada também, que é uma coisa que eu acho muito 

legal nesse novo chat. Então, um aluno errou, eu mando só para ele uma mensagem, “Fala 

isso, não fala aquilo” ou então “a sua pronúncia da palavra tal deve estar mais ou menos 

assim”. E é assim que eu faço, é uma coisa que eu gosto e que tem dado certo. 

Entrevistador: Que legal. E falando desse tipo de interação que você está promovendo, 

com que frequência você promove a interação que privilegia essa relação alunos-alunos, 

com que frequência? 

Professor 3: Olha, sempre que tem pelo menos, lógico, dois alunos para cima, ou seja, 

normalmente eu tenho dois alunos por chat, dois, quatro, três e sempre que eu tenho que 

começa a entrar ou vem mais que um eu faço isso, sempre. Agora, é lógico, quando só tem eu 

e o aluno, não tem jeito, eu sou um outro aluno. Maseu faço, digamos, com uma frequência de 

noventa por cento. 

Entrevistador: Certo. 

Professor 3: Eu diria. 

Entrevistador: E fica na dependência apenas dessa frequência maior que um, não é? Seria a 

única dependência? 

Professor 3: Exatamente. 

Entrevistador: E essa frequência de mais de um aluno, ela é grande? 

Professor 3: É. No horário da noite, de quarta feira é grande, raramente eu tenho um aluno só. 

Entrevistador: Certo. Qual a importância das páginas produzidas para as aulas dos níveis 

Foundation e Basic, qual é a importância? 
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Professor 3: Muito importante. Elas são muito boas, principalmente do Foundation, porque 

no Foundation eles são muito iniciantes, você não tem ainda aquela gama de vocabulário para 

que você possa dar uma aula totalmente em inglês. Então, eles ficam muito nervosos quando 

você tenta é, de repente reverter e fazer uma aula totalmente em inglês, isso deixa, os deixa 

muito inseguros. E eu percebo o quanto que eles se sentem a vontade quando eles vêem que a 

própria página está em português. Eles gostam muito e a página é aquele guia que você tem, 

ela concentra toda uma gama de conhecimentos que eles viram em duas unidades, coisas que, 

às vezes, a gente mesmo professor não sabe exatamente. São tantos/são cinco níveis, a gente 

não lembra exatamente o que eles viram e o que eles não viram. E a página está focando 

exatamente aí, no que a gente às vezes não sabe que eles viram. Tá ali e a gente tem certeza 

que não tem nada ali além do que eles (deveriam) ver. Então a página pra mim é importante 

nesse sentido e do básico idem, que mistura também ainda inglês com português e faz com 

que essa transição deles do iniciante (total), do zerado, seja mais suave. E os tópicos 

costumam ser realmente bem básicos, de maneira que o aluno não se sinta totalmente 

despreparado ou desqualificado. Eles costumam gostar muito, acham as perguntas fáceis de 

lidar. Então, pra mim, as páginas são essenciais mesmo, tanto para promover segurança, 

deixar um feeling de conforto, até porque a língua mãe promove esse senso de conforto, de 

adequação, e no quesito de focar exatamente o conhecimento que eles estão realmente tendo 

ou adquirindo. 

Entrevistador: Ok. Ainda perguntando dessas páginas, de que modo elas influenciam 

nessa intensidade, qualidade das interações, de que modo? 

Professor 3: As páginas eh:: eu até respondi no questionário, eu acho muito importante o 

professor explorar essas páginas principalmente por vários motivos, um, o principal, é que 

vem uma quantidade de palavras apropriadas para o assunto em questão muito grande. Você 

pode chamar a atenção do aluno, delas, daquele vocabulário específico para que ele aumente o 

vocabulário dele a nível técnico ou a nível mesmo de conversação, esse é um ótimo motivo, 

as páginas nos fornecem vocabulário. Um segundo motivo, é o que eu costumo fazer muito, 

elas enriquecem a discussão. Então, por exemplo, elas podem enriquecer sendo contraditórias 

o que estimula debate, estimula a interação, estimula o dar a sua opinião, ou discordar ou 

concordar, ou também elas reiteram a questão que está sendo discutida, até ir levando a outro 

nível, tornando mais densa a discussão, mais profunda. Então as páginas são ótimas como 

fonte de maior discussão.  

Entrevistador: Certo. Agora, vamos a outra questão. O que é ter competência oral na sua 

opinião?  
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Professor 3: Você pode repetir? Teve um, interrompeu aí, eu acho que é competência... 

Entrevistador: Competência oral.  

Professor 3: Competência oral? 

Entrevistador: Isso. 

Professor 3: O que é ter competência oral? Olha, eu vou dar um exemplo, pra mim, o aluno 

que/Eu vou falar competência oral de estar no nível certo, é o que eu entendo. Às vezes a 

gente tem alunos que são nivelados para certo nível e quando eles vêm a primeira vez para 

uma aula do chat daquele nível para o qual ele foi nivelado, ele não entende absolutamente 

nada, ele não entende as perguntas. Você tem que traduzir, mesmo traduzindo, o aluno não 

tem a capacidade oral, a habilidade oral de fornecer uma resposta adequada,  e ele acaba, e ele 

acaba, ou um, ou ele acaba respondendo em português, ou dois, te perguntando todas as 

palavras pra você dar um equivalente em inglês, ou ele simplesmente sai da sala. Então, pra 

mim, competência oral seria o aluno conseguir compreender as perguntas, compreender a 

entrelinha que muitas perguntas têm, ir além do que aquele enunciado, do que aquela pergunta 

está fazendo, trazer o conhecimento dele de mundo e conseguir colocar isso oralmente. É ter 

um pouco de vocabulário, é ter um pouco de palavras adequadas para colocar na sua pergunta, 

pra mim, isso é competência oral. 

Entrevistador: Certo. E esse teste que ele faz para nivelamento, ele testa a competência oral do 

aluno antes? 

Professor 3: Ainda não, infelizmente não. Infelizmente, isso é uma coisa que faz pensar 

realmente. Deveria haver alguma coisa, alguma pré-entrevista, pra o aluno ficar mais bem 

nivelado. Não, esse teste é só escrito e o aluno muitas vezes se sai melhor, como eles 

costumam falar, “Professora, na parte escrita, eu sou melhor, mas não consigo falar nada”, o 

que mostra uma disparidade entre o nível escrito dele, (propriamente) dito, e o nível oral, às 

vezes não bate, infelizmente.  

Entrevistador: Certo. E como essa competência oral pode ser bem desenvolvida?  

Professor 3: Como ela pode ser bem desenvolvida? Bem, deixa eu pensar ... Olha, o que eu 

costumo dizer para os meus alunos é que eles tentem ficar expostos, se colocarem expostos ao 

máximo a essa nova língua através de várias técnicas ou de várias ferramentas. Eles podem 

ouvir muita música. Eu digo para eles tirarem a letra e acompanharem a música e tentar cantar 

junto, falando, essa é uma coisa. Uma outra coisa que eu sempre digo para eles é que eles 

vejam bastante filmes. Que eles se acostumem com a parte auditiva que é muito importante. 

Se eles não entendem a pergunta que você está fazendo para eles em inglês, de uma forma 

auditiva, às vezes você manda a pergunta digitada e eles falam “ah tá”. Então falta a eles um 
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pouco de acuidade auditiva, no caso, então seria bom essa junção de trabalhar a parte auditiva 

e trabalhar a parte oral tentando se comunicar com outros alunos o tempo inteiro em inglês, 

com o professor o tempo inteiro sem ter medo de cometer nenhum erro, porque é isso que 

leva a fluência, você se expor, você explorar a língua, você realmente usar a língua em todos 

os momentos que você puder. Pra mim, é nisso ai que você desenvolve (a) competência oral. 

Entrevistador: Certo. E isso se aplica as aulas on-line também?  

Professor 3: Com certeza, com certeza. 

Entrevistador: E como você percebe o desenvolvimento da competência oral desses alunos 

nas aulas de conversação on-line?  

Professor 3: Ah, isso aí é tão gostoso quando a gente consegue fazer realmente essa 

constatação. A gente, não só a gente vê, como outros professores deixam comentários do tipo, 

“Nossa, como fulano evoluiu”, “A pronuncia está melhor, a gente consegue entendê-lo 

melhor”. Ele não pergunta tanto agora, “pode repetir, por favor”, ou “a senhora pode repetir, 

por favor”, “eu não entendi”, ou mesmo quando você repete, “eu ainda não entendi”, “você 

pode me dizer o que é isso”. É especial, então a gente verifica a competência pelas barreiras 

que ele está transpondo. Se a barreira dele é auditiva, ele não consegue entender muito as 

perguntas e ele começa a entender, é uma barreira que ele já está transpondo, é uma melhora. 

E se ele não pede tanto para a gente repetir a pergunta ou tradução, ou para de usar português, 

e, mesmo às vezes com erros, consegue se expressar, é aí que a gente vê como ele está 

melhorando oralmente.  

Entrevistador: Certo. 

Professor 3: Sem falar da própria fluência. Quando ele consegue dar a sua opinião com 

mobilidade, sendo bem sucedido dando a sua opinião.  

Entrevistador: Certo, certo. E como a interação afeta o desenvolvimento dessa 

competência oral?   

Professor 3: Vivian? 

Entrevistador: Como a interação afeta o desenvolvimento da competência oral? 

Professor 3: Desculpa, Vivian. Pode repetir? 

Entrevistador: Como a interação afeta o desenvolvimento da competência oral? 

Professor 3: Olha, é o que eu estava falando antes, quando você interage, barreiras caem, 

barreiras da timidez, da insegurança, do se sentir inadequado, porque você vê que você está 

conseguindo se comunicar e que está conseguindo ser entendido, compreendido e está 

compreendendo. Então, a interação promove confiança e essa confiança se reflete na 

competência oral, porque o aluno não se esquiva de participar, o aluno procura participar, 
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quer deixar a sua opinião, não tem medo de se expor. Então, ele vai melhorar visivelmente e a 

sua fluência vai acontecer propriamente dizendo. 

Entrevistador: Ok. Agora só para a gente finalizar. Que dificuldades, limitações você 

encontra, quais são elas, para desenvolver a competência oral de seus alunos nas aulas 

de conversação on-line? 

Professor 3: que eu enfrento... 

Entrevistador: Quais são as dificuldades, as limitações que se apresentam para você?  

Professor 3: Olha, nesse momento não me vem nada à mente, limitação... 

Entrevistador: Que o ambiente ou a metodologia, nas aulas/ 

Professor 3: Eu me sinto bem à vontade. Em uma sala de aula comum o aluno pergunta o 

vocabulário, pede ajuda quanto a uma palavra, uma gramática, eu tenho quadro, eu uso 

oquadro, eu olho pra ele. A única coisa que me limita é um pouco do uso da body language. 

Eu não tenho um sorriso motivador para dar para ele, ou um aperto, assim, de mão “Você está 

indo bem”. É uma coisa muito distante, então, eu mando, a gente tem os emoticons, eu mando 

uma carinha feliz, bato palmas. Eu acho que funciona bem, eles gostam e costumam rir 

quando eu mando alguém batendo palma, por exemplo, de alguma coisa que eles falaram, 

mas eu sinto falta disso, de algo mais físico, corporal, mas só.  

Entrevistador: Então, ta. Obrigada. 

Professor 3: Nada.   

 

Complementação por e-mail: 

 

Entrevistador: Quais as vantagens que as aulas de conversação on-line oferecem para o 

desenvolvimento da competência oral? 

Professor 3: Bem, creio que as vantagens são: o desenvolvimento da segurança e confiança 

do aluno em si mesmo, pois ouvir o professor e outros alunos falarem em Inglês face to face é 

uma coisa, há vários fatores que auxiliam na compreensão, já on-line esses fatores não estão 

presentes, como body language, gestures, etc, e quando o aluno ouve e entende sem outros 

auxílios, ele se sente conquistando 'barreiras'; para alguns, o fato de estar como um 'big 

borther', ou seja, sem ser visto e sem ver, facilita na desenvoltura. O aluno fica mais à 

vontade; e há também a questão do ambiente on-line. A aula se torna mais 'tecnológica', mais 

updated, mais em contato com o conhecimento vasto que a Internet propicia. A probabilidade 

de estender o assunto discutido é enorme. Creio que é só. 
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ENTREVISTA 4 

 

 

Entrevistador: O que é interação para você? 

Professor 4: Bom, interação para mim é trocar ideias, trocar experiências ... se comunicar 

com as outras pessoas ... 

Entrevistador: Certo. E qual a relevância da interação para o ensino de uma língua 

estrangeira? 

Professor 4: É essencial, não há como você aprender uma língua estrangeira, a meu ver, sem 

interação. 

Entrevistador: Certo. E o que você entende por qualidade da interação em aulas de 

conversação? 

Professor 4: É uma pergunta difícil, hein? ((risos)) 

Entrevistador: ((risos)) a qualidade dessa interação em uma aula de conversação. 

Professor 4: a qualidade, que você falou? 

Entrevistador: a qualidade, que de queijo, de qualidade. 

Professor 4: hum-hum ... Bom, complicado de responder isso porque ... Bom, o interessante é 

você abordar tópicos diferentes ou mesmo você conversando tópicos do dia a dia você pode 

ter essa qualidade.  

Entrevistador: Entendi. E como você descreveria a interação em uma aula de conversação 

on-line? 

Professor 4: É quase igual a uma aula de conversação ahn ao vivo, em que você vê na 

verdade a pessoa. Claro que você não tem gestos, esse tipo de coisa, mas eu acho que a 

qualidade também é muito boa. 

Entrevistador: Certo. 

Professor 4: Em geral, você não tem. Se você colocar o vídeo vai ter a parte visual e ai acaba 

tendo. 

Entrevistador: Certo. E que recursos ou estratégias você utiliza para promover a 

interação nessas aulas de conversação on-line? 

Professor 4: Eu acho que uma das coisas que a gente consegue fazer é também entrar com a 

parte do texto para não interromper, de repente, o que um aluno está falando. Você não fala, 

mas você digita alguma coisa, isso já ajuda, às vezes é uma correção, e ele logo faz, ele logo 

recebe essa correção e faz a correção, eu acho que é um dos métodos que a gente utiliza, além 
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de tentar pedir, quando há mais um aluno, para um perguntar para o outro, relembrar o que 

um aluno falou. 

Entrevistador: Certo. Certo. E ainda falando de recursos estratégicos, você se vale de 

alguma coisa pra promover a interação entre esses alunos sem a sua participação 

direta?  

Professor 4: Às vezes eu peço para que um aluno pergunte ao outro. Como eles às vezes têm 

as questões com que a gente vai trabalhar, eu peço para que um pergunte ao outro ou então se 

sobra tempo no final da aula eu também faço isso, peço para ele fazer, o aluno, fazer para o 

outro qualquer pergunta sobre o tema que a gente viu.  

Entrevistador: E com que frequência você promove a interação que privilegia a relação 

alunos-alunos? 

Professor 4: Sempre que há mais de um aluno na aula de conversação. ((risos)) 

Entrevistador: ((risos)) E isso é frequente? 

Professor 4: De manha, não ((risos)). 

Entrevistador: Ok. E qual é a importância das páginas produzidas para as aulas dos 

níveis Foundation e Basic? 

Professor 4: Ajudam muito por causa dos recursos visuais. E também por dar estruturas para 

os alunos, porque há algumas estruturas para eles completarem, há o vocabulário. Acho que 

são muito importantes. 

Entrevistador: Ok. E de que modo elas influenciam nessa qualidade, intensidade das 

interações? 

Professor 4: Acho que eles conseguem, antes até da aula, visualizar o que vai ser comentado, 

aprender o vocabulário e treinar as estruturas. Então acho que ajuda bastante, enriquece a aula 

porque o aluno já pode vir preparado para aula.  

Entrevistador: Hum-hum. Ok. Agora vamos a uma outra questão: O que é ter competência 

oral? 

Professor 4: Bom a competência oral é/Ela tem vários níveis ahn:: Bom, de acordo com o 

nível, é você conseguir se comunicar, de acordo com o nível em que você está. 

Entrevistador: Hum, claro, claro. E como ela pode ser bem desenvolvida? 

Professor 4: Praticando, ouvindo e conversando, além de estar estudando a gramática, porque 

você precisa das estruturas para poder se comunicar de maneira mais eficaz. 

Entrevistador: Certo. E isso se aplica também às aulas de conversação on-line? 

Professor 4: Sim, eu acho que é um grande trunfo. Eu acho que um curso on-line de uma 

língua estrangeira não funcionaria tão bem se houvesse as aulas de conversação. Ficaria aí 
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com certeza faltando uma boa parte no ensino da língua estrangeira, no aprendizado da língua 

estrangeira. 

Entrevistador: Certo. E como você percebe o desenvolvimento dessa competência oral nas 

aulas de conversação on-line? 

Professor 4: Alguns alunos a gente acompanha, assim, durante muito tempo. É bem 

interessante ver como eles melhoram da mesma maneira que você acompanha na sala de aula. 

(Se) você passar bom tempo com determinado aluno, você vai vendo que ele passa a produzir 

mais, a participar mais. 

Entrevistador: Certo. E como a interação afeta o desenvolvimento da competência oral? 

Professor 4: Repete, por favor. 

Entrevistador: Como a interação afeta o desenvolvimento da competência oral? 

Professor 4: Acho que a interação é fundamental. Com certeza o aluno não vai se desenvolver 

tão bem se ele só ficar repetindo em frente ao computador sem conversar com outra pessoa, 

eu acho que a interação é essencial. A pessoa pode até aprender algumas coisas, mas com 

certeza não vai desenvolver tão bem enquanto praticando com outra pessoa.  

Entrevistador: Certo. E para a gente finalizar, eu queria que você dissesse que dificuldades, 

limitações você encontra pra desenvolver a competência oral dos seus alunos nas aulas 

de conversação on-line?  

Professor 4: como eu coloquei anteriormente, eu acho que as ferramentas que a gente tem 

agora são muito boas. Então, não sei, é praticamente como se fosse na sala de aula. Talvez, a 

dificuldade seja a pouca participação de muitos deles. 

Entrevistador: Certo. 

Professor 4: o ideal seria que eles discutissem, entrassem até mais de uma vez por semana no 

chat. 

Entrevistador: Certo. Então, é isso, muito obrigada. 

Professor 4: Obrigada a você Vivian. 

 

Complementação por e-mail: 

Entrevistador: Quais as vantagens que as aulas de conversação on-line oferecem para o 

desenvolvimento da competência oral? 

Professor 4: As aulas de conversação on-line são muito importantes para o desenvolvimento 

da competência oral em um curso de língua estrangeira a distância. Durante as aulas, o aluno 

interage com o professor e com outros alunos, pratica a pronúncia das palavras e as estruturas 

que aprendeu, conhece novas palavras, discute sobre diversos assuntos etc. É como se os 
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alunos estivessem realmente em uma sala de aula conversando em um idioma estrangeiro. 

Uma das vantagens das aulas on-line talvez seja o fato de alguns alunos se sentirem mais à 

vontade por não serem vistos pelo professor e pelos outros alunos. Além disso, os alunos não 

precisam se deslocar para o local da aula, podendo participar de casa, do trabalho ou de 

qualquer outro lugar. 
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ENTREVISTA 5 

 

 

Entrevistador: O que é interação para você? 

Professor 5: A interação ... interação a interação é:: ... nossa mãe, como é que eu vou explicar 

isso. É haver uma comunicação, é você passar alguma coisa pro aluno fazer, estou pensando 

em termos de professor-aluno. 

Entrevistador: Sem ser em termos de professor-aluno? 

Professor 5: Interação é um perfeito casamento, é estar tudo certo, é estar tudo combinado, é 

estar tudo certo. 

Entrevistador: Isso, em termos de professor-aluno?  

Professor 5: É você comunicar e o aluno entender o que você está falando, [é] fazer a parte 

dele de acordo com o que você vai esperar dele.  

Entrevistador: Certo. E qual a relevância da interação para o ensino de uma língua 

estrangeira? 

Professor 5: Havendo interação vai haver aprendizagem. A interação em vários sentidos, de 

você se dar com a professora que está te instruindo, de você fazer a sua parte, o aluno fazer a 

parte dele, e com isso tem um resultado bom em termos de aprendizagem. 

Entrevistador: Certo. E o que você entende por qualidade da interação em aulas de 

conversação? 

Professor 5: Tá, em aulas de conversação, aí a gente pensa nas aulas on-line, que a gente tem. 

Entrevistador: Pode ser em geral, o que é a qualidade da interação em aulas de conversação? 

Professor 5: A qualidade é você ter um resultado bom, então, através de que? Através do 

tópico que você escolhe. (Se) o aluno está entendendo aquele tópico vai haver interação, 

interação eu não posso falar, mas ele está sabendo o que falar, o professor está junto com ele, 

os dois estabelecem comunicação. Se tudo correr direitinho, aí você tem uma qualidade de 

aprendizado, de ensino-aprendizagem. 

Entrevistador: Certo. E como você descreveria a interação em uma aula de conversação 

on-line? 

Professor 5: Primeiro, tudo tem que funcionar direitinho. O professor tem que saber trabalhar 

bem com o programa e o aluno também. Então, tem que se dedicar naquele momento com o 

aluno, com o tópico da aula, pra que tudo corra bem. 

Entrevistador: Certo. E que recursos ou estratégias você utiliza pra promover essa 

interação nessas aulas de conversação on-line? 
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Professor 5: Bom, o recurso, eu já recebo a aula pronta, então eu procuro seguir aquele 

esquema. Às vezes, dependendo do que o aluno fala, do que os alunos estão falando em sala, 

se o assunto fugir um pouquinho e se o interesse for essa fugida, eu aproveito pra eles 

poderem falar um pouco mais. ((tossiu)) Em termos do material que a sala nos fornece, nesse 

programa novo eu ainda estou aprendendo um pouco, não estou usando tudo o que ela me 

oferece porque eu não sei, eu ainda estou experimentando. Então, é isso.  

Entrevistador: Ok. Ainda falando de recursos e estratégias, de quais você se vale pra 

promover a interação entre os seus alunos, sem muito a sua participação direta? 

Professor 5: Caramba, me dá um exemplo disso, Vivian, eu não sei, recurso estratégico. Bem, 

mas como é que eu me comunico com ele, através de e-mail/ 

Entrevistador: Isso, mas durante uma aula de conversação, o que você costuma fazer, ou até 

se você faz ou se não faz ou não sabe o que é, do que você se vale pra promover essa 

interação entre os alunos sem que você tenha que ficar interferindo o tempo todo? Como você 

faz pra que eles conversem entre si mais livremente sem que você tenha que ficar guiando, 

interferindo, sem a sua participação direta?  

Professor 5: Bom ... o que está vindo na minha cabeça agora é para/sempre dar uma opinião       

e o outro concorda, discorda e porque, e procurarem falar na hora em que eles estão 

aparecendo no visor. Quer dizer, eu vou só orientando uma coisa ou outra, mas eles vão 

concordando ou discordando entre eles. 

Entrevistador: Se limitando a isso, você. Limitando a sua participação. 

Professor 5: sua voz sumiu. 

Entrevistador: Oi, Maria Luiza? ... ....É, e com que frequência você promove a interação  

que privilegia a relação alunos-alunos? 

Professor 5: Com que frequência. Nos níveis mais adiantados, eu posso fazer isso com, com, 

eh:: dependendo do tópico, o tópico sempre ajuda, então com os níveis mais altos eu posso 

fazer isso sempre, isso quer dizer, o básico até dá pra fazer um pouquinho, o Intermediate e o 

Advanced, Upper-intermediate e Advanced. Foundation dificilmente, porque eles ainda não 

têm um vocabulário para interagirem um com o outro. Quando é que acontece isso, no final 

da aula, quando eles se despedem, aí é que um fala mais com o outro. 

Entrevistador: Certo. E qual é a importância das páginas produzidas para as aulas dos 

níveis Foundation e Basic? 

Professor 5: Bom, são importantes porque tem haver com a lição que eles já estudaram e 

produzem. No nível Foundation eu vou corrigindo muito a pronúncia, a dificuldade deles 

maior que eu acho é a pronúncia. O básico também tem um pouquinho, mas eles já 
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conseguem produzir um pouquinho mais, desde que não fuja muito do assunto da aula, que 

eles se prepararam pra falar, quando se preparam, nem todos se preparam pra aula. 

Entrevistador: Certo. E de que modo esse material influencia na qualidade e na 

intensidade das interações?  

Professor 5: Ele influencia. O material usado ao longo da aula influencia bastante, eu só fujo 

dele quando, dependendo da resposta de algum aluno, se mudar um pouquinho o curso da 

aula e se eles estão muito interessados no outro curso, no que virou a aula, aí eu continuo 

naquilo porque a atenção deles, o interesse deles está ligado ao outro assunto. Então, eu 

desenvolvo aquilo pra eles poderem falar mais.  

Entrevistador: Certo. Agora, vamos para um outro tipo de questão. O que é ter competência 

oral? 

Professor 5: Competência oral. É a pessoa ser capaz de estabelecer uma comunicação, de ter 

o vocabulário básico pra poder se comunicar com o outro. 

Entrevistador: Certo. E como ela pode ser bem desenvolvida no ensino de idiomas? 

Professor 5: Ela pode ser bem desenvolvida com bastante ensino de vocabulário. Eu acredito 

que vocabulário é a base pra poder ajudar, claro, a gramática também, vocabulário e 

gramática, para poder ter essa competência.  

Entrevistador: Certo. Isso se aplica também às aulas de conversação on-line? 

Professor 5: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Quando a gente tem a conversação on-

line, eles já fizeram exercícios anteriormente e já trabalharam vocabulário relacionado aquilo, 

então eu acho que ajuda bastante. 

Entrevistador: Certo. E como você percebe o desenvolvimento da competência oral desses 

alunos nas aulas de conversação on-line? 

Professor 5: Eu percebo mais nos níveis mais adiantados, ou porque já tiveram a chance de 

viajar, já usaram mais o inglês ... oralmente. Então esse pessoal que viaja tem uma produção 

melhor. 

Entrevistador: Mas o desenvolvimento dessa competência dos alunos durante as aulas de 

conversação? 

Professor 5: Eles melhoram sim. Eles melhoram porque eu já vi aluno que melhorou bastante, 

Pelas vezes que ele entra pra fazer aula de voice chat, o que nem sempre entra só uma vez, às 

vezes entra até mais de uma vez, e eu acho que é pelas vezes que ele entra pra fazer, quanto 

mais ele faz, mais vai melhorando a fluência dele. 

Entrevistador: Certo. E como a interação afeta o desenvolvimento da competência oral? 

Como ela afeta? 
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Professor 5: Como a, repete de novo, por favor. 

Entrevistador: Como a interação, como ela afeta o desenvolvimento da competência oral? 

Qual a influência que ela tem sobre esse desenvolvimento? 

Professor 5: Eu acho que é pela motivação, eu acho que é pelo interesse e pela motivação. 

Entrevistador: Como assim, motivação? 

Professor 5: Ah::: espera aí, qual foi a primeira palavra que você falou, foi competência? 

Entrevistador: Como a interação, não é motivação, como a interação afeta o desenvolvimento 

da competência oral? 

Professor 5: Tá, a interação. Quer dizer, ele participando da aula como o professor e com 

outros alunos, certo? 

Entrevistador: Isso, poderia ser. Como isso afeta o desenvolvimento da competência oral?   

Professor 5: ((tossiu)) ih:: Vivian, que pergunta difícil. 

Entrevistador: ((risos)) 

Professor 5: Eu acho que/ 

Entrevistador: A interação, ela tem algum papel, ela influencia de alguma forma o 

desenvolvimento da competência oral no aluno? 

Professor 5: Eu não sei te responder, eu não acredito muito não. 

Entrevistador: Ok. E que dificuldades, que limitações você encontra para desenvolver 

essa competência oral dos seus alunos nas aulas de conversação on-line? Quais as 

dificuldades que você enfrenta? Ou limitações que você encontre? 

Professor 5: Tá. O tempo é curto, se ele fizer () meia hora só por semana, se ele fizer meia 

hora por semana é muito pouco tempo de contato oral com a língua. Vai depender () se ele vai 

procurar outras coisas por fora, tipo assistir filmes, entrar em contato mais com a língua 

através de filme, música, qualquer coisa para poder trabalhar melhor o ouvido. E a produção 

fica só para a nossa aula, o voice chat, que é meia hora por semana. 

Entrevistador: Ok. 

Professor 5: Se ele fizer meia hora só. 

Entrevistador: Isso seriam as dificuldades e limitações que você tem. 

Professor 5: É. 

Entrevistador: Ok, obrigada. 

 

Complementação por e-mail: 

Entrevistador: Quais as vantagens que as aulas de conversação on-line oferecem para o 

desenvolvimento da competência oral? 



155 

 

Professor 5: Acho que uma das vantagens é mais uma alternativa que o aluno tem para ouvir 

a língua e interagir. Ali ele vai ouvir a pronúncia correta, entonação de frases, apesar d'ele não 

poder ver o movimento da boca ao emitir alguns sons. Já que não tem imagem e apenas som. 

Outra vantagem é a regularidade com que o aluno participa das aulas e se prepara para ela. 

Outra vantagem é ouvir outros colegas falando sobre o mesmo tema, interagir com outras 

pessoas com pronuncias um pouco diferentes. 
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ENTREVISTA 6 

 

 

Entrevistador: O que é interação pra você? 

Professor 6: Interação? 

Entrevistador: Isso. 

Professor 6: Interação seria uma comunicação perfeita dentro de um objetivo comum, por 

exemplo, se eu quero transmitir conhecimentos e ele quer receber os meus conhecimentos, 

não é simplesmente você chegar e executar a sua tarefa e esperar que o outro execute 

[também], tem que haver uma interação, estar na mesma sintonia, tanto para transmitir como 

para receber. 

Entrevistador: Hum. E no ensino de língua estrangeira, qual a relevância da interação pra 

você? 

Professor 6: Extremamente importante, porque você não está ensinando uma ciência exata, 

você está ensinando uma língua estrangeira, mas para você praticar aquele ensino, você vai 

lidar com assuntos da área humana, você vai de repente até fazer com que aquele aluno que 

nunca falou sobre aquele assunto, possa falar, possa se mostrar mais como gente. Mas para 

que ele possa mostrar mais de si em uma aula de conversação, por exemplo, essa interação é 

fundamental não só com o professor, mas também com a turma. É a minha opinião. 

Entrevistador: E como você descreveria a interação em uma aula de conversação on-line? 

Professor 6: É uma coisa curiosa que eu já experimentei por várias vezes, por outras vezes 

não, que você só conta com a voz, você só conta com as mensagens por vezes digitadas, mas 

muitas vezes aquela interação de gente para gente está ali presente, seja até por uma pergunta 

a mais que você faça, seja em uma informação a mais que você consegue arrancar do aluno. É 

uma coisa muito mágica. Eu já experimentei e posso te dizer. Inclusive até quando eu faço os 

meus reports, nesses dias eu sempre coloco, “ganhei o dia hoje”, porque é muito legal você vê 

quando acontece, mesmo cada um de nós estando por detrás de uma telinha. 

Entrevistador: Que legal. E que recursos ou estratégias você utiliza para promover essa 

interação nessas aulas de conversação on-line? 

Professor 6: Eu nem posso te dizer exatamente porque muitas vezes a coisa acontece, assim, 

na base do improviso. Claro que nós temos um plano de aula, nós temos uma mensagem que 

vai para o aluno e você vai seguir aquele roteiro, mas pra te dar um exemplo típico, uma vez o 

tópico era sobre o Big Brother e o aluno já entrou dizendo que detestava Big Brother, que 

nunca viu, aí eu mudei o tópico. Começei a falar de televisão em geral, começamos a falar de 
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filmes, de programas mais antigos e a aula foi ótima, porque acabamos trocando memórias da 

infância, falando de Vila Sésamo, sem querer dedurar a idade ((risos)) desenhos da Hanna 

Barbera. Então essa foi uma dessa aulas em que houve o elemento humano, que houve o 

elemento, assim, digamos, de interação de mim com esse aluno, mas que fugiu um pouco 

desse roteiro pré-estabelecido. Mas eu só pude sentir isso porque o aluno se colocou a vontade 

para dizer “Eu não vejo Big Brother, não sei como vou fazer essa aula”. Só para citar um 

exemplo que me veio na mente agora. 

Entrevistador: Entendi, bem claro, bem claro. E quando você tem muitos alunos em sala, o 

que você utiliza, que recurso ou estratégia você utiliza para promover a interação entre 

esses alunos sem a sua participação direta? 

Professor 6: Olha, uma vez estabelecido um critério, geralmente eu peço que eles sigam a 

ordem em que os nomes aparecem ali, que um pergunte pro outro, recomendo até que faça 

uma pausa após a fala do outro para poder evitar de falar ao mesmo tempo. Só interfiro 

quando é absolutamente necessário. Se de repente a conversa para, de repente a gente fica no 

vácuo, mas até hoje costuma funcionar esse sistema, de seguir a ordem dos nomes que 

aparecem ali, de cima pra baixo. 

Entrevistador: Então você estabelece uma regra antes, com eles, do procedimento.  

Professor 6: Isso, regra essa que é repetida até quando cada um cai e um novo aluno entra, 

por exemplo, porque on-line acontece muito isso. Você às vezes começa com sete, mas um 

cai, depois um outro aparece porque aquele caiu, então você tem que repetir a mesma regra.  

Entrevistador: E qual a importância das páginas produzidas para as aulas dos níveis 

Foundation e Basic? 

Professor 6:eu acho que são de importância fundamental pra orientar esse aluno, é uma coisa 

que eu nunca acreditava que pudesse acontecer antes, porque na minha experiência de 

professora sempre trabalhando em curso, colégio, a gente sempre acha que os alunos são na 

maioria falso-iniciantes. Não, nós temos muitos alunos que não sabem nada de inglês, se 

bobear só sabem o que é yes or no. Então isso guia o aluno, orienta, ali desde o início, eles 

sentem uma certa segurança em ver que as instruções estão em português. Eles gostam 

quando a gente interage um pouco em inglês, mas eles precisam dessa espécie de segurança, 

dessa espécie de muleta, para poderem prosseguir, para amanha ou depois já caminhar com os 

seus próprios passos. Eu achei que isso foi fundamental no curso, a criação do Foundation 

com a estrutura que ele tem hoje.    
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Entrevistador: Certo. E de que modo essas páginas mais adaptadas elas influenciam na 

qualidade, na intensidade das interações que ocorrem nessas aulas do Foundation e do 

Basic? 

Professor 6: O próprio elemento visual. Por exemplo, existe uma das lições que é sobre 

família. Eu acho que a simples gravura ali de uma família, até mesmo a de uma casa para 

você poder, de repente, simplesmente fazer uma pergunta, “ah, e a sua casa, ela é azul ou 

amarela, é pequena”. Então. o elemento visual, não só o cuidado, a qualidade, mas o elemento 

visual ajuda a gente a humanizar a pagina, a trazer o método comunicativo, a falar da 

realidade do aluno, partindo dali. Sem contar que o adulto também gosta como se, não sei, é 

uma visão minha, como ele se sentisse um pouco criança vendo aquele colorido, os desenhos, 

eu acho que isso faz uma diferença sim. 

Entrevistador: Ok. Agora vamos partir para uma outra questão. O que é ter competência oral 

na sua opinião? 

Professor 6: O que é ter competência oral. 

Entrevistador: Isso. 

Professor 6: Houve uma época em que eu achava - é falar como um nativo. Hoje em dia, eu já 

reconheço que não é mais isso. Houve uma época em que eu achava - é falar sem qualquer 

sombra de erro. Hoje em dia, eu acho que não é mais isso. Então hoje em dia, o que é 

competência oral - é você comunicar exatamente aquilo que você tem pra passar no momento.  

Se você quer passar uma mensagem x, você passar do jeito que você quer comunicar, da 

forma mais claro possível, de repente a mesma coisa, mas você tem que comunicar de um 

jeito para crianças, para adolescentes, para adultos. 

Entrevistador: Eu compreendi, certo. E como ela pode ser bem desenvolvida no ensino de 

idiomas? 

Professor 6: Pode ser bem desenvolvida com muita prática, com muita simulação, mas acima 

de tudo, uma coisa que hoje em dia eu acredito bastante, é você dando ao aluno as ferramentas 

para desenvolver isso da melhor forma possível na língua estrangeira, trabalho de 

vocabulário, trabalho de repetição, trabalho dos registros também. O aluno tem que saber que 

certas coisas que você diz pra uma pessoa mais formal, vão soar até rude, ou então se você 

usa uma frase mais formal para um jovem, algum pré-adolescente, vai soar careta. Eu acho 

que isso também é fundamental para essa boa comunicação. 

Entrevistador: Certo. E isso se aplica também a aulas de conversação on-line?  

Professor 6: Completamente. Principalmente porque ali o meu aluno não está vendo o meu 

gestual. Se eu faço uma brincadeira em uma aula presencial, ele pode discernir se é uma 
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brincadeira, ou se a professora de repente está estranha. Mas em uma aula on-line, ele não tem 

como me ver, só vai contar com o meu tom de voz. Então tem que deixar muito claro, quando 

eu estou falando, quando eu estou brincando. De repente, até se você está sendo irônico, está 

dando uma bronca porque o aluno chegou muito atrasado. Claro que você não vai dar bronca, 

mas você tem que falar com uma certa firmeza. Mas isso tem que ficar muito claro para que a 

mensagem não seja confundida, para que você comunique, como eu disse antes, aquilo que 

você realmente quer passar.  

Entrevistador: Certo. E nessas aulas de conversação on-line, como você percebe o 

desenvolvimento da competência oral nos alunos? 

Professor 6: É muito fácil às vezes você acompanhar quando você já conhece o aluno há 

algum tempo. Você já deu uma aula de conversação para o aluno no básico, por exemplo, e 

hoje em dia ele está no intermediário. Às vezes também o mesmo aluno, o aluno que você 

conhece, que já fez uma outra aula com você, é curioso, porque em um tópico ele vai melhor 

do que no outro. Mas eu procuro perceber, que não é nem assim um truque sórdido de 

professor, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas inesperadas. Uma coisa em que eu 

acredito muito é nessa habilidade de lidar com o inesperado. Jamais no Foundation, mas do 

básico em diante é sempre bom você ter uma coisinha assim, para você ver até que ponto o 

seu aluno só está preso ao roteiro, ou até que ponto ele já está criando autonomia para se 

desenvolver um pouquinho além, porque na vida real é assim. Eu vou conversar com você 

sobre música, mas a gente não pode estabelecer todas as frases, todos os temas que vão ser 

conversados. A conversa vai se expandir naturalmente, mas é claro que isso tem que ser feito 

com cuidado. 

Entrevistador: Claro, certo. E como a interação afeta o desenvolvimento da competência 

oral? 

Professor 6: Na minha opinião, ela traz confiança, porque ela deixa o aluno mais a vontade. E 

se o aluno está a vontade, se ele se sente bem, ele vai produzir aquilo que se espera dele, ele 

vai comunicar aquilo que ele realmente está sentindo. Então eu acho que é fundamental pra 

ele se sentir bem na hora de comunicar a mensagem. Porque mesmo on-line, eu acho que às 

vezes é difícil, muitas pessoas são inibidas, muitas pessoas são inibidas para falar na língua 

estrangeira e ainda temos um agravante, por incrível que pareça, alguns se sentem protegidos 

por trás da tela do computador, mas alguns se sentem inibidos pela máquina, não sei. Então 

ele realmente tem que estar a vontade com o professor, com os colegas, para ele poder passar 

uma mensagem verdadeira. 

Entrevistador: Certo. 
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Professor 6: Então até no caso de errar e aceitar ser corrigido. 

Entrevistador: Certo, então a gente tem os dois lados da moeda, não é? 

Professor 6: Com certeza, ao mesmo tempo em que essa proteção ajuda alguns, ela atrapalha 

outros. Muita gente ainda tem essa coisa, de ter medo do computador, de ter medo de estar 

falando com uma máquina. 

Entrevistador: Certo, então é nesse sentido que eu te pergunto, que dificuldades, limitações, 

você encontra como professora para desenvolver a competência oral dos seus alunos 

nessas aulas on-line? 

Professor 6: Eu não sei até que ponto isso seria medo do computador, ou seria medo do 

desconhecido, mas às vezes eu acho que falta uma constância do nosso aluno nas aulas de 

conversação. Pelo menos pelo o que eu acompanho dos meus, eu gostaria que eles 

participassem mais. E aquele aluno que ali está, está ali porque ele quer, porque ele está com 

vontade de participar, mas às vezes um detalhe que eu acho que atrapalha, é isso. É uma coisa 

que eu vivencio muito, nós não temos às vezes como controlar uma conexão, como controlar, 

então às vezes o aluno cai e até ele voltar isso se quebra um pouquinho. É como se ele saísse 

da sala de aula a cada pergunta feita da aula de conversação, mas graças a Deus isso não 

ocorre também com tanta frequência, só em alguns momentos, em alguns dias. Mas eu acho 

que a principal barreira é isso, é a falta de constância, eu acho que esse aluno deveria 

aproveitar mais esse recurso e ser mais constate na sua participação. 

Entrevistador: Então quando você diz constância, você diz que o aluno (deveria) frequentar 

mais dias, mais vezes as aulas de conversação? 

Professor 6: Principalmente aquele que às vezes se sente um pouco bloqueado, um pouco 

assustado. Geralmente depois de um certo tempo eles passam a até fazer mais de uma aula por 

semana, mas eu percebo que alguns às vezes não fazem mais de uma aula semanal, o mínimo 

que seria o ideal. Eu acho que isso atrapalha um pouquinho. 

Entrevistador: Muito obrigada, sua participação foi muito importante, tá?  

Professor 6: Mas já. ((risos)) 

 

Complementação por e-mail: 

 

Entrevistador: O que você entende por qualidade da interação em aulas de conversação? 

Professor 6: Comunicação eficiente usando a língua em estudo, e isso não significa usar um 

inglês certinho o tempo todo, mas se fazer entender, ser capaz de comunicar, trocar opiniões, 

ideias, visões, enfim, responder ao que foi solicitado da forma mais clara possível, e o mais 
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natural possível, as vezes até lidando com assuntos inesperados, como acontece na verdadeira 

comunicação. 

Entrevistador: Nas aulas de conversação on-line, com que frequência promove a 

interação que privilegia a relação alunos-alunos? 

Professor 6: Não tão frequentemente como eu gostaria, pois não é comum no meu plantão 

aparecer mais de um aluno por chat, mas sempre que ocorre,apresento uns aos outros,  peço 

para se cumprimentarem e conversarem entre si, perguntando, respondendo, comentando, etc. 

Entrevistador: Quais a vantagens que as aulas de conversação on-line oferecem para o 

desenvolvimento da competência oral? 

Professor 6: Além da facilidade de poder fazer aula de conversação em casa, 

confortavelmente, muitas vezes o aluno que é tímido e não tem medo de máquinas conta com 

a vantagem de poder se soltar mais nesse tipo de aula, já que não está sendo visto, e não está 

num grupo grande. 
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C – QUESTIONÁRIOS 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

Caro (a) colega, 

Este questionário tem como objetivo a coleta de dados para a minha pesquisa de mestrado. 

O questionário é preenchido de forma ANÔNIMA e você não será identificado. 

Por favor, contamos com sua participação para o desenvolvimento de estudos que melhorem 

cada vez mais o seu ambiente de trabalho e as práticas nele aplicadas. 

 

Atenciosamente, 

Vivian Ramos 

Professora On-line 

EN/CEAD 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1. Quantos alunos você monitora atualmente, por nível? 

 

a. (     ) Foundation 

b. (     ) Basic 

c. (     ) Elementary 

d. (     ) Intermediate 

e. (     ) Upper-intermediate 

f. (     ) Advanced 

 

 

2. Quantos alunos frequêntam as aulas de conversação, por nível? 

 

a. (     ) Foundation 

b. (     ) Basic 

c. (     ) Elementary 

d. (     ) Intermediate 

e. (     ) Upper-intermediate 

f. (     ) Advanced 
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3. Com relação às ferramentas e dispositivos disponíveis na interface utilizada para as aulas 

de conversação:  

 

Atenção: Desconhecer/conhecer indica que você sabe ou não da existência deste item na 

interface utilizada para as aulas de conversação. 

 Desconheço Conheço e não 

acho o uso 

relevante para 

as aulas. 

Conheço. 

Gostaria de 

utilizar nas 

aulas, mas não 

sei como 

funciona 

Conheço. Sei 

como 

funciona, mas 

não sei como 

aplicar nas 

aulas. 

Conheço. Sei 

como funciona e 

como aplicar nas 

aulas. 

Bate-papo de texto O O O O O 

Bate-papo de voz O O O O O 

Navegador compartilhado 

(onde o professor exibe 
páginas da web) 

O O O O O 

Quadro branco O O O O O 

Compartilhamento de 

aplicativos 

O O O O O 

Ferramenta para enquetes O O O O O 

Vídeo conferência O O O O O 

Botões para exibir emoção, 

aprovação ou desaprovação 

O O O O O 

 

4. Indique a frequência com que VOCÊ utiliza as ferramentas e dispositivos disponíveis na 

interface utilizada para as aulas de conversação. 

 
 Nunca Raramente Às vezes Muitas 

vezes 

Sempre 

Bate-papo de texto O O O O O 

Bate-papo de voz O O O O O 

Navegador compartilhado (onde o 

professor exibe páginas da web) 

O O O O O 

Quadro branco O O O O O 

Compartilhamento de aplicativos O O O O O 

Ferramenta para enquetes O O O O O 

Vídeo conferência O O O O O 

Botões para exibir emoção, aprovação 
ou desaprovação 

O O O O O 

 

5. Em quais situações utiliza o bate-papo de texto? Atenção: caso não utilize esse item, deixe 

a resposta em branco. 

 

6. Em quais situações utiliza o navegador compartilhado? Atenção: caso não utilize esse item, 

deixe a resposta em branco. 

 

7. Em quais situações utiliza o quadro branco? Atenção: caso não utilize esse item, deixe a 

resposta em branco.   
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8. Em quais situações utiliza o compartilhamento de aplicativos? Atenção: caso não utilize 

esse item, deixe a resposta em branco. 

 

9. Em quais situações utiliza as ferramentas para enquete? Atenção: caso não utilize esse item, 

deixe a resposta em branco.  

 

10. Em quais situações utiliza a vídeo conferência? Atenção: caso não utilize esse item, deixe 

a resposta em branco. 

 

11. Em quais situações utiliza os botões para exibir emoção, aprovação ou desaprovação? 

Atenção: caso não utilize esse item, deixe a resposta em branco. 

 

12. A utilização de páginas da web o auxilia durante as aulas? 

 

a. (     ) Sim b. (     ) Não 

 

Por favor, justifique sua resposta.  

 

13. Durante as aulas VOCÊ:  

 Nunca Raramente Às vezes Muitas 

vezes 

Sempre 

utiliza SÓ o roteiro de perguntas e páginas 

da web que está pronto e disponibilizado 

na biblioteca virtual Portal ENCEAD? 

O O O O O 

acrescenta perguntas que não constavam 
do roteiro? 

O O O O O 

acrescenta páginas da web que não 

constavam do roteiro? 

O O O O O 

induz os alunos a conversarem entre si? O O O O O 

muda o tópico agendado? O O O O O 

 

14. Espaço para justificativas das respostas da questão anterior, caso ache necessário. 

 

15. Você já enfrentou problemas técnicos durante as aulas?  

 

a. (     ) Sim b. (     ) Não 
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Em caso afirmativo,  

 

16. Assinale a frequência com que os problemas técnicos abaixo já ocorreram com você: 

 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas 

vezes 

Sempre 

Travamento do áudio e som 

entrecortado. 

O O O O O 

Programa para acessar a sala de aula 

não abre. 

O O O O O 

Interrupções de conexão. O O O O O 

Travamento do programa do chat de 

voz durante a aula. 

O O O O O 

Os participantes das aulas não 
conseguem escutar o que você fala. 

O O O O O 

Você não escuta o que os outros 

participantes falam. 

O O O O O 

Não consegue visualizar as páginas 

enviadas pelo professor no navegador 

compartilhado. 

O O O O O 

 O O O O O 

17. Os problemas técnicos que já lhe ocorreram chegaram ao ponto de inviabilizar por 

completo sua participação em uma aula?  

 

a. (     ) Sim b. (     ) Não 

 Continuação do questionário,  

 

18. Em uma escala crescente de 1 (totalmente insatisfeito) a 5 (plenamente satisfeito), assinale 

o seu grau de satisfação com os itens abaixo relacionados às aulas de conversação: 

 1 2 3 4 5 

O desempenho dos alunos O O O O O 

O programa utilizado O O O O O 

O material didático disponibilizado O O O O O 
A metodologia O O O O O 

 

20. Quais adjetivos relacionaria às aulas de conversação? Marque mais de uma opção caso 

seja necessário.  

 

a. (     ) monótona 

b. (     ) dinâmica 

c. (     ) cansativa 

d. (     ) interativa 

e. (     ) desestimulante 

f. (     ) repetitiva 

g. (     ) estimulante 

h. (     ) divertida 

i. (     ) complicada 

j. (     ) fácil 

k. (     ) difícil 
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21. Você considera a carga horária das aulas:  

 

a. (     ) adequada 

b. (     ) insuficiente 

c. (     ) excessiva 

 

22. Que recomendações faria com relação: 

 

- ao desempenho dos alunos: 

- ao programa utilizado nas aulas de conversação: 

- ao material didático: 

- à metodologia: 

 

23. Com que frequência a língua portuguesa é utilizada nas aulas de conversação de cada 

nível? 

  
 

Nunca Raramente Às 

vezes 

Muitas 

vezes 

Sempre 

Foundation O O O O O 

Basic O O O O O 

Elementary O O O O O 

Intermediate O O O O O 

Advanced O O O O O 

 

24. Se utilizada, em quais situações a língua portuguesa é aplicada? 

 

25. O uso da língua materna pode interferir no processo de desenvolvimento da competência 

oral?

a. (     ) Sim b. (     ) Não 

26. Por favor, justifique a sua resposta.  

 

27. Avalie, de forma geral, o nível de competência oral dos alunos quando iniciam o curso no 

nível indicado no teste de nivelamento:  

 

a. (     ) Fraco 

b. (     ) Regular 

c. (     ) Bom 

d. (     ) Muito bom 

e. (     ) Excelente 
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28. Após a conclusão de um nível, nota-se progresso no desenvolvimento da competência oral 

dos alunos em geral? 

 

a. (     ) Sim b. (     ) Não 

 

29. Justifique a resposta acima: 
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QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

Caro aluno, 

 

Este questionário tem como objetivo a coleta de dados para a minha pesquisa de 

mestrado. Sou a professora Vivian Ramos, da Escola Naval, e gostaria de contar com a sua 

participação. 

O questionário é preenchido de forma ANÔNIMA e você não será identificado. 

Por favor, contamos com sua participação para o desenvolvimento de estudos que melhorem 

cada vez mais o seu ambiente de estudos e as práticas nele aplicadas. 

 

Atenciosamente, 

Vivian Ramos 

Professora On-line 

EN/CEAD 

QUESTIONÁRIO 

1. Qual o seu nível? 

 

a. (     ) Foundation 

b. (     ) Basic 

c. (     ) Elementary 

d. (     ) Intermediate 

e. (     ) Upper-intermediate 

f. (     ) Advanced 

 

2. Há quanto tempo estuda no Curso de Inglês On-line? 

 

3. Em uma escala de crescente de 1 (sem importância alguma) a 5 (extremamente importante) 

ordene os itens abaixo de acordo com a importância para a sua aprendizagem de língua 

inglesa:   

 

Gramática O O O O O 

Leitura e 

compreensão 

O O O O O 

Conversação e 

pronúncia 

O O O O O 

Redação O O O O O 

Vocabulário O O O O O 
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4. Em uma escala de crescente de 1 (nenhuma dificuldade) a 5 (extrema dificuldade) assinale 

para cada item o grau de dificuldade que você tem com relação ao aprendizado de língua 

inglesa:  

 

Gramática O O O O O 

Leitura e 

compreensão 

O O O O O 

Conversação e 

pronúncia 

O O O O O 

Redação O O O O O 

Vocabulário O O O O O 

 

5. Você frequênta as aulas de conversação? 

 

a. (     ) Sim b. (     ) Não 

 

Em caso negativo,  

6. O que o(a) impede de assistir às aulas?  

 

a. (     ) Banda de acesso à internet com baixa velocidade. 

b. (     ) Incompatibilidade do sistema operacional de seu computador e do programa 

para abrir a sala de aula. 

c. (     ) Outro:  

 

Em caso afirmativo,  

7. Quantas vezes você participa das aulas por mês? 

a. (     ) 1 

b. (     ) 2 

c. (     ) 3 

d. (     ) 4 

e. (     ) mais de 4 

 

8. Como são suas participações nas aulas? 

 

a. (     ) Apenas entro na sala, mas não me comunico. 

b. (     ) Falo pouco, apenas quando requisitado. 

c. (     ) Falo um pouco e arrisco uma pergunta ou comentário algumas vezes. 

d. (     ) Não necessito de solicitação da parte do professor, pois me comunico de forma 

ativa com todos os participantes da aula, fazendo comentários e perguntas. 
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9. Com relação ao programa utilizado nas aulas de conversação, assinale os itens que 

DESCONHECE. Marque mais de uma resposta caso ache necessário. 

Atenção: Os itens que você DESCONHECE são os que você não sabia da existência. 

 

a. (     ) Bate-papo de texto 

b. (     ) Bate-papo de voz 

c. (     ) Navegador compartilhado (onde o professor exibe páginas da web) 

d. (     ) Quadro branco 

e. (     ) Compartilhamento de aplicativos 

f. (     ) Ferramenta para enquetes 

g. (     ) Vídeo conferência 

h. (     ) Botões para exibir emoção, aprovação ou desaprovação 

 

10. Indique a frequência com que VOCÊ utiliza as ferramentas e dispositivos disponíveis na 

interface utilizada para as aulas de conversação. 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas 

vezes 

Sempre 

Bate-papo de texto O O O O O 

Bate-papo de voz O O O O O 

Navegador compartilhado (onde o 

professor exibe páginas da web) 

O O O O O 

Quadro branco O O O O O 

Compartilhamento de aplicativos O O O O O 

Ferramenta para enquetes O O O O O 

Vídeo conferência O O O O O 

Botões para exibir emoção, aprovação 

ou desaprovação 

O O O O O 

 

11. Indique a frequência com que o(a) PROFESSOR(A) utiliza as ferramentas e disposit ivos 

disponíveis na interface utilizada para as aulas de conversação.    

 Nunca Raramente Às vezes Muitas 

vezes 

Sempre 

Bate-papo de texto O O O O O 
Bate-papo de voz O O O O O 

Navegador compartilhado (onde o 

professor exibe páginas da web) 

O O O O O 

Quadro branco O O O O O 

Compartilhamento de aplicativos O O O O O 

Ferramenta para enquetes O O O O O 

Vídeo conferência O O O O O 

Botões para exibir emoção, aprovação 

ou desaprovação 

O O O O O 
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12. A utilização de páginas da web enviadas pelo professor o auxilia durante as aulas? 

 

a. (     ) Sim 

b. (     ) Não 

c. (     ) Não sei, pois nunca disponibilizaram uma página durante as aulas. 

 

13. Por favor, justifique a resposta acima.  

 

14. A utilização do quadro branco o(a) auxilia durante as aulas? 

 

a. (     ) Sim 

b. (     ) Não 

c. (     ) Não sei, pois nunca foi utilizado durante as aulas. 

 

15. Por favor, justifique a resposta acima: 

 

16. Você já enfrentou problemas técnicos durante as aulas?  

 

a. (     ) Sim b. (     ) Não

 

Em caso afirmativo,  

 

17. Assinale a frequência com que os problemas técnicos abaixo já ocorreram com você: 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas 

vezes 

Sempre 

Travamento do áudio e som 

entrecortado. 

O O O O O 

Programa para acessar a sala de aula 

não abre. 

O O O O O 

Interrupções de conexão. O O O O O 

Travamento do programa do chat de 

voz durante a aula. 

O O O O O 

Os participantes das aulas não 

conseguem escutar o que você fala. 

O O O O O 

Você não escuta o que os outros 

participantes falam. 

O O O O O 

Não consegue visualizar as páginas 

enviadas pelo professor no navegador 

compartilhado. 

O O O O O 

 O O O O O 
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18. Os problemas técnicos que já lhe ocorreram chegaram ao ponto de inviabilizar por 

completo sua participação em uma aula?  

 

a. (     ) Sim b. (     ) Não 

  

Continuação do questionário,  

 

19. Em uma escala crescente de 1 (totalmente insatisfeito) a 5 (plenamente satisfeito), assinale 

o seu grau de satisfação com os itens abaixo relacionados às aulas de conversação: 

 1 2 3 4 5 

Os professores O O O O O 

O programa utilizado O O O O O 

O material didático disponibilizado O O O O O 

A metodologia O O O O O 

 

20. Quais adjetivos relacionaria às aulas de conversação? Marque mais de uma opção caso 

seja necessário.  

 

a. (     ) monótona 

b. (     ) dinâmica 

c. (     ) cansativa 

d. (     ) interativa 

e. (     ) desestimulante 

f. (     ) repetitiva 

g. (     ) estimulante 

h. (     ) divertida 

i. (     ) complicada 

j. (     ) fácil 

k. (     ) difícil 

 

21. Você considera a carga horária das aulas: 

 

a. (     ) adequada 

b. (     ) insuficiente 

c. (     ) excessiva 

 

22. Que recomendações faria com relação: 

- aos professores: 

- ao programa utilizado nas aulas de conversação: 

- ao material didático: 

- à metodologia: 
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23. Com que frequência a língua portuguesa é utilizado nas aulas de conversação?  

 

a. (     ) Nunca 

b. (     ) Raramente 

c. (     ) Às vezes 

d. (     ) Muitas vezes 

e. (     ) Sempre 

 

24. Se utilizada, em quais situações a língua portuguesa é aplicada? 

 

25. O que significa ter competência oral? 

 

26. Em sua opinião, você desenvolve sua competência oral nas aulas de conversação? 

 

a. (     ) Sim 

b. (     ) Não 

c. (     ) Não sei 

 

27. De acordo com o seu nível no curso, avalie sua competência oral quando: 

 

 FRACO REGULAR BOM MUITO BOM EXCELENTE 

iniciou o curso O O O O O 

no momento atual O O O O O 

 

28. Quais vantagens as aulas de conversação proporcionam? 

 

29. Quais limitações você encontra nas aulas de conversação? 
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D - NÍVEIS DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DEFINIDOS PELA ALTE - 

THE ASSOCIATION OF LANGUAGE TESTERS IN EUROPE. 

 

 

ALTE: C2 – Nível 5 CIOL: Avançado 
O aluno deste nível apresenta competência linguística próxima a de um falante nativo, proporcionando a 

capacidade de: 
usar a língua em uma variedade de formas culturalmente apropriadas;  

aprimoramento pela facilidade de agregar vocabulário; e 

refino do uso e do comando de estilo e de registro. 

Além disso, acessa com facilidade a mídia e os meios de comunicação e de entretenimento, como teatro, 

cinema e literatura. 

Competência Oral 

Habilidade de produção Habilidade de recepção 

Fala Compreensão oral 
O aluno apresenta capacidade de:  

lidar facilmente com situações de uso da 

linguagem da vida cotidiana, incluindo conversas, 

presenciais ou não, sobre diversos tópicos e em 

uma variedade de contextos;  

argumentar de forma eficaz, justificando 

demandas e necessidades com clareza;  

lidar com uma ampla variedade de situações 

cotidianas ou não, decorrentes das relações com 
colegas de trabalho e contatos externos;  

participar plenamente de discussões; 

compensar a falta de conhecimento da mesma 

forma que um falante nativo; 

fazer uma apresentação ou demonstração, lidando 

com questionamentos ou críticas de forma 

adequada, apesar da complexidade do tema; e 

participar ativamente em seminários e cursos, 

discutindo e expressando desacordo sem ofender. 

Neste nível, os lapsos de compreensão ou 

adequação do uso da linguagem são menores. 
Além disso, o falante domina as estratégias que o 

auxiliam a reparar equívocos da linguagem. 

O aluno apresenta a capacidade de: 

lidar com mais do que está disponível na mídia; 

acompanhar apresentações e demonstrações, 

apresentando as mesmas dificuldades que um falante 

nativo poderia apresentar; e 

acompanhar palestras, apresentações e manifestações, 

porém, piadas e alusões ligadas a um determinado 

contexto cultural, ou sotaques desconhecidos podem 

inferir alguma dificuldade para a compreensão. 

 

  



 175 

 
ALTE: C1 – Nível 4 CIOL: Pós-intermediário 

O aluno deste nível apresenta a capacidade de:  

utilizar estruturas linguísticas com facilidade e fluência, tendo consciência da estreita relação entre língua e 

cultura, e da importância do registro;  

adaptar, até certa medida, o uso da linguagem para uma variedade de situações sociais; 

expressar opiniões e participar de discussões de maneira culturalmente aceitável; 

ler textos ficcionais ou não; 

produzir uma variedade de tipos de textos e expressões, tais como cartas de diferentes graus de formalidade; 

usar a linguagem de forma criativa e flexível; 
responder adequadamente a situações previsíveis ou não; 

produzir enunciados longos e complexos. 

Competência Oral 

Habilidade de produção Habilidade de recepção 

Fala Compreensão oral 

O aluno apresenta capacidade de: 

lidar com muitas das situações da vida cotidiana, 
tais como as que surgem em lojas, restaurantes, 

bancos e hotéis;  

participar ativamente e desfrutar de uma cultura 

estrangeira; 

participar de longas conversas informais e discutir 

assuntos abstratos ou culturais de forma fluente e 

com uma boa variedade de expressão;  

argumentar uma questão de forma persuasiva; 

fazer perguntas que estão fora da área de 

responsabilidade ou competência imediata;  

contribuir de forma eficaz em reuniões e 

seminários; 
fazer uma apresentação ou demonstração;  

usar o telefone para fins comerciais; 

fazer uma exposição clara sobre um tópico que seja 

familiar, mas pode apresentar dificuldade em 

explicar ou desenvolver pontos mais complexos, ou 

responder perguntas que não foram previstas; e 

apresentar e, em certa medida, justificar suas 

opiniões, mas pode não ser capaz de lidar com 

sondagem ou interrogatório hostil. 

Nuances de significado e de opinião não estão fora 

do alcance do falante deste nível, mas podem surgir 
dificuldades ao se falar de assuntos sensíveis e 

complexos. 

Este grau de competência atende aos requisitos 

necessários para o entretenimento social.  

O aluno apresenta capacidade de: 

lidar com a vida cotidiana; 
compreender detalhes sobre acertos de acomodação; 

ser entretido e de entreter socialmente, participando de 

uma série de conversas informais;  

entender muito do que está disponível na TV e no rádio e 

em peças e filmes, mas enredos complexos e argumentos 

detalhados podem escapar à compreensão; 

compreender o que acontece em reuniões e seminários 

que estejam dentro da sua área de atuação; 

acompanhar os argumentos, a não ser que sejam muito 

complexos ou abstratos; e 

acompanhar muito do que é dito em uma palestra, 

demonstração ou apresentação, seminário ou tutorial.  
Contudo, sotaques desconhecidos, alusões e piadas 

ligadas a um determinado contexto cultural, tópicos 

complexos e desconhecidos e linguagem coloquial podem 

causar dificuldades. 
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ALTE: B2 – Nível 3 CIOL: Intermediário 

O aluno deste nível apresenta capacidade de: 

lidar com as principais estruturas da língua com alguma confiança;  
produzir textos escritos de diversos tipos; e 

desenvolver um argumento, bem como descrever ou narrar acontecimentos. 

Além disso, demonstra conhecimento de uma boa variedade de vocabulário e utiliza estratégias comunicativas de 

forma apropriada em uma variedade de situações sociais.  

Apresenta certo grau de independência quando chamado a utilizar a língua em uma variedade de contextos, 

tendo desenvolvido uma maior flexibilidade e capacidade de lidar com o inesperado, se apoiando menos em 

padrões fixos da linguagem e em expressões curtas 

A compreensão da linguagem falada e de textos escritos deve ir além do fato de se ser capaz de escolher itens de 

informação factual, apresentando a capacidade de distinguir entre os pontos principais e os subsidiários, e entre o 

tema geral de um texto e os detalhes específicos. Há também o desenvolvimento da consciência de registro e de 

convenções de polidez e graus de formalidade, expressos por meio da linguagem. 
Alunos que concluíram este nível têm conhecimentos suficientes da língua para uso em um escritório, 

secretariado e gerência de postos e em algumas indústrias, nomeadamente a do turismo. 

Competência Oral 

Habilidade de produção Habilidade de recepção 

Fala Compreensão oral 

O aluno apresenta capacidade de: 

lidar com a maioria das situações que possam surgir 

em lojas, restaurantes e hotéis como, por exemplo, 
pedir um reembolso ou a substituição de uma 

mercadoria defeituosa, ou expressar satisfação ou 

insatisfação com determinado serviço; 

lidar com situações de rotina em um consultório 

médico, banco, posto dos correios ou em um 

aeroporto ou estação;  

falar de uma série de tópicos e expressar opiniões 

de forma limitada; 

pedir esclarecimentos sobre informações dadas em 

uma visita guiada; 

mostrar a visitantes o que existe ao redor , 
descrever o lugar e responder perguntas sobre o 

assunto; 

dar informações detalhadas e estabelecer exigências 

dentro de uma área de tema familiar; 

participar de forma limitada em uma reunião; 

receber e transmitir mensagens, embora possam 

ocorrer dificuldades se as mesmas forem 

complexas;  

realizar negociações simples como, por exemplo, 

sobre preços e condições de entrega; 

fazer perguntas durante uma palestra ou 

apresentação sobre um tema conhecido ou 
previsível, embora isso possa ser feito com alguma 

dificuldade;  

fazer uma apresentação simples e curta sobre um 

assunto familiar; e 

participar de um seminário ou tutorial, mas com 

alguma dificuldade. 

O aluno apresenta capacidade de: 

lidar com uma conversa casual em uma gama bastante 

ampla de temas familiares e previsíveis, tais como 
experiências pessoais, de trabalho e eventos atuais;  

entender uma indicação de rotina de um médico;  

compreender grande parte de um programa de TV por 

conta do apoio visual; 

compreender os pontos principais de um programa de 

rádio;  

perguntar e responder perguntas; 

acompanhar apresentações e demonstrações de natureza 

factual, se tratar-se de um objeto visível, como um 

produto; e 

entender o significado geral de uma palestra, desde que o 
tema seja previsível. 
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ALTE: B1 – Nível 2 CIOL: Elementar 

O aluno deste nível apresenta capacidade de: 

lidar linguisticamente em uma variedade de situações cotidianas que exigem uma grande utilização previsível da 
língua; e  

distinguir tipos de textos e extrair deles informações básicas. 

Compreender nesse nível vai além da capacidade de poder selecionar fatos e pode envolver opiniões, atitudes, 

humores e desejos. 

Competência Oral 

Habilidade de produção Habilidade de recepção 

Fala Compreensão oral 

O aluno apresenta capacidade de: 
comprar mercadorias em lojas de serviço de balcão; 

pedir uma refeição num restaurante, podendo fazer 

perguntas sobre os pratos no menu e os serviços 

disponíveis (tais como o uso de cartões de crédito); 

reservar um quarto de hotel, por telefone, e lidar 

com situações que possam surgir durante a estada 

em um hotel;  

lidar com um pequeno número de situações de 

rotina em um banco; 

fazer perguntas sobre os serviços de correios;  

fazer uma consulta médica por telefone, e dar uma 
explicação simples do problema para um médico, 

dentista ou farmacêutico;  

obter informações de um escritório de informações 

turísticas; 

compreender os pontos principais de um tour 

guiado, fazendo algumas perguntas simples para 

obter mais informações. 

trocar opiniões com colegas enquanto o tema é 

previsível;  

transmitir mensagens e oferecer aconselhamento 

aos clientes da sua área de especialização. 
fazer perguntas simples como, por exemplo, para 

pedir esclarecimentos, e assumir uma parte limitada 

em um seminário ou tutorial. 

O aluno apresenta capacidade de: 
participar de uma conversa sobre assuntos de rotina que 

sejam previsíveis; 

lidar com a maioria das situações que possam surgir 

durante uma estada em um hotel; 

entender, de forma geral, uma visita guiada, assim como o 

sentido geral de um programa de televisão, conversa ao 

telefone e uma mensagem simples, mas em cada caso, o 

tema deve ser previsível e familiar; 

lidar com uma ordem de rotina no trabalho e com um 

pedido de um visitante que seja previsível como, por 

exemplo, a solicitação de um táxi;  
participar do intercâmbio de opiniões e questões que 

sejam familiares e previsíveis; 

compreender algumas partes de uma palestra e tomar uma 

parte limitada em um seminário ou curso, mas apenas se 

for permitida a presença e participação de falantes não-

nativos;  

entender instruções em uma aula ou atribuições dadas por 

um professor ou palestrante. 
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ALTE: A2 – Nível 1 CIOL: Básico 

Neste nível, o aluno está adquirindo uma capacidade geral básica para se comunicar em um número limitado de 

situações que sejam familiares e nas quais é usada uma linguagem da vida cotidiana. O uso da linguagem está 
ligado à sobrevivência e à aquisição de elementos básicos de informação. 

Apresenta capacidade de compreender os pontos principais de textos simples, muitos das quais são do tipo 

necessário para a sobrevivência em viagens. 

Competência Oral 

Habilidade de produção Habilidade de recepção 

Fala Compreensão oral 

O aluno apresenta capacidade de: 

pedir produtos em lojas onde as mercadorias estão 
em exibição; 

pedir uma refeição num restaurante, se os pratos 

forem exibidos ou ilustrados no cardápio;  

reservar um quarto de hotel (face a face) e fazer 

perguntas simples; 

solicitar serviços básicos em um posto dos correios 

ou banco; 

indicar a natureza de um problema médico, embora 

provavelmente necessite da linguagem gestual para 

completar a explicação; e 

compreender informações simples dadas em uma 
situação previsível como em uma visita guiada, mas 

a capacidade de acompanhar com perguntas e 

pedidos de informações é muito limitada. 

O aluno apresenta a capacidade de: 

entender regras da casa ou hotel, tais como refeições, 
horários e locais das salas, preços em lojas, perguntas 

simples e instruções de um médico, o custo e as condições 

para alugar um apartamento simples, instruções sobre 

como chegar aos locais e perguntas de rotina feitas em 

serviços de imigração; 

compreender instruções simples e receber um recado 

simples em um contexto familiar e previsível; 

acompanhar uma apresentação muito simples, ou de 

demonstração, enquanto que ilustrada com diagramas e 

exemplos, e em um campo de estudo familiar; e 

compreender instruções básicas sobre horários de aula e 
datas de entrega e formato de trabalhos de casa. 

 

 

 
ALTE: A1 – Nível de iniciante - Breakthrough CIOL: Fundamentos 
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D - MENSAGENS 

 

 

MENSAGEM SOBRE O QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

 

Caros colegas, 

 

Como sabem estou cursando mestrado e o foco da minha pesquisa está nas aulas de 

conversação. Tendo em vista que nosso grupo não é grande (9 professores) seria muito 

importante contar com a participação de vocês, no maior número possível. 

Preparei um questionário para ser respondido pelos PROFESSORES e caso pudessem 

dispor um pouco do tempo (que sei já ser escasso) para respondê-lo agradeceria imensamente. 

 

A contribuição é feita de forma ANÔNIMA. 

 

Esse é o link para o questionário: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHpfM0hrODdaMWFSdEpNcEdFWkF

YUkE6MA 

 

Se alguém encontrar algum problema para abrir o link acima, por favor, copie e cole 

no navegador. 

 

Desde já agradeço a colaboração, 

Abraços e bom recesso 

Vivian Ramos 

Professora On-line 

Escola Naval - Coordenação de Ensino a Distância 
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MENSAGEM SOBRE O QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS 

 

Caros colegas,  

 

Para a minha pesquisa no mestrado também preparei um questionário para os alunos.  

Sei que o tempo de vocês como o de todos é curto e, portanto, tenho uma sugestão.  

Como todos sabem, tenho acesso às caixas, mas só o faço para efetuar algum serviço 

técnico. Para os que me derem autorização por reposta a esta mensagem eu poderei entrar na 

caixa e enviar a mensagem com o link do questionário (mensagem segue abaixo).  

Quero dar o mínimo de trabalho possível, pois estou pedindo um favor. Para quem quiser 

enviar, segue abaixo o texto com o link, mas reforço que posso enviar, para isso basta me 

autorizar. 

 

MUITÍSSIMO obrigada a todos. 

Abraços e um ótimo recesso 

 

Texto da mensagem para os alunos 

*************************************************************************** 

 

Caro aluno,  

 

Segue abaixo mensagem da professora Vivian Ramos, da Escola Naval. Conto com 

sua atenção ao pedido dela. 

 

Atenciosamente, 

(Nome do professor) 

=================================================================== 

Caro aluno, 

Este questionário tem como objetivo a coleta de dados para a minha pesquisa de 

mestrado. Sou a professora Vivian Ramos, da Escola Naval, e gostaria de contar com a sua 

participação. 

 O questionário é preenchido de forma ANÔNIMA e você não será identificado. 
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Por favor, contamos com sua participação para o desenvolvimento de estudos que 

melhorem cada vez mais o seu ambiente de estudos e as práticas nele aplicadas. 

 

Para responder o questionário clique nesse link  

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFdvX3N6Z0pLMGZ2SklHcDhnaTZa

Mnc6MQ 

Caso não funcione, copie e cole o endereço acima no seu navegador. 

 

Muito obrigada.  

Atenciosamente, 

 

Vivian Ramos 

Professora On-line 

EN/CEAD 

********************************************************** 

 

Desde já agradeço a colaboração, 

Abraços e bom recesso, 

Vivian Ramos 

Professora On-line 

Escola Naval - Coordenação de Ensino a Distância 
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MENSAGEM SOBRE GRAVAÇÃO DAS AULAS 

 

Olá pessoal, 

 

Aguardei um período de adaptação ao novo programa das aulas de conversação para 

iniciar a observação das aulas.  

Como todos sabem tenho um filho de 3 anos, mas o que tem isso a ver essa questão? 

Bom, como observar as aulas, principalmente as da noite com uma criança de 3 anos em casa? 

Impossível.  

Consegui uma alternativa com um programa que grava em vídeo e áudio o que ocorre 

na área de trabalho do computador, porém com o programa de gravação ligado meu 

microfone e alto falantes ficam direcionados para ele e desabilitados para o meu uso. 

Queria com isso informar que, após acessar a aula e solicitar permissão do moderador 

(via chat de texto), estarei apenas de nome presente, com o computador gravando para minha 

posterior observação e impossibilitada assim de responder a qualquer chamado. Não ficarei 

nem perto do PC.  

Bom se alguém achar interessante o programa é o Camtasia Studio 6 e pode ser muito 

útil em pesquisas assim. Qualquer dica de configuração, estamos aí também :-) 

 

Obrigada a todos pela colaboração 

 

Abraços e vamos em frente! 

Vivian Ramos 

Professora On-line 

Escola Naval - Coordenação de Ensino a Distância 
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E – MATERIAL DIDÁTICO 

 

 

ROTEIRO DE AULA 

, 

Nível: Básico 

Tópico: Watching TV 

 

Nesta aula aprenderemos vocabulário relativo a TV. 

Points to consider: 

1. Do you like watching TV? 

2. How often do you watch TV? 

a. Everyday? 

b. At the weekends? 

3. When do you watch tv? 

a. In the morning? 

b. In the afternoon? 

c. In the evening? 

4. Do you have cable TV? 

5. What's your favorite TV channel? 

 

Visit the websites below to study the vocabulary related to TV programmes. Be prepared to 

talk about your favorite ones! 

http://www.encead.com.br/aulas/BVC_watching_tv.html 

 

6. What's your favorite type of TV programme? Why? 

7. Which programme do you dislike? Why? 

8. Which do you prefer? Watching TV or surfing the net? 

 

In preparation for this lesson: 

Check the following website and learn about how often people watch TV: 

http://www.webmaster-talk.com/showthread.php?t=18100 
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PÁGINA DA WEB ADAPTADA 

 

 


