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RESUMO 

 

 

O VoiceThread (VT) é uma ferramenta da web 2.0, colaborativa e assíncrona, que permite a 

criação de apresentações orais com auxílio de imagens, documentos, textos e voz, 

possibilitando que grupos de pessoas naveguem e contribuam com comentários de várias 

maneiras: utilizando a voz (com microfone ou telefone), texto e arquivo de áudio ou vídeo 

(webcam) (BOTTENTUIT JUNIOR, LISBÔA E COUTINHO, 2009). A experiência híbrida 

com o VoiceThread permite que o aprendiz planeje sua fala antes de gravá-la, sem a pressão 

geralmente existente em sala de aula. Além disso, as apresentações podem ser gravadas e 

regravadas várias vezes, possibilitando que ele se ouça, perceba as lacunas em sua produção 

oral (noticing) e a edite inúmeras vezes antes de publicá-la online. Nesta perspectiva, a 

produção oral é vista como um processo de aquisição de L2, e não apenas como prática do 

conhecimento já existente, por estimular o aprendiz a processar a língua sintaticamente 

(SWAIN, 1985; 1995). Neste contexto, o presente estudo visa verificar se existe uma relação 

entre as medidas de produção oral dos aprendizes - mais especificamente a acurácia 

gramatical e a nota global - e sua capacidade de noticing, de que forma a prática sistemática 

com a ferramenta VoiceThread, em uma abordagem híbrida, impacta o desenvolvimento oral 

global dos aprendizes, sua produção oral em termos de fluência (número de palavras por 

minuto), acurácia (quantidade de erros gramaticais a cada 100 palavras) e complexidade 

(número de orações subordinadas por minuto), e a sua capacidade de noticing (SCHMIDT, 

1990; 1995; 2001), ou seja, a capacidade de o aprendiz perceber as lacunas existentes na sua 

produção oral. A fim de responder a essas questões, 49 aprendizes de inglês como L2 

participaram da pesquisa, divididos em grupo experimental (25 alunos) e grupo controle (24 

alunos). O grupo experimental foi exposto a uma experiência híbrida com o VT durante dois 

meses e, por meio de um pré e um pós-teste, verificamos se essa prática sistemática 

influenciaria positivamente a produção oral e a capacidade de noticing destes participantes. 

Esses resultados foram comparados aos escores do pré e do pós-teste de um grupo controle, 

que não foi exposto ao VT. Por fim, as impressões dos aprendizes a respeito da experiência 

com a ferramenta foram analisadas por meio de questionários aplicados após o pós-teste. Os 

resultados apontam que há uma correlação estatisticamente significativa entre as medidas de 

produção oral dos aprendizes (acurácia gramatical e a nota global) e sua capacidade de 

noticing. Além disso, verificou-se que há um impacto positivo da ferramenta VoiceThread 

sobre as variáveis da produção oral dos aprendizes e sua capacidade de noticing. Por fim, a 

parte qualitativa desse estudo revela uma reação positiva dos aprendizes em relação à 

experiência híbrida com esta ferramenta. 

 

Palavras-chave: produção oral, aprendizagem de inglês como L2, VoiceThread, noticing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

VoiceThread (VT) is a collaborative and asynchronous web 2.0 tool, which permits the 

creation of oral presentations with the help of images, documents, texts and voice, allowing 

groups of people to browse and contribute with comments using several options: voice 

(microphone or cell phone), text and audio-file or video (webcam) (BOTTENTUIT JUNIOR, 

LISBÔA E COUTINHO, 2009). The hybrid experience with VoiceThread allows learners to 

plan their speech before recording it, without the pressure often existent in the classroom. 

Furthermore, the presentations can be recorded several times, enabling students to listen to 

them, notice the gaps in their oral production (noticing) and edit innumerous times before 

publishing them online. In this perspective, oral production is seen as a process of L2 

acquisition, not only as practice of already existent knowledge, because it can stimulate the 

learner to process the language syntactically (SWAIN, 1985; 1995). In this context, this study 

aims to verify if there is a relation between the oral production of the learners – more 

specifically the grammatical accuracy and the global oral grade – and their noticing capacity, 

how the systematic practice with VoiceThread, in a hybrid approach, can impact the learners’ 

global oral development, their oral production in terms of fluency (number of words per 

minute), accuracy (number of errors in hundred words), and complexity (number of 

dependent clauses per minute), and on their noticing capacity (SCHMIDT, 1990; 1995; 2001), 

that is, the learner’s capacity of noticing the gaps existent in their oral production. In order to 

answer these research questions, 49 L2 learners of English were divided into an experimental 

group (25 students) and a control group (24 students). The experimental group was exposed to 

the hybrid approach with VT during two months and, through a pre- and post-test, we verified 

if this systematic practice would positively influence these participants’ oral production and 

noticing capacity. These results were compared to the pre- and post-test scores from the 

control group, which was not exposed to VT. Finally, learners’ impressions in relation to the 

use of this tool were also sought through a questionnaire applied after the post-test. The 

results indicate that there is a statistically significant correlation between the learners’ speech 

production (accuracy and global oral grade) and their noticing capacity. Besides, it was 

verified a positive impact of VoiceThread on the learners’ speech production variables and on 

their noticing capacity. They also reveal a positive reaction by the learners in relation to the 

hybrid experience with this web tool.  

 

Keywords: speech production, second language learning, VoiceThread, noticing. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o constante desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação o 

acesso ao conhecimento se tornou mais fácil e acelerado, trazendo consigo novas formas de 

aprender e de interagir, anexando novos desafios para a aprendizagem. A presença do 

computador e da internet no cotidiano das pessoas favorece não apenas o acesso ao conteúdo, 

mas também incorpora uma multimodalidade que atende a diferentes tipos de aprendizagem 

(MACHADO, 2009). 

Apesar dos recursos multimodais das novas tecnologias, a maioria das comunicações 

via internet ainda se dá por meio da escrita, ainda que esta não transmita a emoção e a 

entonação que uma voz representaria. Além disso, a rede possui um vasto conteúdo textual, 

fazendo com que a utilização da internet nas aulas de Segunda Língua (L2)
 1

 foque mais o 

desenvolvimento da leitura e escrita em detrimento da voz (DUARTE, 2011). Por isso, cabe a 

nós, professores, pesquisadores e especialistas, analisar a tecnologia digital em busca de 

ferramentas que auxiliem a aprendizagem de L2. 

Mesmo com o aumento da quantidade de pesquisas na área de podcasting
2  e de 

produção oral
3

 por meio de tecnologias (DUCATE; LOMICKA, 2009; BOTTENTUIT 

JUNIOR; COUTINHO, 2007), esse tema ainda carece de números ou resultados mais 

concretos a respeito dos ganhos e do impacto do uso dessas ferramentas na aprendizagem dos 

aprendizes (MACHADO, 2009). É normal vermos estudos que mostram depoimentos dos 

participantes afirmando ter gostado da experiência em utilizar a tecnologia na aprendizagem 

da L2 e que acham ter melhorado e desenvolvido seu conhecimento do idioma; entretanto, 

não temos visto de que forma, estatisticamente falando, a tecnologia tem impactado esse 

aprendizado. 

                                                           
1
 Neste trabalho, tem-se ciência da distinção entre os termos Língua Estrangeira e Segunda Língua proposta por 

Ellis (1994), em que o primeiro se refere à aprendizagem de um idioma em um contexto em que este não é a 

língua oficial; e o segundo, à aprendizagem em locais em que a língua-alvo é também a nativa (WEISSHEIMER 

e MOTA, 2009). Todavia, optamos por utilizar o termo Segunda Língua (L2) por achar que este é o mais 

apropriado para referir-se  aos processos cognitivos aqui estudados. 
2
 “O seu nome advém do laço criado entre Ipod (aparelho produzido pela Apple que reproduz mp3) e Broadcast 

(transmissão), e pode ser definido como sendo um programa de rádio personalizado gravado nas extensões mp3, 

ogg ou mp4, formatos digitais que permitem armazenar músicas e arquivos de áudio num espaço relativamente 

pequeno” (BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO, 2007, p. 281). 
3
 Os termos “produção oral”, “oralidade”, “speaking” e “fala” serão tratados como sinônimos, neste estudo, a fim 

de evitarmos repetições lexicais e mantermos a coerência e a coesão textual. 
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Durante minha experiência como aprendiz de língua inglesa
4
, sempre tive dificuldades 

com a produção oral. Pessoalmente, acredito que um dos nossos principais objetivos ao 

aprender uma L2 é falar o idioma. Prova disso é que, coincidentemente ou não, quando 

queremos saber se alguém conhece determinada língua, perguntamos Do you speak English?, 

por exemplo, focando o conhecimento do idioma nessa habilidade.  

Na graduação, participei de um projeto de pesquisa da professora Janaina 

Weissheimer, no qual buscamos investigar a relação entre consciência metalinguística e 

proficiência oral em inglês como L2. Naquela pesquisa, confirmamos essa relação e 

concluímos que eventos formais de letramento em língua inglesa impactaram positivamente a 

acurácia gramatical dos participantes. Após esse projeto de pesquisa, sempre tive o interesse 

em me dedicar a estudar mais a respeito da oralidade.  

Como professora, sempre gostei de dar dicas aos alunos e norteá-los a estudar em casa, 

não somente na sala de aula. Por meio de e-mails e redes sociais, procuro manter o contato e 

trocar ideias de sites e atividades encontradas na internet. Entretanto, quando os alunos me 

perguntavam de que maneira eles poderiam melhorar sua produção oral, eu nunca achava uma 

maneira mais direta de praticar essa habilidade que não fosse, de fato, falando. Foi quando 

tive a oportunidade de assistir a uma disciplina como aluna especial na pós-graduação, a 

respeito das novas tecnologias, que decidi trabalhar o VoiceThread (VT) como um meio para 

a prática da oralidade e aprendizagem de L2. Durante essa experiência, tive a oportunidade de 

aprofundar meu conhecimento sobre a produção oral e uni-lo com alguma ferramenta (neste 

caso o VT) que auxiliasse a sua prática de maneira híbrida. 

Sabemos que na sala de aula o aprendiz tem pouca oportunidade de praticar sua fala. 

Mesmo dividindo a turma em pequenos grupos para a prática da conversação, o professor não 

tem como ouvir todos a fim de dar um feedback mais preciso no tocante ao seu 

desenvolvimento. Muitos alunos, ainda, se sentem intimidados ao falar na frente dos colegas. 

Nesse sentido, o fato de poder praticar essa habilidade no contexto em que preferir, sem a 

pressão da sala de aula, os torna mais corajosos e motivados (CARVALHO, 2009; 

MENEZES, 2009). Além disso, com a ferramenta VT, por exemplo, o professor tem a 

oportunidade de ouvir os alunos individualmente, acompanhando melhor o progresso da 

turma. 

                                                           
4
 Algumas vezes utilizarei a primeira pessoa do singular para registrar mais claramente minha responsabilidade e 

posicionamento sobre o que escrevo. Outras vezes utilizarei a primeira pessoa do plural, pois acredito que esses 

registros permitirão inserir o leitor, os participantes, os colaboradores desta pesquisa, assim como os resultados 

das discussões com minha orientadora durante o processo de escrita. 
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Dessa forma, procurando entender de que maneira a tecnologia pode auxiliar na 

aprendizagem de uma L2, desenvolvemos esta pesquisa que tem como objetivos verificar de 

em que medida a prática com a ferramenta VT pode impactar a produção oral dos aprendizes 

e sua capacidade de noticing (registro cognitivo)
5
. Para isso, pretendemos responder às 

seguintes perguntas de pesquisa:  

(1) Existe uma relação entre as medidas de produção oral dos aprendizes – mais 

especificamente a acurácia gramatical e a proficiência oral global - e sua capacidade de 

noticing?  

(2) De que forma a prática sistemática com a ferramenta VT impacta a produção oral 

(em termos de fluência, acurácia e complexidade), a proficiência oral global e a capacidade de 

noticing dos aprendizes de inglês como L2? 

(3) quais as impressões dos aprendizes em relação ao uso da ferramenta VT? 

O Quadro 1 apresenta a maneira como as variáveis do estudo estão sendo 

operacionalizadas: 

QUADRO 1 – Operacionalização das variáveis neste estudo 

VARIÁVEIS OPERACIONALIZAÇÃO 

Fluência Número de palavras por minuto.  

Acurácia Quantidade de erros gramaticais em cada 100 palavras. 

Complexidade Número de orações subordinadas por minuto.  

Proficiência oral global 

Nota de 0 a 5 atribuída por dois professores proficientes  

na língua inglesa, que utilizaram uma escala global  

de avaliação oral adaptada de Cambridge. 

Capacidade de noticing 
Número de erros gramaticais percebidos pelo aluno  

dividido pelo número total de erros. 

 

Considerando que nosso objeto de estudo é a investigação da linguagem em um 

contexto de aprendizagem de L2, como prática social, justificamos a inserção deste na área da 

Linguística Aplicada. Segundo Paiva, Silva e Gomes (2009), na Linguística Aplicada 

examinamos a linguagem em várias situações sociais, dialogando com outras disciplinas 

como, por exemplo, a Psicologia, a Educação e a Tecnologia da Informação. Destarte, a 

                                                           
5
 Os termos “registro cognitivo” e “noticing” serão utilizados como sinônimos. Essa tradução foi proposta por 

Berghsleithner (2009, p. 102) ao afirmar que “Schmidt (1995) usa o termo noticing para registrar a ocorrência de 

algum evento por meio de um registro consciente.”  
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interdisciplinaridade e o ensino e aprendizagem de L2 são as duas características principais 

que inserem este estudo na área da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2009).  

No próximo capítulo, apresentamos a Fundamentação Teórica dividida em três 

seções que abordam (1) a teoria do processamento de informação e a hipótese do output, 

englobando os papéis do input e da L1 na aprendizagem de uma L2, a hipótese do noticing, as 

diferenças entre compreensão e produção e as funções do output na aprendizagem de uma L2; 

(2) a produção oral, abrangendo os seus modelos em L1 e em L2, definições de fluência, 

acurácia gramatical e complexidade e o impacto do planejamento sobre essas três variáveis; e, 

por fim, (3) a aprendizagem de L2 mediada pelas tecnologias digitais, desde o seu histórico, 

comparando a evolução da web 1.0 para a 2.0, à comunicação síncrona e assíncrona e aos 

benefícios do VT para a produção oral em uma abordagem híbrida. 

Após a Fundamentação Teórica, no Capítulo da Metodologia de Pesquisa, 

detalhamos as escolhas metodológicas empregadas na condução deste estudo, classificando 

seus tipos, apresentando os participantes e seu contexto, assim como os instrumentos e 

procedimentos de coleta e análise dos dados. Em seguida, no Capítulo dos Resultados e 

Discussão, reportamos os resultados obtidos, que são discutidos frente às teorias 

apresentadas. Por último, traçamos algumas Considerações Finais a fim de concluir este 

trabalho.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Na primeira seção deste capítulo, apresentamos a teoria de aprendizagem de L2 que 

embasa esta pesquisa – a Teoria do Processamento de Informação -, focando um dos seus 

constituintes principais, a hipótese do output. Abarcamos desde os papéis do input e a 

importância da hipótese do noticing às diferenças entre compreensão e produção e as funções 

do output na aprendizagem de uma L2.  

Na segunda seção, atentamos para a produção oral, apresentando os seus modelos em 

L1 e em L2, as definições de fluência, acurácia gramatical e complexidade, assim como o 

impacto do planejamento estratégico da produção oral sobre esses três aspectos.  

Por fim, na terceira seção, discutimos a aprendizagem de L2 mediada por tecnologias 

digitais, revisando sua história, comparando as webs 1.0 e 2.0, diferenciando a comunicação 

síncrona e assíncrona, e, por último, focando os benefícios da ferramenta VoiceThread em 

uma abordagem híbrida. 

 

 

2.1 TEORIA DO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO E A HIPÓTESE DO OUTPUT 

 

Nesta seção, discutimos os aspectos da teoria de aprendizagem de L2, tais como os 

papéis do input no aprendizado de uma L2, utilizando os conceitos sugeridos por Gass (1997) 

e Ellis (1995, 1997). Em seguida, apresentamos o conceito de noticing de Schmidt (1990, 

1995, 2001) e a concepção desse construto proposta por Bergsleithner (2007, 2009). Na 

terceira parte dessa seção, destacamos as diferenças relevantes entre compreensão e produção 

de uma língua e, por fim, evidenciamos a hipótese do output proposta por Swain (1985, 1993, 

1995). 

 

 

2.1.1 Os papéis do input e da L1 na aprendizagem de uma L2 

 

Ellis (1995) distingue os termos input, interação e intake, definindo o input como toda 

língua (falada por nativos ou não) que é dirigida ao aprendiz. A interação é o discurso 

construído pelo aprendiz e seus interlocutores; e por último, o intake é todo o input que foi 

compreendido e internalizado. Segundo Gass (1997), intake é o processamento 
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psicolinguístico que internaliza o input na gramática da interlíngua (IL)
6
. Observa-se que nem 

todo input se torna intake, pois às vezes o aprendiz não o percebe ou assimila, ou não o 

compreende totalmente. 

Gass (1997) argumenta que nenhum indivíduo pode aprender uma língua sem input. 

Para a autora, input é o conceito mais importante da aquisição de uma L2. Entretanto, ainda 

segundo Gass (1997), o que necessita de mais evidência é o tipo e a quantidade de input 

necessários, além da informação adicional essencial para o desenvolvimento desse 

conhecimento.  

Gass (1997) propõe quatro modelos de aquisição de L2 que consideram o papel do 

input no aprendizado. O primeiro modelo refere-se à perspectiva de interação, em que, através 

da negociação de significado, os aprendizes podem compreender informações adicionais e 

focar a atenção em determinados aspectos da língua. A autora afirma que, sem compreensão, 

não há aprendizado. 

O segundo modelo é a hipótese do input proposta por Krashen (1980, 1982, 1985). 

Essa hipótese sugere que a aquisição da língua ocorre quando os aprendizes recebem 

mensagens que podem ser entendidas. Entretanto, esse input deve estar um passo além da 

habilidade atual do aprendiz, representada pela fórmula i + 1, a fim de permitir o progresso da 

língua em desenvolvimento. Krashen faz, ainda, a distinção entre aquisição e aprendizagem 

de uma L2
7
. Enquanto a primeira ocorre subconscientemente, a segunda faz parte do 

consciente do aprendiz. Todavia, muitos autores refutam a teoria de “aprendizagem” de 

Krashen, já que a consciência é uma experiência subjetiva, impossível de ser externamente 

observada e a introspecção é tida como algo incerto (GASS, 1997). 

Outro modelo a respeito do papel do input vem da teoria da Gramática Universal 

desenvolvida por Chomsky em relação à aquisição de L1. Essa teoria assume que a língua 

consiste de princípios abstratos que caracterizam o núcleo da gramática de todas as línguas 

naturais. A Gramática Universal é considerada uma faculdade inata da língua e é a partir do 

input que o idioma vai ser selecionado e desenvolvido. 

Entretanto, a teoria da Gramática Universal (GU) de Chomsky discute a aquisição do 

ponto de vista de uma criança. Apesar de Ellis (1997) sugerir que os princípios da GU ainda 

estão disponíveis na fase adulta e são importantes para a aquisição de uma L2, o seu papel se 

                                                           
6
 Ellis (1995, 1997) define interlíngua como um sistema linguístico independente da L1 e da LA do aprendiz. 

Para ele, a interlíngua é maleável, permeável, transicional, flexível, está em constante mudança, e novas regras 

são constantemente deletadas, adicionadas e reestruturadas a esse sistema. 
7 Ciente da distinção feita por Krashen (1982) entre aquisição (acquisition) e aprendizagem (learning), utilizarei, 

para fins desta pesquisa, ambos os termos como sinônimos para tratar da aprendizagem de L2 por sujeitos 

adultos em contexto formal de ensino e aprendizagem.   
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torna mais complexo por envolver duas línguas: a língua nativa e a língua-alvo. Embora haja 

evidências de que a L2 é fortemente influenciada pela L1 do aprendiz, ainda há consideráveis 

discordâncias a respeito da extensão e da natureza dessa influência.  

O papel da L1 foi primeiramente visto em termos de transferência e estava relacionado 

com o behaviorismo. O behaviorismo via o processo de aquisição de uma L2 como formação 

de hábitos e os erros eram vistos como interferência da L1: se as duas línguas compartilham 

de um mesmo significado, mas o expressam de maneira diferente, então um erro é mais 

provável de acontecer e a transferência será negativa. Por outro lado, se ambas as línguas 

compartilham de um mesmo hábito, então a transferência será positiva e não ocorrerão erros. 

Consequentemente, professores e pesquisadores passaram a fazer a análise contrastiva a fim 

de identificar as diferenças e similaridades e, portanto, evitar o erro (ELLIS, 1997). 

A hipótese da análise contrastiva, no entanto, foi questionada devido ao grande 

número de erros que não podiam ser previstos ou explicados somente com base na L1 do 

aprendiz. Ao invés de rejeitado, o papel da L1 foi reavaliado e houve a mudança de 

“interferência” para “intercessão”, o que justificava a insuficiência dos recursos da L2 

(ELLIS, 1997). A L1 do aprendiz, portanto, desempenha um papel importante na aquisição da 

L2, apesar de não ser o único determinante, nem o mais importante. Essa influência ocorre em 

todos os aspectos, desde no vocabulário à gramática, sendo mais evidente na fonologia 

(ELLIS, 1995; 1997).  

A quarta e última perspectiva proposta por Gass (1997) vem da psicolinguística e, em 

particular, da teoria do processamento de informação, considerando que a mente humana tem 

uma capacidade limitada para processar informação. McLaughlin (1987, apud Gass, 1997) 

distinguiu duas dimensões para entender esse processamento: uma é o processamento 

automático e a outra é o processamento controlado.   

O processamento automático consiste na ativação de certos itens na memória cada vez 

que o input apropriado é apresentado. Essa ativação é uma resposta do aprendiz ao 

mapeamento que tem sido construído por meio da repetição de um mesmo padrão. Por outro 

lado, o processamento controlado não é uma resposta do aprendiz, mas sim uma ativação 

temporária dos nódulos em sequência. Atenção e mais tempo são necessários, e esses 

processos possuem uma capacidade limitada (MCLAUGHLIN, 1987, apud GASS, 1997). 

Segundo Gass (1997), uma tarefa que requer uma quantidade significativa de controle 

e de capacidade de processamento pode se tornar automática por meio de repetições, 

envolvendo cada vez menos atenção. Um exemplo dessa mudança é perceptível ao se 

aprender a dirigir um carro: inicialmente, essa tarefa requer muita concentração e controle 



20 
 

atencional. No entanto, com a prática, o nível de atenção vai diminuindo e a ação de dirigir 

um carro vai se tornando automática, sem a necessidade de pensar-se deliberadamente em 

todos os movimentos, que, mesmo assim, são executados. 

No processamento de informação de uma L2, os aprendizes interagem com o input, 

especialmente para fortalecer as partes que ainda não foram automatizadas. A hipótese é de 

que, para aprender, o aprendiz precisa, primeiramente, perceber que existe algo a ser 

aprendido, ou seja, que há uma lacuna em sua IL. Isto é feito quando ele próprio ou alguém 

direciona sua atenção para as partes do input que não coincidem com a gramática 

internalizada (GASS, 1997), o que, por sua vez, facilita o registro cognitivo da informação a 

ser aprendida. Essa hipótese - conhecida como hipótese do noticing - é discutida na próxima 

subseção. 

 

 

2.1.2 A hipótese do noticing e sua importância para a aprendizagem de uma L2 

 

Ao discorrer sobre o papel da atenção na aprendizagem de uma L2, Schmidt (1990) 

distingue três tipos de consciência que são normalmente utilizados como termos ambíguos: a 

consciência como awareness, consciência como intention, e consciência como knowledge
8
. A 

consciência como awareness, por sua vez, apresenta também três níveis: o da percepção 

(perception), do registro cognitivo (noticing) e da compreensão (understanding).  

No primeiro nível, o nível da percepção, acredita-se que toda percepção implica em 

organização mental e na capacidade de internalizar os eventos externos. Entretanto, percepção 

subconsciente é possível, indicando, consequentemente, que nem toda percepção, 

necessariamente, é consciente.  

O segundo nível é o do registro cognitivo (noticing) e Schmidt (1990) o descreve 

exemplificando, entre as habilidades, o caso da leitura. Quando lemos estamos conscientes do 

conteúdo, apesar de não prestarmos atenção nas características sintáticas utilizadas pelo autor 

ou na música de fundo que está tocando no rádio. A diferença entre a percepção e o registro 

cognitivo pode ser esclarecida, segundo o autor, por meio do fenômeno blind-sight, que é a 

capacidade que as pessoas cegas (devido a danos no córtex visual) têm em responder 

                                                           
8
 Não entraremos em detalhes a respeito da consciência como intention e da consciência como knowledge por 

não apresentarem relevância para este trabalho. Entretanto, para uma completa definição desses termos, ver 

Schmidt (1990). 
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estímulos visuais mesmo sem vê-los conscientemente. Essa distinção sugere que partes 

diferentes do cérebro são responsáveis pela detecção e pela conscientização dos estímulos. 

O Noticing pode ser definido como a disponibilidade para um relato verbal, apesar da 

ausência de relato verbal não poder ser considerada como uma falha no registro cognitivo. 

Ademais, há experiências conscientes que são, por natureza, difíceis de serem descritas. 

Podemos notar, por exemplo, que alguém tem um determinado sotaque, sem saber 

necessariamente imitá-lo foneticamente; podemos perceber a diferença entre dois sabores, 

sem ser capaz de descrever essa diferença. 

O terceiro e último nível de awareness é o nível de compreensão. Ao perceber algum 

aspecto no ambiente, nós podemos analisá-lo, compará-lo com outras ocasiões e refletir a fim 

de compreender a sua significância. A resolução de problemas e a metacognição
9
 pertencem a 

esse nível de consciência.  

 Neste trabalho, particularmente, consideramos o segundo nível descrito por Schmidt 

(1990) - o registro cognitivo (noticing). Esse nível de consciência permite a internalização de 

aspectos linguísticos percebidos durante o input. Consequentemente, o noticing desempenha 

um papel importante no processo de aprendizagem de uma L2. 

De acordo com Schmidt (2001, apud BERGHSLEITHNER, 2009), os aspectos 

linguísticos podem ser registrados em diferentes níveis. Esses aspectos podem ser: (a) ordem 

de aprendizado: a sequência das palavras e de grupos de palavras nas frases; (b) vocabulário: 

os itens lexicais e que papéis eles desempenham gramaticalmente; (c) sintaxe: a sequência das 

palavras e os significados associados a elas; (d) morfologia: os morfemas e seus significados; 

(e) pragmática: a relevância social e as formas linguísticas a ela associadas; (f) e os aspectos 

fonológicos: pronúncias e entonações. 

Schmidt (1990, 1995) e Schmidt e Frota (1986) propõem que apenas o input não é 

suficiente para o aprendizado. É necessário, ainda, que o aprendiz faça o registro cognitivo. 

Em outras palavras, o noticing é a condição básica para haver a aprendizagem dos aspectos 

linguísticos de uma L2. Essa ideia de noticing está relacionada com a descoberta individual, 

natural e espontânea do aprendiz, sem nenhuma instrução de aspectos gramaticais ou ensino 

explícito pelo professor. Consequentemente, sua explicação não inclui a instrução formal de 

gramática, fonologia, morfologia, etc., em sala de aula. Os professores podem instruir os 

aprendizes com as regras, que ele considera um nível diferente ou inferior de noticing. 

Todavia, o registro cognitivo só acontecerá quando o aprendiz perceber ocorrências dessas 

                                                           
9

 Conhecer o próprio ato de conhecer; pensar sobre o próprio pensamento. “Awareness of awareness” 

(SCHMIDT, 1990, p. 133) 
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regras no input subsequente à explicação, em um contexto de uso natural da língua por meio 

da interação. 

 Entretanto, a noção de noticing adotada pela presente pesquisa está relacionada à ideia 

de Bergsleithner (2007, p. 104) que afirma que esse registro cognitivo “pode ser induzido por 

qualquer tipo de instrução, implícita ou explícita, quer seja somente implícita ou somente 

explícita, quer seja instrução explícita intercalada com a instrução implícita”. 

Bergsleithner (2007) chegou a essa conclusão ao executar um estudo com 30 

estudantes de inglês intermediário, falantes nativos de português e aprendizes de língua 

inglesa. O objetivo geral de sua pesquisa foi investigar a relação entre a capacidade da 

memória operacional
10

, o registro cognitivo e o desempenho oral em L2 por meio de cinco 

tarefas: um teste para medir a capacidade da memória operacional, três testes orais para medir 

a acurácia e um teste para medir o registro cognitivo por meio de um protocolo oral. Os 

resultados revelam que a ideia de noticing provocado pela instrução formal em sala de aula 

(diferentemente do conceito de Schmidt (1990, 1995) e de Schmidt e Frota (1986) que 

considera a comunicação natural) pode facilitar o aprendizado da L2, melhorando sua 

acurácia. Por isso, optou-se pela ideia de noticing proposta por Bergsleithner (2007) a fim de 

viabilizar a coleta e os cálculos dos dados desta pesquisa. 

 

FIGURA 1 – O impacto do noticing sobre o processo de aprendizagem de L2 
(Figura elaborada pela autora) 

                                                           
10

Para Miyake e Shah (1999, p. 450), a memória operacional são os processos ou mecanismos que estão 

envolvidos no controle, regulação e manutenção ativa das informações relevantes da tarefa, tanto as novas 

quanto as conhecidas, a serviço da cognição complexa. Eles enfatizam a natureza dinâmica do sistema da 

memória operacional, considerando-a responsável tanto pela atividade de processamento quanto pelo 

armazenamento. Miyake e Friedman (1998) complementam essa definição, adicionando o fato de que a memória 

operacional é um sistema de recursos limitados. Para eles, essa memória é uma arena ou local de trabalho 

alimentado pela flexibilidade e pelos recursos cognitivos limitados que apoiam tanto a execução quanto a 

manutenção dos produtos intermediários gerados pelas computações. Compartilhamos aqui da visão de 

Weissheimer (2007), que entende essas duas definições como complementares.  
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Pode-se concluir, como podemos ver na Figura 1, que o noticing ocorre não apenas 

antes da internalização do input (intake), como também quando o aprendiz produz a língua e 

percebe a lacuna existente na sua produção (output). Ao se ouvir, a própria produção do 

aprendiz (output) se transforma em input, possibilitando que reflita a respeito da sua 

interlíngua por meio do seu conhecimento internalizado (intake), e busque, através de outros 

recursos (input), melhorar sua produção oral (output). 

Entretanto, sabemos que os processos envolvidos no input e output são diferentes e 

impactam o aprendizado de L2 de maneira distintas. Em seguida, abordamos essa diferença de 

processamento entre compreensão e produção, além da hipótese do output proposta por Swain 

(1985, 1993, 1995). 

 

 

2.1.3 Diferenças entre a compreensão e a produção de uma L2 

 

Segundo Izumi (2002), o consenso global que tem emergido de décadas de pesquisa 

em aquisição de L2 é o de que o input desempenha papel crucial na formação do aprendiz. 

Como vimos, para Gass (1997), o input está presente em todos os modelos de aquisição e é o 

conceito mais importante. No modelo de Krashen (1980, 1982, 1985), o input tem papel 

central e o output é apenas uma prática da língua; enquanto que em Ellis (1995), o input 

estimula a aprendizagem de uma L2.  

Entretanto, estudos conduzidos por Swain (1985) apontam que a compreensão (input) 

é necessária, porém insuficiente. No Canadá e em algumas localidades nos Estados Unidos, 

por exemplo, há programas em que as crianças recebem toda ou parte de sua educação em 

uma L2. Esses programas, chamados de “imersão”, fornecem muitas fontes de compreensão, 

input. A pesquisa realizada por Swain nesse contexto mostrou que aprendizes que fizeram 

parte de programas de imersão, em geral, possuíam suas habilidades de compreensão oral e 

escrita equivalentes ao de uma pessoa nativa. Entretanto, ao se verificar suas habilidades de 

produção, eles não alcançavam a mesma proficiência.  

Com base nesses resultados, Swain (1985) argumenta que o sucesso nas habilidades de 

compreensão e a falha na produção se justifica não pela limitação de input compreensível, 

mas sim pela limitação de output compreensível. Isso acontece devido às oportunidades 

menos favoráveis que os alunos têm ao utilizar a L2 em sala de aula e ao fato de não se exigir 
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muito de suas produções, mantendo-se o foco das interações no sentido
11

 e não os forçando a 

irem além do estágio atual de sua IL (SWAIN, 1985; SWAIN; LAPKIN, 1995). 

Os processos envolvidos na produção de uma língua são completamente diferentes dos 

envolvidos na compreensão (SWAIN, 1995). De acordo com Van Dijk e Kintsch (1983), 

pode-se entender uma sentença, por exemplo, utilizando apenas as palavras-chave 

isoladamente. Segundo Krashen (1982), em muitos casos não se utiliza sintaxe no 

entendimento. Geralmente, se entende a mensagem por meio da combinação do vocabulário, 

ou da informação lexical mais a informação extralinguística.  

Para Gary e Gary (1981), o ato de falar, por outro lado, requer mais tarefas 

linguisticamente e cognitivamente complexas do que a compreensão. Na compreensão, 

muitos sinais linguísticos podem ser ignorados como, por exemplo, redundâncias gramaticais 

e funções semânticas, sem que haja distorção da mensagem a ser compreendida. Entretanto, 

todos esses sinais devem ser controlados na produção de uma fala fluente. Gary e Gary (1981) 

afirmam que a compreensão precede a produção, pois uma pessoa que compreende uma 

língua não precisa necessariamente saber falar; no entanto, uma pessoa que produz essa língua 

deve compreendê-la. Em outras palavras, a fala requer ambas as habilidades de compreensão 

e de produção.  

Na produção - falada e escrita -, os aprendizes são estimulados a extrapolar os limites 

de suas ILs com o propósito de atingir objetivos comunicativos. A fim de resolver suas 

limitações linguísticas, eles podem utilizar seu próprio conhecimento internalizado, buscar a 

solução por meio de pesquisas ou ainda solucionar esse problema por meio da compreensão 

oral ou escrita (input). Segundo Hawkins (1985), aprendizes podem fingir que 

compreenderam seus interlocutores quando na verdade não compreenderam. Entretanto, eles 

não podem agir da mesma maneira ao produzir a língua: eles precisam fazer algo, criar um 

significado e uma forma linguística, e, ao fazer isso, descobrem o que podem e o que não 

podem expressar.  

Com base nesses argumentos, portanto, Swain (1985, 1995) sugere que uma das 

funções do output possa ser justamente a de estimular o aprendiz a se deslocar do processo 

semântico prevalente na compreensão para o processo sintático, gramatical, necessário na 

produção. A produção, neste sentido, passa a ter um papel potencialmente significativo no 

                                                           
11

 Segundo Long (1991), foco no significado está relacionado à maneira de ensinar e aprender uma L2 de modo 

natural, contextualizado, sem a instrução explícita de regras gramaticais. Foco nas formas indica o ensino de 

estruturas linguísticas isoladas, fora de um contexto comunicativo; e, por último, o foco na forma nasce a partir 

de uma necessidade do aprendiz em um contexto comunicativo. É a partir dessa dúvida que o professor vai expor 

a regra gramatical. 
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desenvolvimento sintático e morfológico. E é sobre as principais funções dessa produção que 

detalhamos a seguir. 

 

 

2.1.4. Funções do output na aprendizagem de uma L2 

 

Entre os muitos métodos e técnicas que visam a facilitar o desenvolvimento da IL de 

um aprendiz, o papel do output na aprendizagem de L2 ainda é relativamente inexplorado 

(IZUMI; BIGELOW, 2000). De acordo com Gass e Selinker (2008), a visão geral que se tem 

é a de que o output é uma maneira de praticar o conhecimento já existente e uma maneira de o 

input adicional, e talvez mais rico, ser extraído. Segundo Krashen (1985), output é apenas 

uma indicação de que a L2 já ocupa um lugar e não desempenha nenhum papel significativo 

no processo de aprendizagem, a não ser como (self) input para o aprendiz. Entretanto, essa 

ideia é questionada quando Swain (1985) propõe a hipótese do output, assumindo que este 

tem papéis importantes na aprendizagem de uma L2.  

A hipótese do output propõe que a produção de L2, por meio da fala ou escrita, 

estimula a aquisição por encorajar o aprendiz a processá-la sintaticamente. Como já foi 

discutido anteriormente, enquanto o aprendiz pode compreender uma mensagem sem analisá-

la sintaticamente, a produção o leva a prestar atenção nas formas com as quais ele pretende 

expressar a mensagem. Consequentemente, essa hipótese sugere que produzir oralmente pode, 

de fato, promover a aquisição por fazer o aprendiz reconhecer as lacunas existentes na sua IL 

e fazer algo para solucionar esses problemas (IZUMI; BIGELOW, 2000). Na mesma linha, 

Izumi (2002) argumenta que o output constitui não apenas o produto do aprendizado ou o 

meio pelo qual o aprendiz pratica a língua para aumentar sua fluência, mas também um fator 

causal potencialmente importante no processo de aquisição.  

Conforme foi proposto por Swain (1993, 1995), o output desempenha quatro funções 

no processo de aprendizagem de uma L2: (a) a função de prática da língua (fluência e 

automaticidade); (b) a função de gatilho (ou o papel de promover o registro cognitivo); (c) a 

função de testar hipóteses a respeito das estruturas e significados; e (d) a função 

metalinguística (ou de papel reflexivo). 

A primeira função do output refere-se à produção ser uma oportunidade que o 

aprendiz tem de praticar seus recursos linguísticos, permitindo atingir gradativamente a 

automaticidade do seu uso, ou seja, transformar o conhecimento declarativo (sobre) em 
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procedimental (como fazer). Esse processo de automatização ou procedimentalização é o que, 

gradativamente, atribui fluência à produção oral dos aprendizes.  

A segunda função, de gatilho, diz respeito ao fato de que, ao produzir a L2 

(vocalmente ou subvocalmente), os aprendizes podem perceber uma lacuna entre o que eles 

querem dizer e o que eles sabem dizer, fazendo com que eles reconheçam o que eles não 

sabem ou sabem somente parcialmente. Isto é, a atividade de produção oral pode levar o 

aprendiz a reconhecer conscientemente alguns de seus problemas linguísticos, fazendo com 

que ele preste atenção em algo que precisa descobrir a respeito de sua L2. Consequentemente, 

essa ação pode acionar processos cognitivos que podem gerar um novo conhecimento 

linguístico ou consolidar um conhecimento já existente (SWAIN; LAPKIN, 1995; SWAIN, 

1993).  

Ao se deparar com essa lacuna em seu conhecimento, os aprendizes têm três saídas: 

(1) ignorar, o que consequentemente impossibilita o desenvolvimento da IL; (2) pesquisar o 

seu próprio conhecimento linguístico necessário para preencher esta lacuna, gerando novo 

conhecimento ou consolidando um já existente; ou, ainda, (3) identificar o problema e prestar 

atenção aos inputs relevantes. Ou seja, ao destacar a falha no output, o aprendiz irá concentrar 

a atenção no input que solucionará esse problema, criando um ciclo entre o input e o output 

(SWAIN, 1993). 

A terceira função do output como processo de aprendizagem consiste em produzir a 

língua a fim de testar hipóteses: em outras palavras, experimentar novas formas e estruturas, 

adicionando e reestruturando sua IL a fim de se comunicar. Ao se expressar, o aprendiz estará 

conferindo o que funciona e o que não funciona. Feedback, em geral, é necessário para a 

confirmação dessas hipóteses (SWAIN, 1993; 1995).  

Por último, a quarta função do output na aquisição de uma L2 proposta por Swain 

refere-se ao seu papel reflexivo ou função metalinguística. Swain (1993, 1995) afirma que a 

aprendizagem pode ocorrer quando os aprendizes utilizam a L2 para refletir a respeito de sua 

própria produção oral ou da dos outros. Ao produzir, o aprendiz utiliza a L2 para negociar o 

seu significado. Em outras palavras, a L2 é o meio pelo qual o pensamento do aprendiz é 

veiculado. Essas negociações podem ser feitas através de confirmações, pedidos de 

esclarecimento ou correções implícitas ou explícitas. Feedback pode guiar os aprendizes na 

modificação ou reprocesso de seu output (SWAIN, 1993; 1995).  

É imprescindível reconhecer, por fim, que a hipótese do output de nenhuma maneira 

nega a importância do input ou da compreensão. Segundo Swain (1985, p. 253), “Output 

compreensível […] é um mecanismo necessário de aquisição independente do papel do input 
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compreensível”
12

. A intenção é complementar e reforçar as abordagens baseadas no input, ao 

invés de substituí-las, para que os aprendizes possam ir além do que é exigido na 

compreensão de uma mensagem (IZUMI; BIGELOW, 2000). 

 Tendo visto os principais papéis do input e a importante função do noticing neste 

processo, podemos perceber a diferença entre compreensão e produção e ressaltar a 

importância da hipótese do output para a aquisição de uma L2, e não somente para sua 

prática.  

Na próxima seção, atentamos para os processos cognitivos envolvidos na produção 

oral em L2, assim como para os aspectos através dos quais podemos avaliar a aprendizagem 

oral de um aprendiz - fluência, complexidade e acurácia gramatical -, e a importância do 

planejamento sobre essas três dimensões. 

 

 

2.2 PRODUÇÃO ORAL E A APRENDIZAGEM DE L2 

 

Nesta seção, focamos os processos mentais envolvidos na produção oral em L2, 

iniciando pelo modelo da produção oral em L1 proposto por Levelt (1989), chamado 

Blueprint for the Speaker. Em seguida discutimos os três modelos em L2 que foram 

inspirados em Levelt (1989): Green (1986) – Modelo para Controle da Fala em Bilíngues; De 

Bot (1992) – Modelo de Produção de Fala Bilíngue; e Poulisse e Bongaert (1994, apud 

POULISSE, 1997) – Modelo de Acesso Lexical
13

. Por fim, apresentamos o conceito de 

fluência, complexidade e acurácia, e analisamos o impacto do planejamento estratégico da 

produção oral sobre esses três aspectos.  

 

 

2.2.1 Modelo da produção oral em L1 

 

 Segundo Levelt (1989), a fala é uma das habilidades linguísticas, motoras e cognitivas 

mais complexas devido ao fato de que, para ser compreendida, produzida ou adquirida, 

primeiramente ela precisa ser cognitivamente processada. Considerando a perspectiva 

                                                           
12

 Traduzido de Swain (1985, p. 253): “Comprehensible output [...] is a necessary mechanism of acquisition 

independent of the role of comprehensible input.” 
13

 Traduzidos de Green (1986) - Model for the control of speech in bilingual; De Bot (1992) - Bilingual 

Production Model; e Poulisse e Bongaert (1994, apud POULISSE, 1997) - Model of Lexical Access. 



28 
 

psicolinguística, o falante tem dois papéis principais na produção oral: o de processador da 

informação e de interlocutor. 

 No primeiro papel, de processador de informação, antes de finalmente gerar a 

mensagem, o falante passa por três processos: de conceitualização, de formulação e de 

articulação. No processo inicial, o falante precisa fazer o macroplanejamento, selecionando a 

informação adequada com sua intenção, e o microplanejamento, que se refere à forma da 

mensagem. É na conceitualização que o falante acessa o seu conhecimento declarativo (saber 

o que) e o processual (saber como) que estão armazenados na sua memória de longo prazo. A 

mensagem pré-verbal, resultado do processamento dessa primeira fase, serve como input para 

a formulação. 

 Levelt (1989) afirma que na formulação há a codificação gramatical e fonológica da 

mensagem pré-verbal, traduzindo a estrutura conceitual para uma estrutura linguística. Na 

codificação gramatical, adiciona-se a informação semântica e sintática; e, em seguida, na 

codificação fonológica, se constrói a articulação interna (fonética). O produto desse 

processamento torna-se o input da última execução: a articulação.  

 A articulação refere-se à execução física da mensagem interna, trabalhando o sistema 

da musculatura respiratória, laríngeas e supralaríngeas. Ainda segundo Levelt (1989), além de 

processar a informação, o falante também é visto como um interlocutor que precisa prestar 

atenção ao contexto espaço-temporal, regulando a conversação e contribuindo para a 

conversa. Ou seja, além de ter acesso a sua fala interna e externa e se automonitorar, o falante 

ainda precisa ouvir a fala de seus interlocutores. 

 Como processador de informação, o falante pode se automonitorar em três momentos 

no modelo de Levelt (1989): antes de a mensagem pré-verbal ser enviada para a formulação, 

depois de a fala interna estar pronta e depois de a fala ser manifestada. Ao detectar um 

problema, o falante volta à mensagem pré-verbal, na fase de conceitualização, modificando-a 

ou não. 

 A distinção entre o processamento automático e o controlado feita por Shiffrin e 

Schneider (1977) é fundamental para o entendimento do modelo de produção oral proposto 

por Levelt (1989). Para os autores, os processamentos automáticos são rápidos, são 

executados sem intenção ou consciência e são difíceis de ser alterados. Por outro lado, os 

processamentos controlados exigem atenção, que é limitada na memória operacional, e, 

consequentemente, são mais lentos. Considerando o modelo de Levelt (1989), pode-se afirmar 

que a conceitualização da mensagem e o monitoramento envolvem processamentos 

controlados, enquanto que o formulador e articulador não exigem muito controle.  
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 Como já foi citado anteriormente, a memória operacional tem capacidade limitada, é 

um processamento controlado e tem ação sobre a conceitualização e o monitoramento. Ela 

tem um papel crucial no modelo de Levelt, armazenando a mensagem pré-verbal, a estrutura 

superficial e o plano fonético, e os tornando disponíveis para o próximo processamento. 

 Apesar de cada componente do modelo de Levelt (1989) operar de maneira autônoma, 

o output do conceitualizador servindo de input para formulador, e o output do formulador 

servindo de input para o articulador, os componentes da formulação e da articulação podem, 

também, trabalhar paralelamente. Levelt (1989) chama esse processamento de incremental. O 

processamento incremental só é possível devido à automaticidade que permite que os 

componentes trabalhem paralelamente sem interferência, contribuindo para a produção de 

uma fala fluente. 

Ao tentar responder qual seria o principal componente do processamento oral, Bock e 

Levelt (1994) citam o subcomponente do formulador que representa uma ponte entre o 

significado e o som: o codificador gramatical. Esse codificador gramatical é dividido em duas 

partes. Uma delas, o processamento funcional, é responsável pelos conceitos lexicais 

apropriados e pela escolha das regras gramaticais que melhor se ajustam à ideia a ser falada. 

A segunda parte, o processamento posicional, envolve a ordenação das palavras e dos 

morfemas. Resumindo, a mensagem segue essas etapas: seleção lexical, atribuição do papel 

sintático, ordenação e atribuição morfológica. Em seguida, veremos um esquema que resume 

o modelo de produção de fala de Levelt (1989) descrito nessa seção: 

 

FIGURA 2 - Modelo de produção de fala de Levelt (1989, Fig. 1.1) 
(Figura adaptada pela autora) 
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 Como se observa na Figura 2, o modelo funciona a partir de cinco principais 

componentes: conceitualizador, formulador, articulador, audição e sistema de compreensão da 

fala. Primeiramente, o falante produz a fala por meio da conceitualização para, 

posteriormente, formular a representação linguística (gramatical e fonológica) e articulá-la. A 

respeito da percepção, a fala é inicialmente percebida por um processador que vai decodificar 

a língua e, finalmente, interpretá-la no módulo de conceitualização (DORNYEI; KORMOS, 

1998).  

Como o modelo de fala de Levelt (1989) refere-se à produção de L1, analisamos a 

seguir os modelos de produção oral em L2. 

 

 

2.2.2 Modelos de produção oral em L2 

 

 Segundo Poulisse (1997), há três características que precisam ser consideradas na 

produção oral de um bilíngue
14

: (1) o conhecimento lexical e gramatical da L2 é incompleto; 

(2) não há automaticidade nas buscas sintático-semânticas nem na articulação fonológica; (3) 

as duas línguas podem, intencionalmente ou acidentalmente, ser misturadas. Os dois 

primeiros aspectos também são encontrados no modelo da L1, mas exercem mais impacto na 

L2, pois esta contém menos itens específicos e exige mais atenção. Já a terceira característica, 

ainda segundo a autora, é um pouco problemática, pois requer uma modificação no modelo de 

L1 a fim de acomodar o sistema de uma outra língua. Dito isso, discutiremos os três principais 

modelos de produção oral em L2: Modelo para Controle da Fala em Bilíngues (GREEN, 

1986), Modelo de Produção de Fala Bilíngue (DE BOT, 1992), e Modelo de Acesso Lexical 

(POULISSE; BONGAERT, 1994, apud POULISSE, 1997).  

 No Modelo para Controle da Fala em Bilíngues, Green (1986) supõe que cada língua 

está organizada em subsistemas diferentes e podem ser ativadas em três níveis distintos: (1) a 

língua pode ser selecionada para a fala; (2) pode estar ativa, em uso, porém não falada no 

momento; (3) e, por último, ela pode estar dormente (nem em uso, nem falada). Ao produzir a 

fala, o falante tem que estar ciente de que a L2 está selecionada e a L1 inibida. Essa ação de 

evitar a interferência da L1 exige muitos recursos atencionais do falante e, sob estresse, por 

exemplo, se torna mais difícil selecioná-la. 

                                                           
14

 A definição de bilinguismo proposta por Grosjean (2003) caracteriza o falante como aquele sujeito que utiliza 

duas línguas, separadamente ou juntas, para diferentes propósitos, em diferentes contextos, pois as necessidades 

são geralmente distintas. Esses falantes não utilizam as duas (ou mais) línguas de maneira igual, e raramente são 

total ou igualmente fluentes em suas duas (ou mais) línguas.  
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 Para selecionar a língua determinada, Green (1986) afirma que são necessários dois 

dispositivos: o especificador, que controla o sistema na mudança ou tradução da língua; e o 

comando que regula a inibição ou ativação das línguas. Como esses recursos são limitados, o 

controle pode ser imperfeito, resultando na mistura das duas línguas e eventuais erros 

decorrentes disso. Na teoria do processamento de informação (ELLIS, 1995; 1997; GASS, 

1997), vimos que essa interferência da L1 sobre a L2 nem sempre é vista como um aspecto 

negativo, podendo haver uma transferência positiva quando as duas línguas compartilham de 

uma mesma estrutura ou regra gramatical, por exemplo. 

 No Modelo de Produção Bilíngue, De Bot (1992) complementa o modelo de Green, 

considerando também os processos de geração de mensagem e da codificação gramatical. 

Além disso, ele faz algumas adaptações no modelo de produção oral de Levelt, levando em 

consideração a decisão de falar uma língua e não a outra, a organização dos léxicos mentais 

da L1 e da L2, e o papel do articulador em ambas as línguas. 

 A respeito da primeira adaptação, De Bot (1992) afirma que a escolha da língua a ser 

falada ocorre na fase da conceitualização, na parte do macroplanejamento. 

Consequentemente, no microplanejamento a língua já está especificada. Em relação ao 

segundo componente do modelo de Levelt, o formulador, De Bot alega que os itens lexicais 

das diferentes línguas compartilham de um único sistema de armazenamento, porém em 

subconjuntos distintos, dependendo da língua que está sendo falada. Por último, há apenas um 

articulador para as duas línguas, por isso há a interferência fonológica da L1 sobre a L2. 

 Uma das críticas ao modelo de De Bot (1992) refere-se à suposição que é feita ao 

tentar explicar a mistura das línguas. De Bot (1992) se contradiz ao afirmar que dois ou mais 

planos de fala podem ser formulados em paralelo na articulação, quando na verdade a língua 

já foi escolhida na fase da conceitualização. Como resposta, Poulisse e Bongaerts (1994) 

apresentam o modelo de acesso lexical, também baseado no modelo de Levelt (1989), 

compartilhando algumas similaridades assim como diferenças com o modelo proposto por De 

Bot (1992).  

Poulisse e Bongaerts (1994) concordam que os falantes bilíngues especificam a língua 

na fase de conceitualização da mensagem pré-verbal, podendo ocorrer a mistura ou a troca de 

códigos. Outra semelhança é a de que o léxico de ambas as línguas estaria armazenado em um 

mesmo sistema. Entretanto, no modelo de De Bot as diferentes línguas estão em subconjuntos 

distintos, tendo que ser ativadas ou desativadas inteiramente. Já no modelo de Poulisse e 

Bongaerts (1994) as palavras estão em uma única rede, pois o léxico é independente da 

língua, podendo ser ativadas ao mesmo tempo, o que explicaria a mistura das línguas. 
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Em relação à codificação morfológica, Poulisse e Bongaerts (1994) alegam que 

quando um falante está utilizando sua L1, as inflexões morfológicas vêm todas da L1. 

Entretanto, ao se comunicar em L2, os morfemas podem vir da L2 ou, involuntariamente, da 

L1. A respeito da codificação fonológica, Poulisse e Bongaerts (1994) concordam com De 

Bot (1992) quando este afirma que há apenas um sistema de armazenamento fonológico para 

ambas as línguas.        

Portanto, cada modelo contribuiu de certa maneira para o entendimento do processo de 

produção oral. A maior contribuição de Green (1986) foi a proposta do mecanismo de 

ativação que explica o acesso lexical e a importância do controle para evitar a mistura dos 

idiomas. De Bot (1992) detalha ainda mais o modelo de Levelt (1989) e, por último, Poulisse 

e Bongaerts (1994) incorporam ideias do modelo de Green (1986) e De Bot (1992) sendo 

considerado o modelo mais abrangente por Weissheimer (2007). 

 

 

2.2.3 Definição de acurácia, complexidade e fluência na produção oral de uma L2 

 

 Skehan (1996) sugere três dimensões através das quais se pode avaliar o nível de 

proficiência oral de um aprendiz de L2. Essas dimensões são a acurácia, a complexidade e a 

fluência. Segundo Ellis (2009), esses três aspectos podem ser vistos como os constituintes da 

proficiência oral da língua de um aprendiz. Isso quer dizer que um aprendiz proficiente será 

capaz de realizar tarefas fluentemente e gramaticalmente corretas, usando uma linguagem 

complexa. 

A acurácia refere-se ao objetivo do aprendiz de produzir uma forma linguística que se 

aproxime da forma alvo, forma esta que é baseada nas regras e normas linguísticas. De acordo 

com Foster e Skehan (1996), a acurácia é a habilidade que o aprendiz tem de evitar o erro 

gramatical no seu desempenho, refletindo, assim, o controle que ele tem sobre a língua. 

Devido a essa postura conservadora apontada pelos autores, o aprendiz evita o desafio de 

produzir novas estruturas que podem levá-lo ao erro. Desta forma, o que é conhecido é 

utilizado, e o que não é, é evitado. Ou seja, aprendizes que não gostam de correr riscos têm a 

tendência de produzir uma forma linguística mais próxima da forma alvo, pois relutam ao 

utilizar estruturas sobre as quais não têm certeza (SKEHAN; FOSTER, 1999). Por outro lado, 

Skehan (1996) e Ellis (2009) argumentam que uma fala com mais imprecisões gramaticais 

pode ser mais complexa, pois reflete que os aprendizes correm mais riscos ao utilizar outras 

estruturas que eles não têm certeza que estão corretas. 
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A falta de acurácia pode ocasionar uma comunicação ineficaz, estigmatizada, 

fossilizada, gerando um desconforto e frustração ao aprendiz. Para Ellis (1994), uma das 

causas dessa imprecisão gramatical pode estar relacionada com o sistema da IL que ainda está 

em transição. Uma outra causa, de acordo com Skehan (1996), pode ser a relação entre 

competência e desempenho: muitas vezes somos pressionados a produzir a língua em 

determinado contexto e, por esta razão, cometemos erros que poderiam ter sido evitados em 

uma outra ocasião. 

A segunda dimensão da produção oral proposta por Skehan (1996) é a complexidade, 

que se refere a tornar a língua mais bem elaborada e estruturada, mais eficiente, consistente, e 

menos redundante. A complexidade da IL de um aprendiz reflete-se na aquisição e terá um 

maior grau de aceitação como falante de L2. Ademais, esse sistema aumenta a precisão na 

comunicação e a eficiência, fazendo com que ideias mais complexas sejam expressas 

efetivamente. 

Skehan e Foster (1996) definem complexidade como a capacidade que o aprendiz tem 

de utilizar uma linguagem mais avançada, envolvendo um desejo de arriscar e usar uma 

língua menos controlada pelo seu sistema. Essa estratégia está diretamente relacionada à 

possibilidade de reestruturação, mudando e desenvolvendo sua L2. Enquanto a complexidade 

enfatiza na organização do que é dito, focando numa língua mais variada sintaticamente e 

mais elaborada, a acurácia foca no uso correto da língua, mesmo que esta não atinja um nível 

complexo. 

Para se adquirir uma fala mais complexa, Skehan (1996) sugere que deve haver, 

primeiramente, o interesse em melhorar o desempenho e mudar a língua utilizada. Além 

disso, é preciso também input explícito e implícito, oportunidades de interação onde haja a 

troca de informações e, consequentemente, tarefas em que o aprendiz seja encorajado a testar 

hipóteses que vão além do estágio atual de sua IL. Ademais, Ellis (2009) afirma que seria útil 

se houvesse um tempo disponível para processos de reestruturação e outros processos que não 

são possíveis na comunicação imediata. Para essa reestruturação ser ainda mais profícua 

seriam necessárias mais atividades, tanto na pré-tarefa quanto na pós-tarefa. 

A complexidade pode falhar quando existe uma falta de interesse por parte do 

aprendiz em reestruturar sua língua para torná-la mais bem organizada ou quando o aprendiz 

não recebe condições necessárias (instruções) para reparar seus erros. Além disso, ele pode 

preferir não correr riscos, confiando na IL menos complexa que já está adaptada para 

comunicar, sem pressioná-la a mudar. Como já foi discutida anteriormente, essa estratégia 

gera uma forma linguística que se aproxima da forma alvo (SKEHAN, 1996). 
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A fluência, terceiro aspecto da produção oral em L2 citado por Skehan (1996), 

consiste na capacidade de usar a língua e ao mesmo tempo manipulá-la, automatizando os 

processos psicolinguísticos. Para o autor, fluência é mobilizar os recursos linguísticos para a 

comunicação em tempo real, produzir a fala em uma velocidade relativamente normal, se 

aproximando da velocidade da fala de um falante ideal (seja ele nativo ou mais proficiente na 

língua). Outras características que podem ser levadas em consideração na definição da 

fluência são a velocidade, o silêncio, a pausa, a reformulação, reparos, repetição, hesitação, 

redundância, entre outros. Adquirir fluência significa atingir o objetivo de utilizar o 

conhecimento implícito num desempenho autêntico (SKEHAN; FOSTER, 1996; SKEHAN, 

1996). 

Skehan (1996) afirma que níveis adequados de fluência são necessários para se 

estabelecer um diálogo com um interlocutor. Níveis baixos de fluência geram dificuldades nas 

interações, além de causar insatisfação no momento em que se precisa expressar uma ideia. O 

autor examinou o que causa (a) a falta de fluência, (b) a fluência indesejável e (c) a fluência 

efetiva. 

 Segundo Skehan (1996), a falta de fluência pode ser ocasionada quando o falante não 

a prioriza em sua produção oral, dando ênfase a outros aspectos como, por exemplo, à 

acurácia ou à complexidade. Para o autor, este fenômeno conhecido como trade offs (mais 

detalhes nos parágrafos posteriores) é mais comum em L2, pois não se tem oportunidades 

suficientes para desenvolver exemplares que sustentam as pressões envolvidas na 

comunicação em tempo real, uma vez que a construção de um repertório de expressões 

automatizadas em L2 ainda está em processo de desenvolvimento. 

 Ainda de acordo com o autor, a fluência indesejável é resultado, talvez, da 

competência estratégica utilizada para resolver problemas comunicativos, por mais que essa 

comunicação apresente erros gramaticais, por exemplo. Essas soluções geram uma 

automatização da língua e, consequentemente, essa excessiva pressão ocasiona a fossilização, 

comprometendo o futuro da IL do aprendiz. 

 A fluência efetiva é atingida quando a reestruturação se torna automática e correta. 

Isto implica a capacidade de analisar e sintetizar, focando na reestrutura e na fluência, 

respectivamente. Essa reorganização é necessária para manter um sistema aberto, passivo de 

mudanças, enquanto que a síntese é vital para o sistema manter se desenvolvendo e 

automatizando novas estruturas (SKEHAN, 1996). 

 Segundo Skehan (1996), um determinado nível de fluência pode ser alcançado quando 

se dá aos aprendizes oportunidades de resolverem problemas no nível certo de dificuldade, 
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nem muito fácil, nem muito difícil, mas desafiante o suficiente para que essas soluções sejam 

utilizadas em comunicações futuras. 

 

 

2.2.4 A importância do planejamento estratégico na produção oral e seus efeitos sobre a 

fluência, complexidade e acurácia da produção oral  

  

Ellis (2009) faz um levantamento de vários estudos, analisando os diferentes efeitos de 

três tipos de planejamento na produção oral de um aprendiz de L2 em termos de fluência, 

acurácia e complexidade. Neste trabalho, focaremos os efeitos do planejamento estratégico - 

planejamento feito antes de desempenhar a tarefa
15

 -, que foca o conteúdo a ser expresso e a 

língua a ser utilizada, sem ser dada ao aprendiz a oportunidade de planejar a tarefa inteira. 

Segundo Skehan (1996), um planejamento pré-tarefa está relacionado à manipulação da 

atividade e consiste em permitir que o falante de L2 tenha um tempo para planejar sua fala 

antes de, de fato, realizá-la.
16

 

A fluência foi dividida em dois tipos de medidas: aspectos temporais (números de 

sílabas por minuto) e fenômenos de reparação (repetições, reformulações e falsos começos). 

O resultado apontou que o planejamento estratégico pode auxiliar os aprendizes a falarem 

mais fluentemente nessas duas dimensões de fluência. Em relação à atitude dos aprendizes a 

respeito da oportunidade de planejamento, os estudos reportados em Ellis (2009) apontaram 

que os que sustentaram uma atitude positiva desempenharam sua fala mais fluentemente do 

que os que não planejaram.  

Nos estudos apresentados por Ellis (2009), a complexidade foi medida em termos de 

quantidade de orações subordinadas e números de diferentes formas de verbos utilizadas. A 

complexidade lexical também foi mensurada em termos de números de diferentes tipos de 

palavras. O planejamento estratégico mostrou ter efeito sobre a complexidade gramatical e 

beneficiar todos os tipos de aprendizes, com exceção dos aprendizes de nível mais avançado. 

Além disso, a complexidade também teve relação direta com o grupo que planejou, entretanto 

não apresentou nenhum resultado significativo com o grupo que não planejou. 

                                                           
15

 Para Willis (1996), tarefa é uma atividade em que a ênfase é na troca de significado, não na produção de 

formas específicas da língua. 
16

 Vale ressaltar que na vida real o aprendiz geralmente executa uma tarefa de comunicação oral de forma 

espontânea; entretanto, em um contexto de aprendizagem, é importante também haver situações de comunicação 

que requerem um planejamento prévio, uma vez que os estudos reportados nessa seção mostram que esse 

planejamento ajuda na aprendizagem de uma L2, principalmente no desenvolvimento dos aspectos da produção 

oral considerados neste estudo – a acurácia, fluência e complexidade. 
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A respeito da acurácia, a proficiência não mostrou nenhuma influência sobre a 

precisão gramatical dos aprendizes, apesar de o planejamento ter tido menores efeitos em 

aprendizes de nível avançado do que os aprendizes de baixa proficiência. De maneira geral, 

pode-se concluir que o planejamento estratégico traz, claramente, benefícios para a fluência, 

independentemente de os resultados a respeito da acurácia e complexidade ainda 

permanecerem inconclusivos.  

Seguindo o mesmo parâmetro, Mehnert (1998) investigou o efeito de diferentes 

quantidades de tempo de planejamento na produção oral de falantes de L2. Segundo Mehnert 

(1998), o planejamento prepara o aprendiz cognitivamente e linguisticamente para 

desempenhar a tarefa. Em outras palavras, é no planejamento que o aprendiz decide que 

significado ele quer transmitir e a partir dessa decisão é que ele busca ativar os recursos 

linguísticos apropriados para expressar o significado pretendido. Por isso, o planejamento pré-

tarefa facilita o processamento durante a tarefa por reduzir a quantidade de planejamento 

online necessário e, consequentemente, permite que o aprendiz produza uma fala mais fluente, 

complexa, correta gramaticalmente e densa. 

Os participantes da pesquisa de Mehnert (1998) foram 31 aprendizes de alemão, de 

nível intermediário, de uma universidade em Londres. Esses 31 aprendizes foram divididos 

em quatro grupos: um grupo controle, que não teve tempo para planejar, e outros três grupos 

experimentais, que tiveram um, cinco e dez minutos de planejamento, respectivamente, antes 

de produzirem suas falas oralmente.  

Os resultados mostram que os aprendizes sob condições de planejamento prévio têm a 

tendência de produzirem uma fala mais fluente e mais correta gramaticalmente se comparados 

com os aprendizes que não tiveram essa oportunidade. Eles também produziram uma fala 

mais complexa e densa lexicalmente, entretanto sem significância estatística. Mehnert (1998) 

concluiu que no planejamento de um minuto é dada prioridade à acurácia; enquanto que a 

complexidade só mostra resultado significativo quando o planejamento é de dez minutos. 

Esse resultado é explicado pelo efeito anteriormente citado de trade-off, proposto por Skehan 

(1996), que é quando a acurácia e a complexidade competem por recursos atencionais. Em 

outras palavras, os ganhos na acurácia e na complexidade não são simultaneamente 

alcançados, pois esses recursos atencionais são limitados. 

Para Ellis (2009) e Skehan (1996), a produção oral envolve dividir a atenção entre 

esses aspectos: fluência, acurácia e complexidade. Quando isso ocorre, uma das 

consequências é priorizar um dos dois aspectos, nunca os dois ou três ao mesmo tempo, 

devido à limitação dos recursos atencionais. Outro resultado é compensar a inadequação de 
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um sistema dirigindo a atenção para outro. E a terceira e última consequência refere-se à 

tarefa: quando o objetivo do aprendiz é focar na complexidade, por exemplo, a acurácia é 

adversamente afetada, ocorrendo o trade-off. 

Em relação ao tempo de planejamento (um, cinco ou dez minutos), voltando para o 

estudo reportado por Mehnert (1998), os resultados apontam que a fluência e a densidade 

lexical aumentam em função do tempo disponível para planejamento. A complexidade 

também apresentou uma evolução em função do tempo, porém só apresentou resultado 

significativo com o planejamento de dez minutos. Por outro lado, a acurácia indicou melhores 

escores com o planejamento de um minuto, sem melhores resultados no de cinco e dez 

minutos. Pode-se concluir, portanto, que um minuto de planejamento pode conduzir a claras 

mudanças na performance oral dos aprendizes.  

No nosso estudo, verificamos o impacto da ferramenta VoiceThread (VT) na produção 

oral dos aprendizes de inglês como L2, considerando os aspectos acima descritos (fluência, 

acurácia e complexidade). Antes das atividades propostas nas sessões de VT, os alunos 

tiveram a oportunidade de planejar suas falas. Esse planejamento foi executado também antes 

de realizar a atividade de avaliação de sua produção oral (pré e pós-testes), conforme será 

descrito no capítulo 3 desta dissertação. A seguir, atentamos para o uso das tecnologias 

digitais, mais especificamente o VT, em ambientes de aprendizagem de língua adicionais em 

uma metodologia híbrida. 

 

 

2.3 A APRENDIZAGEM DE L2 MEDIADA POR TECNOLOGIAS DIGITAIS   

 

A presente seção faz uma revisão a respeito da história do Ensino e Aprendizagem de 

Línguas Mediados pelo Computador, descrevendo suas potencialidades e limitações. Além 

disso, fazemos um comparativo entre a web 1.0 e a web 2.0, destacando as principais 

mudanças ocorridas. Em seguida, apresentamos a definição de comunicação síncrona e 

assíncrona, discutimos as tecnologias para o desenvolvimento da produção oral em L2, 

principalmente o VoiceThread, e, por fim, fazemos uma breve exposição a respeito da 

metodologia  híbrida para a inserção da tecnologia digital e seus benefícios na aprendizagem 

de L2. 
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2.3.1 Histórico da aprendizagem de L2 mediada pelas tecnologias digitais  

  

De acordo com Duarte (2011), o uso de computadores em sala de aula é designado de 

Instrução Assistida pelo Computador (do inglês Computer Aided Instruction – CAI). Já a 

utilização de computadores para a aprendizagem de L2, especificamente, é denominada 

CALL: Computer Assisted Language Learning, em português: Aprendizagem de Línguas 

Assistida pelo Computador. O uso do termo “assistida” indica que a tecnologia é uma 

ferramenta, não o principal evento na sala de aula (Brown, 2007). A Comunicação Mediada 

pelo Computador é uma subdivisão da CALL e centra na forma como os aprendizes utilizam a 

internet para desenvolver suas habilidades de produção e compreensão oral e de pronúncia em 

L2 (além da produção e compreensão escrita).  

De acordo com Warschauer e Healey (1998), computadores têm sido utilizados para o 

ensino de línguas desde 1960 e podemos dividir essa história em três principais fases: CALL 

behaviorista ou estrutural, CALL comunicativa e CALL integrativa. Cada uma dessas etapas 

equivale a um nível de tecnologia, assim como a um nível de abordagem pedagógica.  

A CALL behaviorista foi concebida na década de 1950, nos Estados Unidos, e 

implementada nas décadas de 1960 e 1970. Essa primeira fase foi baseada nas teorias 

behavioristas que concebiam a língua como um conjunto de hábitos. Segundo Brown (2007), 

nessa época os laboratórios de língua proporcionavam aos alunos o exercício de escutar 

falantes nativos da língua e de gravar suas próprias vozes a fim de atingir esse nível de fala. 

Consequentemente, o computador tinha o papel de tutor mecânico, pois fornecia aos alunos 

exercícios de imitação, memorização e repetição a fim de formar esses hábitos. O método 

audiolingual é um exemplo dessa abordagem comportamentalista (WARSCHAUER; 

HEALEY, 1998). 

Entretanto, no final da década de 1970 e início da de 1980 a CALL behaviorista foi 

bastante criticada, rejeitada teórica e pedagogicamente, e a introdução do microcomputador 

permitiu uma nova série de possíveis atividades. Foi nessa época que a segunda fase da CALL 

surgiu com uma abordagem mais comunicativa (WARSCHAUER; HEALEY, 1998). De 

acordo com Brown (2007), foi na década de 1980 que se introduziu o uso do computador 

pessoal e que surgiram novos termos como, por exemplo, teclado, monitor, CPU, mouse, etc. 

Essa segunda etapa da história do uso de computadores para o ensino de línguas, 

segundo Warschauer e Healey (1998), focou mais a competência comunicativa (no uso da 

língua) do que a competência linguística (sua forma gramatical), apresentando a gramática 

implicitamente, permitindo aos alunos gerarem língua autêntica ao invés de apenas repeti-la. 
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Além disso, não havia a avaliação do que os alunos falavam e também se evitava dizer que 

eles estavam errados, com a intenção de criar um ambiente natural onde eles se sentissem 

menos pressionados para utilizar a língua. 

Contudo, no final da década de 1980, a CALL comunicativa começou a ser criticada, 

pois, apesar de avançada em relação à fase anterior, muitos educadores perceberam que ela 

ainda não estava fazendo jus ao seu potencial (WARSCHAUER; HEALEY, 1998). Com isso, 

esses educadores estavam buscando maneiras de integrar mais as habilidades e as estruturas 

estudadas, pois elas vinham sendo tratadas de maneira isolada. O desafio da terceira fase era 

desenvolver modelos que integrassem vários aspectos do processo de ensino e aprendizagem 

de línguas.  

Warschauer e Healey (1998) afirmam que foi nesse contexto que nasceu a CALL 

integrativa, baseada nos dois avanços tecnológicos da década de 1990: o computador 

multimídia e a internet. A importância do computador multimídia se deve ao fato deste 

permitir o acesso, em uma única máquina, a vários tipos de mídia: texto, gráficos, som, 

animação e vídeos. Além disso, essas mídias podem estar agrupadas e os aprendizes podem 

navegar de acordo com seu ritmo através de um simples clique (hipermídia). 

Com a hipermídia, um ambiente de aprendizagem mais autêntico foi criado, 

permitindo que o aluno não apenas ouvisse através de um arquivo de áudio, mas também 

pudesse assistir, unindo a compreensão oral à imagem. Ademais, a CALL integrativa permitiu 

ao aluno avançar ou retroceder as diferentes partes de um programa, de acordo com o seu 

ritmo de estudo. Finalmente, a maior vantagem da hipermídia foi focar o conteúdo sem 

sacrificar a língua: mesmo com o conteúdo em primeiro plano, o aprendiz tinha acesso a uma 

variedade de links em segundo plano que poderiam auxiliar na gramática, vocabulário, 

pronúncia, etc., fazendo com que adotasse seu próprio estilo de aprendizagem 

(WARSCHAUER; HEALEY, 1998). 

O quadro seguinte resume as três fases da Aprendizagem de Línguas Assistida pelo 

Computador discutidas até agora: 

 

QUADRO 2 - Quadro traduzido e adaptado de Warschauer (2000), 

baseado em Kern e Warschauer, (2000) e Warschauer (1996). 

Estágio 

1970-1980: 

CALL behaviorista 

ou estrutural 

1980-1990: 

CALL 

comunicativa 

Século XXI: 

CALL integrativa 

 

Tecnologia 

 

Computador central 

 

Computadores 

pessoais 

 

Multimídia e 

Internet 
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Paradigma do 

Ensino de Inglês 

Método tradicional e 

Audiolingual 

 

Abordagem 

Comunicativa 

 

Abordagem baseada 

em conteúdo, Inglês 

para fins específicos 

/ acadêmicos 

Visão de língua 

Estrutural 

(sistema de estrutura 

formal) 

Cognitiva 

(sistema construído 

mentalmente) 

Sociocognitiva 

(sistema 

desenvolvido na 

interação social) 

Principal uso dos 

computadores 

Repetições (drill) e 

prática 

 

Exercícios 

comunicativos 
Discurso autêntico 

Principal objetivo Acurácia Acurácia e fluência 
Acurácia, fluência e 

atuação 

 

 Warschauer (2004) descreve, ainda, algumas mudanças importantes pelas quais a 

CALL passou e os novos desenvolvimentos na Tecnologia de Informação e Comunicação 

(TIC) que ocorreram no início do século XXI: (1) a mudança da comunicação via telefone 

para a sem fio; (2) a troca da conexão discada pela direta e permanente; (3) a substituição dos 

computadores de mesa pelos computadores portáteis e dispositivos online; (4) a alteração da 

banda estreita para a banda larga, e da banda larga para a conexão ultrarrápida; (5) a 

diminuição do custo dos computadores e das peças, tornando os preços mais acessíveis; (6) a 

modificação da internet como uma forma de comunicação e informação exclusiva para uma 

forma de comunicação em massa; (7) a transição da comunicação baseada em textos escritos 

para informação e comunicação audiovisuais; (8) a mudança do inglês como principal idioma 

utilizado na internet para o uso de várias línguas; (9) a substituição dos imigrantes digitais 

pelos nativos digitais
17

; (10) e o movimento da CALL do laboratório de línguas para o uso de 

computadores em sala de aula. 

 Nesta mesma linha, Brown (2007) cita alguns termos que começaram a fazer parte do 

dia a dia das pessoas no início do século XXI: iPod, MP3 player, WiFi, JPEG, HTTP, URL, 

USB, entre outros. De acordo com ele, o avanço de hardware e software aplicados à educação 

tem sido tão rápido que muitos professores não conseguem acompanhar suas atualizações. 

Entretanto, Brown (2007) alerta para que os docentes não se sintam desencorajados pelo 

rápido desenvolvimento dessas aplicações da CALL e ao mesmo tempo não achem que os 

computadores irão, magicamente, fazer com que os alunos aprendam com sucesso. 

                                                           
17

 Prensky (2001) define imigrantes digitais como aquelas pessoas que não nasceram inseridas no contexto das 

tecnologias digitais. Já os nativos digitais é a geração caracterizada pela conectividade e facilidade em lidar com 

a tecnologia. O autor enfatiza que as diferenças não estão apenas nos hábitos, mas também na maneira de pensar 

e aprender.  
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 Analisando o papel da CALL a partir do século XXI, Blake (2011) menciona a CALL 

inteligente, ou iCALL, que tem a vantagem de fornecer feedback ao aprendiz, antecipando 

seus erros, oferecendo sugestões e seguindo o seu comportamento enquanto ele utiliza o 

programa. A iCALL proporciona interações e respostas e uma das suas características-chave 

encontra-se no fato de ele oferecer um feedback detalhado e individualizado. Blake (2011) 

cita três sistemas já implementados no ano de 2011: o E-Tutor pelos alemães; o Robo-Sensei 

pelos japoneses; e o Tagarela pelos portugueses. 

Com o avanço dos meios digitais, o termo CALL começou a ser questionado, pois há 

muitas outras tecnologias utilizadas em sala de aula que não são, necessariamente, baseadas 

em computador como, por exemplo, os CDs e DVDs. Todavia, estes não estão inclusos na 

CALL, já que CALL envolve o uso de computadores. Com isso, Brown (2007) definiu 

tecnologia como sendo qualquer equipamento que exija eletricidade para funcionar e sugeriu 

outros termos para se referir à aprendizagem de línguas mediada pelas tecnologias digitais: 

CMC, Comunicação Mediada pelo Computador (do inglês Computer-Mediated 

Communication) e TMLL, Aprendizagem de Língua Mediada pela Tecnologia (do inglês 

Techonology-Mediated Language Learning), que vai além do uso dos computadores, 

integrando a tecnologia às teorias pedagógicas.  

Há também o acrônimo TIC, envolvendo qualquer tipo de tecnologia presente em 

diversas áreas, não só na educação (MACHADO, 2009); a sigla OLL (Online Language 

Learning), que engloba os cursos híbridos, totalmente virtuais ou facilitados pela web 

(BLAKE, 2011); e, por último, a terminologia TELL (Technology-Enhanced Language 

Learning, em português: Aprendizagem de Línguas Potencializada pela Tecnologia), que se 

refere às tecnologias e à internet como ferramentas para mediar a aprendizagem (YANG; 

CHEN, 2007).  

Além de traçar um breve histórico do uso do computador e da tecnologia para mediar 

a aprendizagem, faz-se importante também mencionar a internet. Machado (2009) afirma que 

a internet reúne os aprendizes virtualmente, proporcionando a construção do conhecimento. 

Na próxima subseção analisamos a distinção entre a web 1.0 e a web 2.0 a fim de discutirmos 

a aprendizagem colaborativa via internet.  
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2.3.2 Da web 1.0 para a web 2.0  

 

A partir de 2005, começa a haver a distinção entre web 1.0 e web 2.0 (conforme é 

possível visualizar na Figura 3), já que, com a utilização do navegador e da internet como 

plataforma, não há mais necessidade de instalação de software. Ademais, os serviços passam 

a ser parcial ou totalmente gratuitos, sendo atualizados constantemente (MACHADO, 2009). 

A web 1.0 trouxe muitos avanços, entretanto a informação fluía de maneira unidirecional: o 

usuário tinha um papel passivo sobre a informação disponível. Essa primeira geração não 

tinha autorização para editar o conteúdo, sendo mera espectadora (DYMENT; O’CONNELL; 

BOYLE, 2011).  

 

 

FIGURA 3 - Diferenças entre a Web 1.0 e a Web 2.0 

Fonte: Coutinho e Bottentuit Junior, 2007 

 

Com a web 2.0 (termo cunhado por O’Reilly em 2005) surgiram os nativos digitais e a 

maior democratização do serviço. A partir desse avanço, há uma troca de ideias entre os 

interlocutores e, além de consumir, o usuário pode também transformar o conteúdo, 

produzindo, reorganizando, classificando e até mesmo compartilhando, tornando-se, assim, 

mais ativo e interativo (SERAFIM; PIMENTEL; SOUSA DO Ó, 2008; MACHADO, 2009).  

Além disso, é no século XXI, com a web 2.0, que o aprendiz tem a oportunidade de se 

comunicar e publicar suas produções, seja por meio de recursos textuais, áudio e/ou vídeo. A 

palavra-chave desse período é colaboração, possibilitando uma aprendizagem cooperativa e o 

acesso ao conteúdo por meio de qualquer computador. Um exemplo de ferramenta da web 2.0 

é o Google Docs, que permite a escrita colaborativa, em que vários autores podem interagir, 

seja produzindo, modificando ou construindo o conhecimento de maneira coletiva. 

(MACHADO, 2009).  

 O fato de os usuários produzirem conteúdo é a principal característica da web 2.0, 

segundo Simão (2006). Consequentemente, essa facilidade em gerar conteúdos e expô-los na 
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internet acarretou várias modificações: a primeira refere-se ao espírito mais crítico e ativo que 

as pessoas agora têm para se comunicar com o mundo, pois antes o usuário era mais passivo. 

A facilidade de publicar gerou também a criação de comunidades, possibilitando a reunião de 

pessoas com interesses em comum e as relações interpessoais, fortalecendo o seu sentido. A 

terceira alteração indica que quanto mais pessoas estiverem envolvidas na produção de um 

conteúdo, maior será a atualização e validação, proporcionando um serviço de qualidade que, 

por conseguinte, terá mais divulgação e visitantes. 

Segundo Lévy (2007) e Machado (2009), a web 2.0 possui um potencial educativo 

ainda inexplorado. Entretanto, têm crescido as investigações acerca dos potenciais da rede, 

pois à medida que uma ferramenta passa a ser ubíqua – disponível a qualquer hora e em 

qualquer lugar -, e não mais presente apenas no computador pessoal, surgem infinitas 

possibilidades de utilizá-la para a educação e, mais especificamente, para a aprendizagem de 

L2. 

Em seguida discutimos o uso da tecnologia na aprendizagem de L2, principalmente 

em relação ao desenvolvimento da produção oral dos aprendizes, foco principal da nossa 

pesquisa, citando algumas pesquisas relevantes na área. 

 
 

2.3.3 A produção oral e as tecnologias digitais 

 

 Segundo Machado (2009), os estudos relacionados ao uso das ferramentas da web 2.0 

pedagogicamente ainda são escassos. Contudo, o potencial educativo desses aplicativos tem 

se tornado alvo de interesse por parte de pesquisadores, principalmente no que diz respeito a 

blogs, wikis e podcasts
18

. 

 Bottentuit Junior e Coutinho (2007) citam algumas vantagens da utilização do podcast 

na educação. Dentre elas está o fato de podcasts terem o potencial de: (a) aumentar a 

motivação e o interesse dos alunos por ser uma modalidade diferente de ensino e 

aprendizagem; (b) ajudar os alunos com diferentes ritmos, pois eles poderão escutar o mesmo 

episódio inúmeras vezes até entenderem o conteúdo; e (c) permitir que os alunos utilizem a 

língua pra um propósito comunicativo, produzindo algo e, consequentemente, proporcionando 

a aprendizagem além da sala de aula. 

                                                           
18

 “[...] podcast é uma ferramenta tecnológica com registros de áudios disponibilizados através da internet. O 

usuário pode fazer o seu download e ouvi-lo através de equipamentos tecnológicos, como computador, Ipod ou 

celular. Tais registros podem ser de variados assuntos e são ouvidos nos diferentes aparelhos compatíveis em 

MP3” (BOTTENTUIT JUNIOR E COUTINHO, 2007, p. 288). 
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 Outro benefício do uso de podcasts é a possibilidade de poder ajudar na desinibição de 

alunos tímidos, pois estes não terão que se expor aos colegas de sala de aula, permitindo que 

eles gravem em um microfone privado (CARVALHO, 2009). Segundo Menezes (2009), o 

computador é um ambiente altamente motivador e lúdico, que desenvolve a confiança do 

aluno por permitir uma aprendizagem online que estimula a privacidade. Essa característica 

de anonimato é relevante para os alunos introvertidos que têm dificuldades em se comunicar, 

criando um ambiente confortável para a comunicação oral. 

Ducate e Lomicka (2009) fizeram um levantamento a respeito de quatro projetos que 

utilizaram o podcast em sala de aula, examinando a opinião dos alunos quanto aos benefícios 

que essa ferramenta pode trazer para a produção e compreensão oral. Esse estudo mostrou que 

a maioria dos alunos respondeu positivamente à experiência, visto que, de 68 estudantes 

envolvidos, 59 (87%) responderam ter gostado da atividade tanto na parte da produção como 

na da compreensão. Além de terem percebido uma melhora nessas duas habilidades, eles 

também citaram ter aperfeiçoado o conhecimento cultural acerca da L2 e se mostraram 

disponíveis a participar de outro projeto similar a esse. 

 Ainda sobre os quatro projetos discutidos por Ducate e Lomicka (2009), os estudantes 

que produziram seus próprios podcasts observaram um avanço na oralidade, na pronúncia e 

no vocabulário durante o semestre, e apreciaram a possibilidade de se autocorrigirem e 

regravarem quantas vezes eles achassem necessárias. Como apontado por Swain e Lapkin 

(1995), o fato de os alunos editarem seu output após se ouvirem pode ajudá-los a melhorar sua 

produção oral. Ademais, a simples repetição da gravação os auxilia no aperfeiçoamento da 

pronúncia, pois cada vez que eles gravam, eles prestam mais atenção na oralidade e na 

pronúncia (SWAIN; LAPKIN, 1995). Portanto, os resultados desses quatro projetos 

apresentados ilustram que o podcasting pode ser uma maneira efetiva de ajudar os alunos a 

desenvolverem sua produção oral, compreensão e pronúncia. 

Em relação à realização de pesquisas envolvendo tecnologias digitais no Brasil, Paiva 

(2008) pontua que o acesso à rede aconteceu em 1991 com a criação da Rede Nacional de 

Pesquisa (RNP) pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNpQ), e interligou várias universidades e professores no exterior. A partir de 1994, houve o 

acesso público e em 1997 surgiu a World Wide Web (WWW). Consequentemente, foi a partir 

desse momento que os aprendizes puderam interagir com falantes nativos e falantes mais 

experientes, proporcionando a comunicação entre eles por meio de páginas da internet, e-mail 

e fóruns, por exemplo.  
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 Quanto à produção oral, Paiva (2008) destaca o projeto Teletandem Brasil da UNESP, 

coordenado por João Telles. De acordo com o site do projeto
19

, a aprendizagem de L2 in-

tandem envolve pares de falantes de diferentes línguas, um nativo e outro não nativo, a fim 

de, colaborativamente, aprenderem a língua um do outro. 

Salomão (2011) conduziu um estudo a respeito do projeto Teletandem Brasil como 

processo de mediação entre uma aluna de pós-graduação e uma aluna-professora em 

formação. Os resultados desse estudo qualitativo apontaram que o Teletandem é uma 

oportunidade para a formação reflexiva do interagente (aluno-professor) assim como do 

mediador (formador de professores), pois permite a conjugação entre teoria e prática e a 

construção de conhecimento colaborativamente por meio dessa ferramenta. 

Podemos perceber, dessa forma, que as ferramentas permitem a comunicação entre 

indivíduos de forma síncrona e assíncrona, e é sobre esses dois tipos de comunicação, assim 

como sua importância e impacto para a aquisição de uma L2, que discorremos a seguir. 

Posteriormente, apresentamos o VoiceThread, uma ferramenta assíncrona, similar ao podcast, 

que permite que os alunos produzam oralmente e ouçam a si mesmos e a outros falantes a fim 

de desenvolver sua produção oral.  

 

 

2.3.4 A comunicação síncrona e assíncrona mediada pelas tecnologias digitais 

 

Diferentemente da comunicação síncrona, onde há a troca de mensagens em tempo 

real, a comunicação assíncrona não restringe o tempo, nem impõe papéis, permitindo uma 

forma não instantânea de troca de informações, não necessitando, portanto, da presença 

simultânea dos interlocutores (WARSCHAUER, 1996; WARSCHAUER; HEALEY, 1998). 

Dentre as ferramentas que proporcionam esse tipo de comunicação estão, por exemplo, os 

correios eletrônicos, fóruns e publicações em redes sociais (DUARTE, 2011). 

 Segundo Warschauer (1997), várias formas de comunicação assíncrona mediadas pelo 

computador têm sido utilizadas em aulas de L2 com diversos propósitos. Uma dessas formas 

é a utilização do e-mail por parte de professores universitários, a fim de proporcionar aos 

estudantes um momento de discussão, troca de ideias e escrita colaborativa. Além disso, o e-

mail também pode permitir comunicação autêntica com falantes nativos da língua ou até 

mesmo com outros aprendizes. 
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  Site do projeto Teletandem Brasil: http://www.teletandembrasil.org/home.asp 
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Em sua pesquisa, Warschauer (1997) investigou o uso do e-mail entre um professor e 

seus alunos na aula de produção escrita em inglês como L2. O autor concluiu que essa 

ferramenta foi útil para a aprendizagem, pois os alunos tiveram a oportunidade de receber um 

rápido e detalhado feedback a respeito dos problemas e questões que eles enfrentaram. Esse 

benefício, entretanto, foi árduo para o professor, pois demandou tempo e esforço para ele ler e 

responder as mensagens. 

Pesquisas sobre a comunicação assíncrona mediada pelo computador no ensino de L2 

têm focado a questão da participação, o uso da língua e o melhoramento da escrita. Estudos, 

em geral, concluíram que a discussão assíncrona, comparada à discussão presencial, se 

caracteriza por proporcionar uma participação mais equitativa entre os participantes, com 

menos dominação por parte do professor e de determinados alunos. Provavelmente, isso é 

devido ao fato de todos poderem “falar” ao mesmo tempo, sem a preocupação de terem que 

conquistar um espaço para se expressarem (WARSCHAUER, 1996; WARSCHAUER; 

HEALEY, 1998). 

Weissheimer, Bergsleithner e Leandro (2012) investigaram o impacto da escrita 

colaborativa mediada pelo Google Docs sobre a acurácia gramatical de aprendizes da língua 

inglesa de uma universidade federal brasileira. Os aprendizes foram expostos a uma 

abordagem híbrida, ou seja, praticaram a escrita colaborativa de flash fiction 
20

duas vezes por 

semana em sala de aula e tiveram que escrever três histórias durante o semestre, 

colaborativamente, utilizando a ferramenta Google Docs. Analisaram-se a primeira e última 

histórias a fim de calcular a acurácia gramatical, e, por meio de um questionário, buscou-se 

coletar as impressões dos participantes em relação a essa experiência. Os resultados 

quantitativos mostraram que o número de erros gramaticais diminuiu e os resultados 

qualitativos apresentaram o Google Docs como bastante útil para a escrita colaborativa. 

Segundo Warschauer (1996), a linguagem utilizada nas discussões orais e escritas 

online em L2 é mais complexa lexical e sintaticamente do que na discussão presencial. Isso se 

deve a diversos fatores, dentre eles o fato de o aluno ter mais tempo para planejar, 

estimulando sua língua a níveis mais altos de sintaxe e complexidade. Por essas razões, 

muitos professores de línguas, em geral, têm considerado a comunicação assíncrona uma 

vantagem e um complemento para as discussões orais em sala de aula (WARSCHAUER; 

HEALEY, 1998). 

                                                           
20 Forma narrativa curta que varia entre 75-1.000 palavras. O número limitado de palavras e a obrigatoriedade de 

certos elementos faz com que os textos tenham de ser editados mais vezes, para fins de adequação ao gênero. 
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De acordo com Duarte (2011), a comunicação assíncrona implica várias 

consequências para os participantes: desde o nível de relacionamento e o papel que eles 

desempenham, à construção de um comentário mais refletido, tanto em relação ao 

pensamento, quanto à linguagem utilizada. 

Por esta pesquisa se referir ao uso do VoiceThread, passamos agora à análise das 

potencialidades dessa ferramenta em particular. Podemos supor que, ao proporcionar um 

tempo maior para o aluno planejar sua fala, não tendo que ser imediata, a sua produção oral 

poderá vir a ser mais cuidadosamente elaborada. 

 

 

2.3.5 A ferramenta VoiceThread e sua aplicação para o desenvolvimento da produção 

oral em L2 

 

O VoiceThread (VT) foi criado por dois norte-americanos, Steve Muth (paramédico) e 

Ben Papell (empresário), em 1997, quando eles perceberam que as pessoas gostavam de olhar 

para uma imagem e falar sobre ela. Segundo Papell e Muth (2008), a principal ideia do VT é 

capturar a voz humana, pois nada substitui a expressividade e emoção manifestada por ela. 

De acordo com Bottentuit Junior, Lisbôa e Coutinho (2009) e com o site 

voicethread.com, VT é uma ferramenta colaborativa e assíncrona que permite a criação de 

apresentações com o auxílio de imagens, documentos, textos e voz, permitindo que grupos de 

pessoas naveguem e contribuam com comentários através de cinco maneiras, utilizando: voz 

(com microfone ou telefone), texto, arquivo de áudio ou vídeo (webcam). Essas apresentações 

podem ficar privadas, podem ser compartilhadas com pessoas específicas ou ainda ficar 

disponíveis para todo o mundo. 

Além disso, através do VT também é possível fazer upload, compartilhar ou discutir 

documentos, imagens, arquivos de áudio, apresentações, vídeos e outros 50 tipos de mídia. 

VT é um aplicativo em nuvem e, consequentemente, não requer nenhum software para a 

instalação. A única exigência do sistema é estar em dia com a versão do Adobe Flash
21

. Essa 

ferramenta pode ser executada em qualquer navegador e em quase todos os tipos de conexões 

de internet. 

                                                           
21

 Adobe Flash é um software primariamente de gráfico vetorial - apesar de suportar imagens bitmap e vídeos - 

utilizado geralmente para a criação de animações interativas que funcionam embutidas em navegador web e 

também por meio de desktops, celulares, smartphones, tablets e televisores (Fonte: Wikipedia). 

file:///C:/Users/Janaina/Downloads/voicethread.com
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 O VT é uma ferramenta da web 2.0 que, além de funcionar como rede social, pois 

permite o agrupamento de indivíduos dispersos geograficamente, possibilitando a interação e 

compartilhamento de conhecimentos, favorece também a aprendizagem colaborativa, 

cooperativa. Nesse tipo de aprendizagem, há a discussão de temas de interesse comum, o que 

fomenta numa verdadeira comunidade virtual e informal de aprendizagem. A figura a seguir 

representa a interface do VT: 

 

FIGURA 4 – Interface da ferramenta VT 

 

Como exemplo do uso da ferramenta VT, Bottentuit Junior, Lisbôa e Coutinho (2009) 

citam a conferência (International Conference on Multimedia and ICT in Education, em 

2009) em que uma das modalidades de apresentação de artigo era feita através desse ambiente 

virtual. Os participantes enviavam suas apresentações, os demais assistiam e comentavam, 

difundindo o conhecimento e facilitando a discussão e publicação online. 

 Como ferramenta educativa, o VT permite que cada estudante grave individualmente, 

em formato de áudio/vídeo, algum trabalho ou opinião a respeito de um tópico que considere 

importante, possibilitando o compartilhamento deste com seus colegas e com o mundo. Para 

os educadores, esse instrumento promove a inclusão dos alunos no mundo digital, 

favorecendo o desenvolvimento de novas estratégias, e de forma lúdica, para o exercício da 

oralidade. 

 Heintz et al. (2010) documentam as decisões curriculares feitas por uma equipe de 

professores formadores que utilizaram ferramentas da web 2.0 para orientar, teoricamente, a 
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prática dos estagiários em formação. Dentre as tecnologias da web 2.0, o professor utilizou 

também o VT a fim de que os estagiários, com a ajuda de seus colegas e instrutores, 

revisassem, criticassem e, consequentemente, colaborassem com sua prática de ensino. Essa 

experiência criou espaços para a interação, permitindo que os estagiários refletissem a 

respeito de suas atitudes não apenas no ensino prático, mas também a respeito do uso da 

tecnologia na educação. 

 McCormack (2010) explorou o uso da ferramenta VT com 25 candidatos a professor 

que participaram de entrevistas semiestruturadas. Os resultados mostraram que a 

implementação do VT aumenta a reflexão do aluno ao elaborar uma resposta, aumenta seu 

engajamento e seu conhecimento a respeito das tecnologias em rede. McCormack (2010) 

afirma que a integração dessa ferramenta na educação pode promover a criatividade, a 

colaboração e a comunicação entre os aprendizes, e é essencial que professores entendam 

como gerar ambiente de aprendizagem por meio dessa oportunidade. 

Em relação à aprendizagem de L2, mais especificamente, Duarte (2011) desenvolveu 

um estudo de caso em que se buscou compreender como se processa a aprendizagem da 

produção e compreensão oral da língua inglesa como L2 através da ferramenta VT em uma 

abordagem híbrida. A pesquisa teve duração de três meses e os participantes foram 28 alunos 

do 8º ano de uma escola secundária em Portugal, na disciplina de inglês. Após a intervenção 

do VT, houve uma entrevista de grupo em que se concluiu que esta aplicação promoveu o 

aprendizado dos alunos, contribuiu para o desenvolvimento da produção oral, além de 

constituir um complemento válido à aprendizagem presencial. 

 Leandro e Weissheimer (2011) mostraram que a revisão constante e sistemática da 

produção oral por parte dos aprendizes pode influenciar sua oralidade positivamente em 

termos de precisão gramatical (número de erros a cada 100 palavras) e fluência (número de 

palavras por minuto). Esse estudo teve uma abordagem híbrida, sendo 90 minutos de aula 

presenciais duas vezes por semana focada na preparação para o CAE (Certificate in Advanced 

English) e cinco sessões de VT durante um período de doze semanas. Pôde-se concluir que, 

após essas doze semanas de intervenção híbrida, o uso da ferramenta VT trouxe benefícios 

para a produção oral dos aprendizes. 

Por fim, com turmas extensas a participação do aluno em sala de aula pode se tornar 

limitada, o que pode vir a restringir o desenvolvimento de sua produção oral. Por isso, a 

ferramenta VT é um complemento à aprendizagem em sala de aula, permitindo que, através 

de uma abordagem híbrida, os aprendizes aprimorem ainda mais sua L2. A seguir, vemos no 

que se constitui uma abordagem híbrida e de que forma o VT pode se inserir neste contexto. 
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2.3.6 Desenvolvimento da produção oral mediada pelo VoiceThread em uma proposta 

híbrida de ensino-aprendizagem 

 

Segundo Rosen (2009), cursos híbridos têm sido definidos de diversas maneiras, 

porém apresentam critérios em comum que são a quantidade de aprendizado online, de 30 a 

79%, reduzindo o tempo gasto em sala de aula; e a tentativa de combinar os melhores 

elementos das aulas presenciais com os aspectos da educação a distância. Acredita-se que a 

instrução híbrida seja mais efetiva do que cursos completamente presenciais por inúmeras 

razões. Uma dessas razões está relacionada à orientação que os alunos recebem durante as 

aulas. As aulas meramente presenciais requerem que os alunos acompanhem seu andamento, 

sem considerar o ritmo e a motivação deles. Com isso, o ambiente híbrido permite que os 

alunos passem o tempo que achem necessário online, sem a necessidade da presença de um 

professor naquele momento.  

Sanders (2005) descreve um estudo sobre a implementação da tecnologia no primeiro 

ano de um programa de língua espanhola em uma universidade americana. Essa mudança 

aumentou o número de inscrições em 85%, diminuiu o custo em 29% por aluno e aumentou o 

pagamento do professor em 9%. O número de alunos por sala diminuiu de 30 para 25 e o 

tempo em sala de aula, por semana, foi reduzido de 200 minutos para 130. As instruções 

foram complementadas com exercícios online, para serem feitos em casa, e com 

Comunicação Mediada pelo Computador (CMC). A implementação ocorreu durante o período 

de 2 anos e o estudo investigou se o aprendizado dos alunos sofreu alguma modificação. Os 

resultados mostram que a reformulação do curso afetou as pontuações e os índices de 

conclusão, embora tenha tido efeitos questionáveis em relação à proficiência escrita e oral. 

Por outro lado, Warschauer (1996) comparou a participação dos alunos em dois modos 

de discussões: presenciais e eletrônicas. Segundo ele, uma das vantagens da CMC é a 

participação igualitária dos estudantes. A quantidade de participação de cada pessoa foi 

calculada e comparada entre os dois grupos. Os resultados confirmaram o fato de a 

participação ser mais igual ao utilizar o computador para a comunicação e revelaram um 

aumento da participação do estudante nesse tipo de discussão. Além disso, o estudo mostrou 

que a linguagem utilizada nas discussões eletrônicas foi mais lexicalmente e sintaticamente 

formal e complexa, demonstrando, portanto, possíveis vantagens de uma CMC. 

Ao reportar um estudo conduzido pelo departamento de educação americano, Blake 

(2011) afirma que os estudantes que tiveram a experiência de aulas online obtiveram um 

melhor resultado que aqueles que participaram de aulas presenciais. Ademais, os alunos 
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envolvidos em experiências híbridas (aulas presenciais e não-presenciais) superaram os 

alunos que fizeram parte de cursos online. O aprendizado online, segundo o autor, oferece a 

vantagem da quantidade de tempo disponibilizado para a execução da tarefa. Esse estudo 

mostrou que os aprendizes que passavam mais tempo trabalhando online sozinhos 

apresentaram melhores resultados quando comparados com a situação em sala de aula. O fato 

de o meio estimular os alunos a passar mais tempo engajados nas atividades e materiais da L2 

foi o que parece ter promovido um maior aprendizado. 

Por último, Fischer (2012) examinou a experiência híbrida que estudantes de um curso 

de alemão, em nível universitário, vivenciaram, focando o desenvolvimento das suas 

habilidades linguísticas, especialmente na proficiência oral e estrutural. O modelo do curso foi 

avaliado comparando os resultados nos seguintes critérios: testes, quizzes, atividades escritas, 

de compreensão e de produção oral. Os alunos verbalizaram sua opinião a respeito da 

motivação, eficácia da estrutura do curso, avaliação da ferramenta tecnológica, eficiência dos 

tipos de exercícios baseados na tecnologia, vantagens e limitações gerais e atmosfera do 

curso.  

Os resultados mostram que os estudantes que vivenciaram a experiência híbrida 

avançaram principalmente na sua proficiência oral, pois eles afirmaram se sentir mais 

confiantes ao se expressar por estarem menos ansiosos e estressados, e mais confortáveis. Os 

instrutores avaliaram a produção oral dos estudantes em ambiente híbrido como superiores 

aos estudantes em ambiente não-híbrido devido, principalmente, à constante exposição à 

língua fora da sala de aula, o que aprimorou a proficiência e compreensão oral. Por outro lado, 

não houve diferença entre a gramática e a escrita de ambos os grupos (FISCHER, 2012). 

De maneira geral, as vantagens de um curso híbrido para os alunos são a flexibilidade, 

o ritmo individualizado para executar as atividades, a escolha individual dos padrões, além da 

extensa exposição a exercícios de compreensão e de produção oral, por exemplo. As 

vantagens em longo prazo para as instituições são a redução do espaço e das aulas presenciais, 

oferecendo horários flexíveis para aqueles alunos que não possuem uma rotina fixa. Ademais, 

o ambiente virtual parece ser menos intimidante que a sala de aula e requer mais 

envolvimento individual do aluno (FISCHER, 2012). 

Portanto, tendo visto a importância do uso das tecnologias digitais em uma abordagem 

híbrida para a aprendizagem de uma L2, assim como os aspectos envolvidos na produção oral 

e na teoria do processamento de informação, detalhamos no capítulo seguinte os 

procedimentos metodológicos empregados nesta pesquisa, que visa a verificar de que forma a 

ferramenta VT impacta a produção oral e a capacidade de noticing dos aprendizes de uma L2. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O estudo reportado nesta dissertação teve como objetivo geral verificar de que maneira 

a prática com a ferramenta VoiceThread (VT) pode impactar a produção oral dos aprendizes e 

sua capacidade de noticing. Para isso, pretendemos responder às seguintes perguntas de 

pesquisa: 

(1) Existe uma correlação estatisticamente significativa entre as medidas de produção 

oral dos aprendizes – mais especificamente a acurácia gramatical e a proficiência oral global - 

e sua capacidade de noticing? 

(2) De que forma a prática sistemática com a ferramenta VT impacta a produção oral 

(em termos de fluência, acurácia e complexidade), a proficiência oral global e a capacidade de 

noticing dos aprendizes de inglês como L2? 

(3) Quais as impressões dos aprendizes em relação ao uso da ferramenta VT? 

 A fim de responder a essas questões, 49 aprendizes de inglês como L2 participaram da 

pesquisa, divididos em grupo experimental (25 alunos) e grupo controle (24 alunos). O grupo 

experimental foi exposto a uma experiência híbrida com o VT durante dois meses e, por meio 

de um pré e um pós-teste, verificamos se essa prática sistemática influenciaria positivamente a 

produção oral e a capacidade de noticing das formas gramaticais destes participantes. Esses 

resultados foram comparados aos escores do pré e do pós-teste de um grupo controle, que não 

foi exposto ao VT. Por fim, as impressões dos aprendizes a respeito da experiência com a 

ferramenta foram analisadas por meio de questionários aplicados após o pós-teste. A Figura 5, 

a seguir, introduz o design metodológico desta pesquisa: 

 

FIGURA 5 – O design metodológico da pesquisa (versão preliminar) 
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 Nesta seção definimos o tipo de pesquisa realizado, caracterizamos os participantes e o 

contexto da pesquisa, além de descrevermos os procedimentos de coleta e de análise de dados 

com os respectivos instrumentos utilizados em cada fase. 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Essa pesquisa possui natureza aplicada por objetivar gerar conhecimentos para a 

aplicação prática do VT em sala de aula na situação específica de aprendizagem de uma L2. 

Segundo Barros e Lehfeld (2007), a pesquisa aplicada contribui para fins práticos visando a 

resolver as necessidades ou problemas encontrados na realidade. Sabemos que, em sala de 

aula, o tempo de prática oral de cada aluno é, em geral, limitado e este acaba não tendo espaço 

suficiente para testar suas hipóteses e para perceber as lacunas em sua IL. Entre as 

potencialidades do VT está a de os alunos terem mais oportunidade de desenvolver sua 

oralidade em seu próprio ritmo, sem a pressão frequentemente existente em sala de aula. 

A fim de verificar se a prática sistemática com a ferramenta VT influencia a produção 

oral e a capacidade de noticing dos aprendizes, e quais foram as impressões destes em relação 

a essa experiência híbrida, a abordagem metodológica do estudo foi feita de maneira mista, 

onde foram coletados e analisados dados tanto quantitativos quanto qualitativos (DÖRNYEI, 

2007).  

Quantitativamente, os dados gerados pelos pré e pós-testes foram tabulados, 

calculando-se a fluência, acurácia gramatical e complexidade da produção oral dos 

aprendizes, a capacidade de noticing, além de ter sido atribuída uma nota de proficiência oral 

global à produção de cada um. Segundo Dörnyei (2007), uma pesquisa quantitativa 

caracteriza-se por compreender amostras de informações numéricas e emprego de 

instrumentos estatísticos. 

Qualitativamente, ao final da pesquisa, foram aplicados questionários a fim de saber a 

impressão dos estudantes em relação ao uso da ferramenta VT. Ainda de acordo com Dörnyei 

(2007), a pesquisa qualitativa envolve procedimentos de coleta que resultam em dados não 

numéricos, basicamente, e que não são analisados por métodos estatísticos. Esses dados 

referem-se, em sua maioria, à essência das pessoas, dos objetos ou das situações, e focam 

descrever, entender e explicar as experiências humanas. 

Segundo Nunan (2007) e Dörnyei (2007), em um estudo essencialmente experimental 

os participantes devem ser escolhidos aleatoriamente. Entretanto, apesar da escolha dos 
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participantes não ter sido feita de maneira aleatória, esta pesquisa ainda caracteriza-se como 

semi-experimental (NUNAN, 2007) por possuir grupos controle e experimental, além de 

terem sido aplicados pré e pós-testes a ambos os grupos. 

 

 

3.2 PARTICIPANTES E CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Os participantes do presente estudo foram estudantes do nível três do Instituto 

Ágora
22

, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), do segundo semestre de 

2012 e do primeiro semestre do ano 2013, totalizando uma amostra de 49 participantes: 24 

alunos no grupo controle e 25 no grupo experimental. A metodologia utilizada nesse curso de 

idiomas é a abordagem comunicativa, e as atividades de produção oral em sala de aula são 

baseadas nas atividades do livro didático. No nível três, o material didático utilizado é o New 

English File Pre-intermediate
23

. Segundo o Quadro Europeu Comum de Referência24, esse 

nível se enquadra no usuário elementar A2, que se refere a um aprendiz que: 

É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com 

áreas de prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares simples, 

compras, meio circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas 

que exigem apenas uma troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe 

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

circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com necessidades imediatas 

(Instituto Camões, 2012). 
 

 A escolha de realizar esta pesquisa no Instituto Ágora da UFRN se deu pelo fato de 

esse curso ser um ambiente acessível para as pesquisas da Universidade, e de os professores 

serem alunos da graduação de Letras Língua Inglesa e Literaturas e terem passado pela 

experiência do uso da ferramenta VT em algum momento na graduação. Foi escolhido o nível 

três desta instituição de ensino por ser um nível pré-intermediário de proficiência, facilitando 

as apresentações orais dos aprendizes nas atividades propostas por meio do VT.  

 Do total de 49 alunos, 27 eram do sexo feminino e 22, do sexo masculino, divididos 

em dois grupos: controle e experimental. No grupo controle, o total de participantes foi de 24, 

sendo 10 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. No grupo experimental, com um total de 

                                                           
22

 O Instituto Ágora oferece cursos básicos de formação em línguas estrangeiras aos discentes, docentes e 

servidores técnico-administrativos da UFRN. O curso básico tem duração de 240 horas, distribuídas em quatro 

semestres letivos de 60 horas cada, e são oferecidos em inglês (nível 1, 2, 3 e 4), francês, espanhol, alemão, 

português para estrangeiros, e japonês.  
23

 Dos autores Clive Oxenden e Christina Latham-Koenig, da editora Oxford. 
24

 Para mais detalhes sobre todos os níveis desse quadro, ver APÊNDICE A. 
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25, 12 eram do sexo masculino e 13 do sexo feminino. Os gráficos a seguir apresentam o 

gênero dos participantes: 

         

GRÁFICO 1 – Gênero dos participantes 

 

Em relação à idade, a maioria dos participantes tinha entre 21 e 25 anos. No grupo 

controle, dos 24 participantes, 12 tinham entre 21 e 25 anos. No grupo experimental, dos 25 

participantes, nove tinham acima de 35 anos e oito estavam entre 21 e 25. Os gráficos a seguir 

apresentam a distribuição dos participantes de acordo com suas idades: 

           

 

                                    

GRÁFICO 2 – Idade dos participantes 
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3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

No total, 49 alunos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(APÊNDICES B). O grupo experimental (25 alunos) participou da abordagem híbrida, tendo 

aulas presenciais duas vezes por semana, com duração de uma hora e 40 minutos cada, e 

atividades de produção oral mediadas pelo VT a cada dez dias, aproximadamente, com um 

total de quatro atividades em um período de dois meses. O grupo controle (24 alunos) teve as 

mesmas aulas presenciais duas vezes por semana, com duração de uma hora e 40 minutos 

cada, porém não participou das atividades com o VT. Ambos os grupos passaram por um pré-

teste no início do semestre e um pós-teste no final, com um intervalo de cerca de dois meses 

entre esses testes. Após o pós-teste, o grupo experimental respondeu a um questionário com 

perguntas abertas sobre as suas impressões em relação ao uso do VT. 

No primeiro dia de coleta de dados, a pesquisadora se apresentou, conversou com a 

turma a respeito da pesquisa e falou que na aula seguinte iria realizar o pré-teste, que foi 

aplicado durante a aula, individualmente, em uma outra sala, concomitantemente com a lição 

do professor. Os instrumentos utilizados foram um netbook e um headphone com microfone, 

e o programa foi o gravador de som do próprio Windows. Após um intervalo de dois meses, 

aproximadamente, foi aplicado o pós-teste. 

 

 

3.3.1 Pré e Pós-teste 

 

O pré-teste consistiu em descrever uma figura (FIGURA 6) durante, no mínimo, um 

minuto, terceira parte da avaliação de speaking do PET – Preliminary English Test de 

Cambridge -, para que a fluência, acurácia e complexidade dos participantes fossem avaliadas. 

A escolha do PET se deu pelo fato de ser um teste de nível intermediário, adequado ao nível 

dos participantes desta pesquisa. O teste é constituído de três partes – reading, listening e 

speaking -, e a parte do speaking, mais especificamente, é dividida em quatro etapas
25

.    

Os alunos tiveram um minuto para planejar suas falas antes de elas serem gravadas por 

meio de um computador e microfone. Segundo Mehnert (1998), Guará-Tavares (2007), e 

                                                           
25

 A primeira parte consiste em conversar sobre temas gerais; na segunda parte, o candidato participa de uma 

situação simulada com seu colega e poderá, por exemplo, dar ou responder a sugestões, discutir alternativas, 

fazer recomendações e negociar com o colega; na terceira, o participante deve descrever uma fotografia entregue 

pelo examinador; na quarta e última parte do teste, o examinador fará perguntas relacionadas ao tema da parte 3 

e o candidato deve conversar com seu colega a respeito do assunto. 
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Weissheimer (2007), uma melhora no desempenho em termos de fluência, acurácia gramatical 

e complexidade já pode ser notada na produção oral de aprendizes que tiveram um minuto de 

planejamento, se comparados a aprendizes que não planejaram. Por isso, um minuto foi 

considerado um tempo ideal. De acordo com Mehnert (1998) e Weissheimer (2007), a 

fluência foi calculada levando-se em consideração o número de palavras por minuto; a 

acurácia, a quantidade de erros gramaticais em cada 100 palavras; e a complexidade, o 

número de orações subordinadas por minuto. 

 Após a gravação, a pesquisadora transcreveu as produções orais e, na aula seguinte, 

chamou individualmente os alunos para que eles as ouvissem e sublinhassem ou riscassem 

todos os erros que eles pudessem perceber nelas. Não era preciso necessariamente corrigi-los, 

mas apenas perceber que algo estava errado. Em seguida, a pesquisadora pediu para que eles, 

por meio de um protocolo oral, explicassem o que sublinharam ou riscaram em suas 

transcrições, sem necessariamente explicitar a regra gramatical. Com esses dados, avaliou-se 

a capacidade de noticing das formas gramaticais dos participantes, que foi aqui 

operacionalizado como sendo o número de erros percebidos pelo aluno dividido pelo número 

total de erros (referentes à norma culta) presentes na sua produção oral. 

Além disso, as descrições orais coletadas no pré-teste foram julgadas por dois 

professores proficientes na língua inglesa, que utilizaram uma escala global de avaliação oral 

adaptada de Cambridge (D’ELY; WEISSHEIMER, 2004) para atribuir uma nota de 0 a 5 a 

cada participante (APÊNDICE C). Essa nota foi chamada de medida de proficiência oral 

global em inglês como L2. O quadro a seguir resume as variáveis dependentes e como elas 

foram operacionalizadas neste estudo. 

 

QUADRO 3 – Resumo das variáveis dependentes e suas medidas 

VARIÁVEIS 

DEPENDENTES 
MEDIDAS 

Fluência 

 

Número de palavras por minuto.  
 

  
                  

           
    

 

- Cálculo: número total de palavras dividido pelo  

tempo total falado e multiplicado por 60. 
 

Acurácia 

 

Quantidade de erros gramaticais em cada 100 palavras. 
 

  
                         

                             
     

 

- Cálculo: número total de erros cometidos dividido pelo 

número total de palavras produzidas e multiplicado por 100. 
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Complexidade 

 

Número de orações subordinadas por minuto.  
 

  
                              

           
    

 

- Cálculo: número total de orações subordinadas dividido 

pelo tempo total falado e multiplicado por 60. 
 

Capacidade de noticing  

 

Número de erros gramaticais percebidos pelo aluno  

dividido pelo número total de erros. 
 

Proficiência oral global 

 

Nota de 0 a 5 atribuída por dois professores proficientes  

na língua inglesa, que utilizaram uma escala global  

de avaliação oral adaptada de Cambridge. 
 

 

 O pós-teste consistiu no mesmo procedimento do pré-teste: ambos os grupos, tanto o 

experimental quanto o controle, tiveram que descrever novamente uma figura, diferente da 

usada no pré-teste, para que sua fluência, acurácia, complexidade, proficiência oral global e a 

capacidade de noticing fossem reavaliadas. As instruções do pré e pós-testes foram feitas em 

português, L1 dos aprendizes, a fim de evitar dúvidas ou desentendimentos a respeito da 

instrução e da tarefa. A fim de controlar possíveis efeitos da tarefa, a exemplo de Leandro e 

Weissheimer (2011) e Mehnert (1998), a metade dos participantes descreveu a figura da 

esquerda e a outra metade descreveu a figura da direita no pré-teste e vice-e-versa no pós-

teste. A seguir, podemos visualizar as duas figuras utilizadas no pré e pós-teste (FIGURA 6): 

 

 

FIGURA 6 – Figuras presentes na terceira parte da avaliação de speaking do PET 
Fonte: Preliminary English Test de Cambridge 
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3.3.2 Intervenção pedagógica híbrida com a ferramenta VoiceThread 

 

 Entre o pré e pós-teste, com um intervalo de oito semanas, o grupo experimental 

passou por uma intervenção pedagógica híbrida
26

 através de sessões de atividades de 

produção oral por meio da ferramenta VT, a cada 10 dias, aproximadamente (VER FIGURA 

7). A primeira sessão foi sobre a última viagem que os alunos haviam feito ou como havia 

sido as suas últimas férias (para ver a atividade completa, acessar o link 

voicethread.com/share/4451867/). A segunda sessão consistiu em descrever quais seriam seus 

planos para as próximas férias (https://voicethread.com/share/4507044/). Na terceira 

atividade, eles tiveram que falar sobre sua rotina diária (voicethread.com/share/4569365/) e, 

por último, na quarta, tiveram que escolher um melhor amigo e falar sobre essa pessoa 

(voicethread.com/share/4596397/). Para acessar a descrição completa das atividades e os links 

para os respectivos VT dos aprendizes, ver APÊNDICE D.  

Como a intenção não era avaliar a produção oral dos alunos nessas atividades, mas sim 

proporcionar a eles uma experiência híbrida com o uso da ferramenta VT, optou-se por 

assuntos pessoais sobre os quais os alunos estariam mais motivados a falar, além do fato de 

que tais assuntos se enquadram no nível A2 do Quadro Europeu Comum de Referência.  

 

 

FIGURA 7 – Interface da atividade 4 no VT: descrição do melhor amigo 

                                                           
26

 Alguns alunos se sentiram mais confortáveis em fazer as primeiras atividades no laboratório de informática 

junto com a pesquisadora, pois tiveram dúvidas em relação ao manuseio da ferramenta, além de não possuírem 

os equipamentos necessários como, por exemplo, microfone. 

file:///C:/Users/Lorena/Desktop/__%202013/UFRN%20Mestrado%202013.1/leituras%20III/METODOLOGIA%20-%20voicethread
https://voicethread.com/share/4507044/
http://voicethread.com/share/4569365/
http://voicethread.com/share/4596397/
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Durante a coleta de dados com as turmas, a pesquisadora distribuiu para os 

participantes gibis, em inglês, da turma da Mônica e chocolates como maneira de motivá-los a 

participarem da coleta de dados, já que essa acontecia fora do horário regular de aulas.  

 

 

3.3.3 Questionários sobre as percepções dos aprendizes  

 

Após as sessões de VT e após o pós-teste, o grupo experimental respondeu a um 

questionário que pretendeu abordar questões relacionadas às impressões dos aprendizes em 

relação ao uso da ferramenta VT (VER APÊNDICE E). Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 

201), “questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada 

de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador.” As 

perguntas do questionário foram abertas, ou seja, os alunos puderam expressar suas opiniões 

de maneira livre, e foram as seguintes:  

(1) O que você achou da experiência em utilizar a ferramenta VT para a prática da 

produção oral?  

(2) Você acha que essa experiência teve algum impacto na sua produção oral ou no 

seu inglês em geral? Por quê?  

(3) Aponte um fator positivo e um negativo em relação ao uso dessa ferramenta. 

 

 

3.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

  

3.4.1 Análise quantitativa 

 

As descrições de no mínimo um minuto referentes ao pré e pós-testes foram transcritas 

e tabuladas: calculando o número de palavras por minuto, tivemos os escores de fluência; a 

quantidade de erros gramaticais em cada 100 palavras deu origem à medida de acurácia; o 

número de orações subordinadas por minuto originou a medida de complexidade; e o número 

de erros percebidos pelo aluno dividido pelo seu número total de erros gerou a medida de 

capacidade de noticing. Além disso, como mencionado anteriormente, houve a atribuição de 

uma nota de proficiência oral global por professores proficientes. A título de ilustração, 

expomos a seguir um exemplo da fala de um aprendiz, seguido da tabulação de seus escores 

de produção oral (para a tabulação completa, ver APÊNDICE F): 
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In the picture there are two people one man and one woman ehr they are driving a 

motorcycle and the man is wearing a formal clothes and the woman is wearing a yellow t-

shirt the man is wearing a white shoes and the woman is wearing a a pink shoes ehr they are 

using a sunglasses and that’s it er they are in a street I think that they are going to the work 

that’s it 

Fluência: 60 / Acurácia: 9,21 / Complexidade: 3,95 

noticing: 0,57 / Proficiência oral global: 3,25 

 

Os números gerados passaram por uma análise utilizando o programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 2010, que permite a aquisição de dados 

de maneira rápida e eficiente, utilizando uma vasta opção de métodos. Por meio desse 

programa, os dados dos grupos controle e experimental foram submetidos a testes t a fim de 

verificar se houve diferenças estatisticamente significativas entre eles, o que indicaria o VT 

como responsável por essas divergências. Além disso, verificou-se, por meio de correlações, 

se havia uma relação significativa entre a medida de acurácia e a capacidade de noticing, e 

entre a proficiência oral global e a capacidade de noticing, averiguando se os aprendizes que 

cometeram mais erros e/ou que obtiveram uma maior proficiência oral global foram também 

os que perceberam mais suas imprecisões gramaticais. 

 

 

3.4.2 Análise qualitativa 

 

Já a análise dos dados qualitativos, gerados por meio de questionários aplicados aos 

alunos que foram expostos ao uso da ferramenta VT, foi feita de maneira interpretativa, por 

meio da ferramenta wordle.net que gera nuvens de palavras
27

, destacando trechos dos relatos 

fornecidos pelos estudantes e verificando quais foram suas impressões ao participarem dessa 

experiência híbrida. A figura a seguir é uma nuvem de palavras dos títulos e subtítulos 

presentes neste capítulo de metodologia. 

 

                                                           
27

 Wordle é uma ferramenta que gera nuvens de palavras (word clouds) a partir de um texto fornecido, 

ressaltando as palavras que aparecem com mais frequência nesse texto. As nuvens podem ser modificadas 

utilizando-se diferentes tipos de fonte, layouts e esquemas de cores. Ademais, as imagens criadas com o wordle 

podem ser utilizadas para diversas finalidades, além de ser possível imprimi-las, salvá-las na galeria da 

ferramenta e compartilhar com amigos.  
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FIGURA 8 – Exemplo de nuvem de palavras 

 

O esquema apresentado na Figura 9 foi elaborado com a finalidade de concluir este 

capítulo e facilitar o entendimento do design metodológico empregado nesta pesquisa. Como 

se pode ver, os alunos do grupo experimental, além das aulas presenciais, tiveram a 

oportunidade de praticar sua produção oral por meio da ferramenta VT e, após o pós-teste, 

eles responderam a um questionário que abarcava questões a respeito de suas impressões. 

Estes dois pontos – o VT e o questionário – foram os aspectos que diferenciaram o grupo 

experimental do controle. 

 

FIGURA 9 – Resumo do design metodológico 



63 
 

Após descrevermos a metodologia utilizada nesta pesquisa, detalhando o tipo de 

pesquisa, participantes, contexto de pesquisa, além dos procedimentos de coleta e análise de 

dados e seus respectivos instrumentos, no capítulo seguinte apresentamos os resultados e os 

discutimos à luz das teorias apresentadas na Fundamentação Teórica. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A proposta deste capítulo é reportar os resultados obtidos neste estudo, assim como 

analisá-los e discuti-los levando em consideração as teorias apresentadas na Fundamentação 

Teórica (Capítulo 2). O capítulo está dividido em duas seções, sendo a primeira responsável 

pelos dados quantitativos, abarcando as duas primeiras seguintes perguntas de pesquisa: 

(1) Existe uma correlação estatisticamente significativa entre as medidas de produção 

oral (acurácia gramatical e proficiência oral global) dos aprendizes deste estudo e sua 

capacidade de noticing? 

(2) De que forma a prática sistemática com a ferramenta VoiceThread (VT) impacta a 

produção oral (em termos de fluência, acurácia e complexidade), a proficiência oral global e a 

capacidade de noticing dos aprendizes de inglês como L2? 

Os dados qualitativos obtidos por meio da aplicação dos questionários são 

apresentados e discutidos na segunda seção deste capítulo, englobando a terceira e última 

pergunta de pesquisa referente às impressões dos aprendizes em relação ao uso da ferramenta 

VT.  

 

 

4.1 A RELAÇÃO ENTRE O VOICETHREAD, A PRODUÇÃO ORAL E A CAPACIDADE 

DE NOTICING DOS APRENDIZES  

  

 Conforme mencionado anteriormente, nesta seção apresentamos e discutimos os 

resultados da parte quantitativa desta pesquisa - referentes às três primeiras perguntas de 

pesquisa - que foram obtidos por meio da aplicação de pré e pós-testes com os grupos 

controle e experimental. De maneira geral, buscamos verificar de que maneira a prática com a 

ferramenta VT pode impactar a produção oral dos aprendizes e sua capacidade de noticing das 

formas gramaticais. 

 

 

4.1.1 Descrição das frequências da amostra 

 

A fim de sabermos se a distribuição da nossa amostra é normal para então decidirmos 

que testes utilizarmos, precisamos verificar os valores de curtose e de assimetria por meio do 

programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Curtose é o grau de 
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achatamento da curva de frequência da distribuição em relação a uma curva normal de 

referência. Os valores positivos de curtose indicam uma distribuição pontiaguda, enquanto 

que os negativos indicam uma distribuição achatada. Quanto mais próximos do zero os 

valores estiverem, maior a probabilidade de os dados serem normalmente distribuídos.  

Em seguida, apresentamos histogramas exemplificando essas três classificações de 

curtose. O pós-teste da acurácia do grupo experimental, o pré-teste da fluência do grupo 

controle e o pós-teste do noticing do grupo controle representam, respectivamente, valores 

negativos, próximos a zero e valores positivos de curtose. 

 

a  b  c

GRÁFICO 3 (a b c) – Exemplo de curtose com valores negativos, 

próximos a zero e valores positivos 

 

A medida de assimetria analisa a distribuição de acordo com as medidas de 

moda, média e mediana
28

 observadas em um gráfico. Uma distribuição é considerada 

simétrica quando apresenta o mesmo valor (ou valor aproximado) para moda, média e 

mediana, ou seja, quando o eixo de simetria, que representa a média da distribuição, está 

centralizado. Quando não há essa igualdade, a distribuição é tida como assimétrica, que 

pode ser negativa ou positiva: na assimetria negativa, o afastamento da distribuição é à 

esquerda do eixo de simetria; e quando a assimetria é positiva, o afastamento é à direita.  

A seguir, apresentamos histogramas da distribuição da fluência do pré-teste, da 

proficiência oral global do pós-teste e da acurácia do pós-teste, todos do grupo controle, 

representando, respectivamente, exemplos de assimetria negativa, de simetria e de 

assimetria positiva. 

                                                           
28

 A moda é o valor mais frequente em um conjunto de dados; a média é o valor obtido com a soma dos 

valores de todos os dados dividida pelo número de dados; e a mediana é o valor que, depois de ordenados 

os dados na forma crescente ou decrescente, ocupa a posição central. 
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a  b  

 

c  

GRÁFICO 4 (a b c) – Histogramas representando 

assimetria negativa, simetria e assimetria positiva 

 

As distribuições são consideradas normais quando apresentam valores de curtose 

e de assimetria aproximadas de zero. Se o coeficiente normal de curtose for duas vezes 

maior que o coeficiente de erro padrão (desconsiderando se positivo ou negativo), isto 

indica que os dados estão distribuídos de maneira anormal. Em outras palavras, o 

coeficiente multiplicado por dois que apresenta um resultado menor que o coeficiente 

padrão de erro caracteriza uma distribuição normal. A mesma premissa vale para o 

cálculo da assimetria. 

Um exemplo de anormalidade é o pós-teste da acurácia do grupo controle (ver 

TABELA 1): multiplicando-se o coeficiente de assimetria por dois (2,743 x 2) obtemos 

um resultado igual a 5,486, que é bem maior que o coeficiente de erro, que é 0,472. O 

mesmo cálculo vale para a curtose: 2 x 9,327 = 18,654, que é maior que 0,918. 

 

TABELA 1 – Descrição da frequência da acurácia 

 EXPpreacuracia EXPposacuracia CONpreacuracia CONposacuracia 

Skewness 1,103 ,914 1,162 2,743 

Std. Error of Skewness ,464 ,464 ,472 ,472 

Kurtosis 1,156 -,120 ,762 9,327 

Std. Error of Kurtosis ,902 ,902 ,918 ,918 

 

O Gráfico 5 apresenta esses valores em forma de histograma, no qual podemos 

visualizar melhor a anormalidade dessa distribuição. Percebemos que o valor da 

assimetria (2,743) é positivo e, por isso, justifica o afastamento à direita do eixo. A 

curtose, que também tem um valor positivo, indica uma distribuição mais pontiaguda. 
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GRÁFICO 5 – Histograma representando a assimetria e a curtose  

da acurácia do pós-teste do grupo controle 

 

 Um segundo exemplo de distribuição anormal verifica-se também na 

complexidade do pós-teste do grupo experimental (ver TABELA 2). O coeficiente 

normal da assimetria multiplicado por dois originou um resultado maior que o valor do 

coeficiente de erro: 2 x 1,453 = 2,906 > 0,464. O mesmo ocorreu com a curtose: 2 x 

2,201 = 4,402 > 0,902. 

 

TABELA 2 – Descrição da frequência da complexidade 

 EXPpre 

complexidade 

EXPpos 

complexidade 

CONpre 

complexidade 

CONpos 

complexidade 

Skewness ,160 1,453 ,680 ,197 

Std. Error of Skewness ,464 ,464 ,472 ,472 

Kurtosis -,616 2,201 ,197 -,726 

Std. Error of Kurtosis ,902 ,902 ,918 ,918 

 

O Gráfico 6, a seguir, ilustra os problemas de assimetria e de curtose presentes 

nessa distribuição anormal. O afastamento à direita do eixo e uma curva pontiaguda 

caracterizam os valores positivos de assimetria e de curtose, respectivamente. 
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GRÁFICO 6 – Histograma representando a assimetria e a curtose  

da complexidade do pós-teste do grupo experimental 

 

 Além da acurácia e da complexidade descritas acima, todas as demais variáveis 

apresentaram ou problemas de curtose e/ou problemas de assimetria (ver tabela geral no 

APÊNDICE G). Considerando esse fato, optamos por utilizar testes não paramétricos, 

pois quanto maior for a anormalidade da distribuição, menor será a validade dos testes 

paramétricos. Na próxima subseção, verificamos a presença de outliers a fim de tornar 

as distribuições menos dispersas. 

 

 

4.1.2 Detecção dos outliers nos dados amostrais 

 

Antes de começarmos a analisar os resultados em si, investigamos criticamente 

os dados com o intuito de encontrarmos possíveis inconsistências na amostra. A 

identificação desses dados inconsistentes, chamados outliers, é uma das etapas mais 

importantes desta natureza quantitativa, pois visa minimizar os impactos que essas 

observações potencialmente atípicas podem vir a causar na análise dos dados.  

A fim de alcançarmos resultados confiáveis, escolhemos eliminar os casos que 

não condisseram com o restante da amostra. Para isso, submetemos os dados do pré e 

pós-teste de cada variável ao gráfico de dispersão, que, no nosso caso, é a representação 

simultânea das variáveis quantitativas do pré e pós-testes organizadas em um diagrama, 

uma em função da outra. Como nem todos os resultados possuíram outliers, decidimos 

analisar as variáveis individualmente e eliminar só aquelas que apresentaram esses 



69 
 

dados atípicos. Como podemos visualizar no Gráfico 7 a seguir, a fluência do grupo 

controle e a proficiência oral global do grupo experimental não tiveram esse problema e 

mantivemos todos os seus participantes. 

 

a  b

GRÁFICO 7 (a b) – Exemplo de amostras sem outliers:  

fluência do grupo controle e proficiência oral global do grupo experimental 

 

Já em relação à fluência do grupo experimental, podemos ver no gráfico a seguir 

que há dois participantes que se distanciam do centro da distribuição, que é uma reta 

imaginária traçada diagonalmente do zero aos valores mais elevados. Esses dois 

participantes ultrapassaram uma diferença de 30 pontos entre o pré e pós-teste 

(exemplo: pós – pré = 108 – 72,54 = 35.46 > 30) e, por isso, foram eliminados da 

amostra a fim de atingirmos uma consistência. 

 

a  b  

GRÁFICO 8 (a b) – Gráfico da fluência do grupo experimental 

antes e depois da eliminação dos outliers 

Diferentemente da nota de proficiência oral global do grupo experimental, que 

não apresentou outliers, no grupo controle eliminamos um participante que atingiu uma 

diferença de 1,75 entre seu pré e pós-teste.  
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a  b  

GRÁFICO 9 (a b) – Gráfico da proficiência oral global do grupo controle 

antes e depois da eliminação dos outliers 

 

 Em relação às demais variáveis – fluência, acurácia, complexidade, noticing e 

proficiência oral global -, resumimos no quadro a seguir (Quadro 4) o número de 

participantes eliminados e o valor da diferença entre o pré e o pós-teste que serviu como 

ponto de corte para a exclusão destes sujeitos. 

 

QUADRO 4 – Total de participantes eliminados e valor de ponto de corte 

Variáveis Número de participantes 

eliminados em cada grupo 

Valor da diferença 

entre o pré e pós-teste 

Fluência  

 

Experimental - 2 

Controle - 0 

30 

- 

Acurácia Experimental - 2 

Controle - 1 

13 

13 

Complexidade Experimental - 2 

Controle - 1 

5 

6 

Noticing Experimental - 2 

Controle - 2 

0,80 

0,80 

Proficiência 

oral global 

Experimental - 0 

Controle - 1 

-  

1,75 

 

Após termos verificado a distribuição das frequências da amostra, e detectado e 

eliminado os outliers, passamos para a fase da análise dos dados com o intuito de 

efetivamente responder às perguntas desta pesquisa e verificar se há uma correlação 

entre as medidas de produção oral dos aprendizes - mais especificamente a acurácia 

gramatical e a proficiência oral global – e capacidade de noticing. 
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4.1.3 Correlações entre as medidas de produção oral (acurácia e proficiência oral 

global) e a capacidade de noticing das formas gramaticais dos aprendizes 

 

Com o objetivo de responder à primeira pergunta de pesquisa deste estudo - 

saber se houve uma correlação estatisticamente significativa entre as medidas de 

produção oral dos aprendizes, mais especificamente a acurácia e a proficiência oral 

global, e sua capacidade de noticing -, foram aplicadas correlações do tipo Spearman, 

uma versão não-paramétrica da correlação de Pearson. Em outras palavras, aqui o nosso 

objetivo é saber se a capacidade de noticing seria mais desenvolvida em aprendizes que 

cometem menos erros gramaticais e que possuem maior proficiência oral global na 

presente amostra.  

Em relação à acurácia e a capacidade de noticing do pós-teste do grupo 

experimental, a Tabela 3 mostra que a correlação atingiu uma significância com o p 

igual a 0,41. Além disso, o coeficiente da correlação deu negativo (-0,450), o que indica 

que enquanto o valor do noticing aumentou, a acurácia (número de erros a cada 100 

palavras) diminuiu. Ou seja, quem percebeu mais as lacunas existentes em sua L2 foi 

também quem cometeu menos erros (este aspecto será discutido mais adiante). 

 

TABELA 3 – Correlação entre acurácia e noticing

 EXPpos 

acuracia 

EXPpos 

noticing 

 

EXPpos 

acuracia 

Correlation Coefficient 1,000 -,450
*
 

Sig. (2-tailed) . ,041 

N 23 21 

EXPpos 

noticing 

Correlation Coefficient -,450
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,041 . 

N 21 23 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

No que se refere à correlação entre proficiência oral global e a capacidade de 

noticing, percebemos que o valor de p quase atingiu uma significância (p = 0,74). Além 

do mais, o coeficiente apresentou um valor positivo (0,380), o que indica que os 

aprendizes com maior proficiência oral global foram também aqueles que possuíram 

uma maior capacidade de perceber seus erros (ver TABELA 4).  
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TABELA 4 – Correlação entre proficiência oral global e noticing  

 EXPpos 

global 

EXPpos 

noticing 

 

EXPpos 

global 

Correlation Coefficient 1,000 ,380 

Sig. (2-tailed) . ,074 

N 25 23 

EXPpos 

noticing 

Correlation Coefficient ,380 1,000 

Sig. (2-tailed) ,074 . 

N 23 23 

 

Esse resultado corrobora os obtidos por Bergsleithner (2007), que confirmou a 

hipótese de que há uma relação estatisticamente significativa entre a performance oral e a 

capacidade de noticing dos participantes. Em outras palavras, os aprendizes que mais 

percebem os aspectos linguísticos de sua IL, especialmente as lacunas, demonstram ter uma 

melhor proficiência oral em L2. No estudo de Bergsleithner (2007), o desempenho oral dos 

aprendizes foi medido considerando-se a acurácia dos participantes e, por isso, em nosso 

estudo, decidimos correlacionar a acurácia e a proficiência oral global com a capacidade de 

noticing. 

Segundo Bergsleithner (2007), a capacidade de noticing é um mecanismo cognitivo 

que se realiza durante o input e facilita a mediação do conhecimento entre os processos de 

input e output. Essa capacidade de registrar cognitivamente ajuda na internalização das 

características formais da L2, transformando input em intake e, provavelmente, no uso dessas 

características na produção oral. Ou seja, há uma relação entre a capacidade de noticing e a 

proficiência oral dos participantes. 

Ademais, a significância nas nossas correlações mostra uma relação também com a 

proposta de outros pesquisadores como, por exemplo, Ellis (1994), que sugere que a 

capacidade de noticing facilita o aprendizado de uma L2 e, consequentemente, aumenta a 

precisão gramatical da produção oral do aprendiz, aperfeiçoando o desenvolvimento de sua 

L2.  

A seguir, verificamos de que forma a prática sistemática com o VT durante 8 semanas 

impactou a proficiência oral global dos aprendizes e sua produção oral em termos de fluência, 

acurácia e complexidade, e de que forma essa ferramenta influenciou o desenvolvimento da 

capacidade de noticing dos aprendizes de inglês como L2 neste estudo. 
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4.1.4 O impacto da ferramenta VoiceThread no desenvolvimento da produção oral e da 

capacidade de noticing das formas gramaticais dos aprendizes 

 

A segunda pergunta de pesquisa aborda de que forma a prática sistemática com a 

ferramenta VT impacta o desenvolvimento da proficiência oral global, da produção oral (em 

termos de fluência, acurácia e complexidade), e da capacidade de noticing dos aprendizes de 

inglês como L2. A fim de respondermos a essa questão, submetemos nossos dados ao teste 

não-paramétrico Wilcoxon, que é equivalente ao teste paramétrico t para variáveis 

dependentes, utilizado para comparar 2 sets de pontuação de um mesmo grupo de 

participantes, ou seja, investigar se houve alguma mudança do pré para o pós-teste dos grupos 

experimental e controle. 

Como podemos visualizar na Tabela 5, além de a diferença entre os escores do pré e 

pós-testes do grupo controle e experimental não ter atingido significância estatística, a média 

do número de palavras por minuto (fluência) de ambos diminuiu, contrariando nossa 

hipótese, que não nos permite mostrar que a experiência com o VT levou ao desenvolvimento 

da fluência. Apesar disso, o grupo experimental conseguiu apresentar no pós-teste uma média 

superior à do grupo controle (11,86 > 10,00). Ademais, a diminuição do grupo experimental 

foi de 0,36 (12,22 – 11,86 = 0,36), menor que a do controle que foi de 3,53 (13,53 – 10 = 

3,53). Esses fatos podem ser indícios de que o grupo que praticou sua produção oral com o 

VT apresentou um resultado melhor do que o que não teve essa oportunidade. 

 

TABELA 5 – Desenvolvimento da fluência dos grupos experimental e controle 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

EXPprefluencia - 

EXPposfluencia 

Negative Ranks 9
a
  110,00 

Positive Ranks 14
b
 12,22 166,00 

Ties 0
c
 11,86 

 

Total 23 
  

CONprefluencia - 

CONposfluencia 

Negative Ranks 17
d
  230,00 

Positive Ranks 7
e
 13,53 70,00 

Ties 0
f
 10,00 

 

Total 24 
  

a. EXPprefluencia < EXPposfluencia  d. CONprefluencia < CONposfluencia 
b. EXPprefluencia > EXPposfluencia  e. CONprefluencia > CONposfluencia 

c. EXPprefluencia = EXPposfluencia  f. CONprefluencia = CONposfluencia 
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Test Statistics
a 

 EXPprefluencia - EXPposfluencia CONprefluencia - CONposfluencia 

Z -,852
b
 -2,286

c
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,394 ,022 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on negative ranks c. Based on positive ranks 

 

A diminuição da média da fluência de ambos os grupos pode ter sido causada pelo fato 

de que os aprendizes passaram a ter mais cuidado ao produzir sua fala no pós-teste. Ao se 

vigiarem mais, eles falaram mais lentamente, produzindo menos palavras por minuto 

(FOSTER; SKEHAN, 1996). Segundo Skehan (1996), ao dar prioridade a outros aspectos da 

língua, como à acurácia e à complexidade, o falante acaba não priorizando a fluência, pois 

seus recursos atencionais são limitados. Mesmo assim, o grupo experimental apresentou um 

melhor resultado, o que pode ter sido causado pela oportunidade de praticar a produção oral 

fora da sala de aula, por meio do VT.  

Ademais, a Hipótese do Output de Swain (1993, 1995) sugere quatro funções da 

produção oral (e escrita) no processo de aprendizagem de uma L2, sendo uma delas a função 

de prática da língua. A experiência com o VT foi uma atividade extra que pode ter auxiliado 

os aprendizes a praticar o uso dos recursos linguísticos e alcançar gradativamente a 

automaticidade. Ou seja, é provável que o conhecimento declarativo (sobre) tenha se 

transformado em procedimental (como fazer), atribuindo uma fala mais fluente aos 

aprendizes, o que justificaria o melhor resultado do grupo experimental no pós-teste. 

Em relação à acurácia, percebemos que as médias de ambos os grupos aumentaram, o 

que indica que o número de erros gramaticais a cada 100 palavras aumentou, indo novamente 

de encontro a nossa hipótese de que o número de erros diminuiria principalmente no grupo 

experimental. Entretanto, calculando a diferença entre o pós e o pré-teste de ambos os grupos, 

percebemos que o aumento dessa variável foi menor no experimental (12,21 – 11,67 = 0,54) 

que no controle (12,80 – 10,50 = 2,30). Além disso, a média do pós-teste do grupo 

experimental foi menor que a média do controle (12,21 < 12,80), o que sugere que o grupo 

que utilizou o VT pode ter cometido menos erros que o grupo que não utilizou essa 

ferramenta, apesar de essa diferença não ter atingido significância estatística (ver TABELA 

6). 
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TABELA 6 – Desenvolvimento da acurácia dos grupos experimental e controle 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

EXPpreacuracia - 

EXPposacuracia 

Negative Ranks 9
a
  105,00 

Positive Ranks 14
b
 11,67 171,00 

Ties 0
c
 12,21 

 

Total 23 
  

CONpreacuracia - 

CONposacuracia 

Negative Ranks 8
d
  84,00 

Positive Ranks 15
e
 10,50 192,00 

Ties 0
f
 12,80 

 

Total 23 
  

a. EXPprefluencia < EXPposfluencia  d. CONprefluencia < CONposfluencia 
b. EXPprefluencia > EXPposfluencia  e. CONprefluencia > CONposfluencia 

c. EXPprefluencia = EXPposfluencia  f. CONprefluencia = CONposfluencia 

 

Test Statistics
a
 

 EXPpreacuracia - 

EXPposacuracia 

CONpreacuracia - CONposacuracia 

Z -1,004
b
 -1,642

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,316 ,101 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on negative ranks 

  

O aumento do número de erros pode ser justificado pela tentativa dos aprendizes de 

produzir novas estruturas e uma fala mais complexa (SKEHAN 1996), já que houve um 

resultado positivo da complexidade do grupo experimental em relação à do grupo controle, 

como veremos adiante. Ao correrem mais riscos, eles tiveram a tendência de cometer mais 

erros, pois utilizaram estruturas sem ter certeza se estavam corretas (SKEHAN, 1996; ELLIS, 

2009; SKEHAN; FOSTER, 1999). Além disso, a prática do grupo experimental com o VT 

permitiu que os aprendizes se habituassem mais a se ouvir e a se corrigir, o que pode ter 

acarretado um melhor resultado do grupo experimental no pós-teste em relação ao grupo 

controle. 

 Ao compararmos a complexidade entre o pré e pós-testes (ver TABELA 7), 

percebemos que não houve mudança na média do grupo experimental, porém houve uma 

diminuição na média do grupo controle de 2,54 pontos (10,46 – 13,00 = -2,54). Podemos 

verificar, também, que a média do pós-teste do grupo experimental foi superior à média do 

grupo controle (11,00 > 10,46) e que, apesar de não ter se atingido uma significância, o valor 

de p do grupo experimental apresentou um resultado mais próximo da significância (p = 

0,339) que o do grupo controle (p = 0,758). Esses fatores podem ser interpretados como 

evidências de uma influência positiva da ferramenta VT na complexidade dos aprendizes, 
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indicando que essa experiência pode ter impactado o número de orações subordinadas 

produzidas por minuto, ou seja, a complexidade na fala dos participantes. 

 

TABELA 7 – Desenvolvimento da complexidade dos grupos experimental e controle 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

EXPprecomplexidade - 

EXPposcomplexidade 

Negative Ranks 8
a
  88,00 

Positive Ranks 13
b
 11,00 143,00 

Ties 2
c
 11,00 

 

Total 23 
  

CONprecomplexidade - 

CONposcomplexidade 

Negative Ranks 9
d
  117,00 

Positive Ranks 13
e
 13,00 136,00 

Ties 1
f
 10,46 

 

Total 23 
  

a. EXPprefluencia < EXPposfluencia  d. CONprefluencia < CONposfluencia 
b. EXPprefluencia > EXPposfluencia  e. CONprefluencia > CONposfluencia 

c. EXPprefluencia = EXPposfluencia  f. CONprefluencia = CONposfluencia 

 

Test Statistics
a
 

 EXPprecomplexidade - 

EXPposcomplexidade 

CONprecomplexidade - 

CONposcomplexidade 

Z -,956
b
 -,308

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,339 ,758 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on negative ranks 

 

 Como foi dito anteriormente, o aumento do número de erros pode ter sido causado 

pela produção de uma fala mais complexa. Em outras palavras, os aprendizes que correram 

mais riscos utilizando novas estruturas ficaram mais vulneráveis a produzir uma fala menos 

correta (SKEHAN, 1996; ELLIS, 2009). De acordo com Skehan e Foster (1996), enquanto a 

complexidade foca a organização sintática e a elaboração de uma fala mais elaborada, a 

acurácia enfatiza a produção correta da língua.  

Ao ter a oportunidade de gravar e regravar inúmeras vezes suas falas por meio da 

ferramenta VT, os participantes do grupo experimental parecem ter arriscado mais, testando 

novas estruturas, pois a frequência do input e do output, assim como a repetição da tarefa 

levam ao noticing e ao desenvolvimento da língua (SKEHAN; FOSTER, 1996; SKEHAN, 

1996). O mesmo parece não ter ocorrido com o grupo controle que, além de ter apresentado 

uma média de complexidade no pós-teste inferior ao grupo experimental, apresentou também 

um maior aumento no número de erros. 
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 No tocante à proficiência oral global nesse estudo foi uma nota geral atribuída à 

produção oral dos aprendizes no pré e pós-teste (rever QUADRO 3 no método e APÊNDICE 

C). Como podemos perceber na tabela a seguir, ambos os grupos apresentaram um aumento 

na média da proficiência oral global de um teste para o outro, e o pós-teste do grupo 

experimental atingiu uma média superior ao do grupo controle (11,54 > 10,31). Além disso, o 

valor de p do grupo experimental (p = 0,420), apesar de não ter atingido uma significância, 

está mais próximo do 0,05 que o p do grupo controle (p = 0,895), o que significa dizer que a 

diferença dos escores do grupo experimental é mais significativa estatisticamente, ou seja, 

tem mais possibilidade de ser generalizada para outras populações. 

 

TABELA 8 – Desenvolvimento da proficiência oral global  

dos grupos experimental e controle 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

EXPpreglobal - 

EXPposglobal 

Negative Ranks 9
a
  92,50 

Positive Ranks 12
b
 10,28 138,50 

Ties 4
c
 11,54 

 

Total 25 
  

CONpreglobal - 

CONposglobal 

Negative Ranks 10
d
  88,50 

Positive Ranks 8
e
 8,85 82,50 

Ties 5
f
 10,31 

 

Total 23 
  

a. EXPprefluencia < EXPposfluencia  d. CONprefluencia < CONposfluencia 

b. EXPprefluencia > EXPposfluencia  e. CONprefluencia > CONposfluencia 
c. EXPprefluencia = EXPposfluencia  f. CONprefluencia = CONposfluencia 

 

Test Statistics
a
 

 EXPpreglobal - EXPposglobal CONpreglobal - CONposglobal 

Z -,806
b
 -,131

c
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,420 ,895 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on negative ranks c. Based on positive ranks 

 

Os resultados da proficiência oral global são reflexos do resultado dos aspectos 

especificados anteriormente – fluência, acurácia gramatical e complexidade. Mais uma vez o 

grupo experimental apresentou pontuações superiores ao grupo controle, reincidindo 

novamente na ideia de que o VT pode ter sido o responsável por essa diferença, uma vez que 

essa ferramenta foi a distinção mais significativa entre os dois grupos. De acordo com Swain 

e Lapkin (1995), a possibilidade de edição do output proporcionado pela ferramenta VT pode 

acarretar uma melhora na produção oral dos aprendizes. A audição e a repetição da gravação, 
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por si, já auxiliam no desenvolvimento da pronúncia e da oralidade, em geral, além de fazê-

los perceber mais seus próprios erros.   

Em relação à capacidade de noticing - capacidade de perceber seus próprios 

erros/lacunas - outra variável dependente neste estudo, podemos visualizar na Tabela 9 que, 

enquanto o valor do grupo experimental ficou praticamente igual, o do controle diminuiu 

(8,86 – 10,50 = -1,64). Além do mais, o valor do noticing do pós-teste do grupo experimental 

foi superior ao do grupo controle (11,45 > 8,86). Essa medida foi calculada dividindo o 

número de erros percebidos pelo número total de erros, o que pode ser um indício de que os 

participantes que tiveram a experiência de utilizar o VT podem ter percebido mais seus 

próprios erros do que os participantes do grupo controle. 

 

TABELA 9 – Desenvolvimento do noticing dos grupos experimental e controle 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

EXPprenoticing - 

EXPposnoticing 

Negative Ranks 11
a
  127,00 

Positive Ranks 11
b
 11,55 126,00 

Ties 1
c
 11,45 

 

Total 23 
  

CONprenoticing - 

CONposnoticing 

Negative Ranks 7
d
  73,50 

Positive Ranks 11
e
 10,50 97,50 

Ties 4
f
 8,86 

 

Total 22 
  

a. EXPprefluencia < EXPposfluencia  d. CONprefluencia < CONposfluencia 

b. EXPprefluencia > EXPposfluencia  e. CONprefluencia > CONposfluencia 

c. EXPprefluencia = EXPposfluencia  f. CONprefluencia = CONposfluencia 
 

Test Statistics
a
 

 EXPprenoticing - 

EXPposnoticing 

CONprenoticing - CONposnoticing 

Z -,016
b
 -,523

c
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,987 ,601 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on negative ranks c. Based on positive ranks 

 

Bergsleithner (2007) afirma que o noticing pode ocorrer em diversos tipos de 

instruções (implícitas ou explícitas) e, por isso, baseados nos dados aqui reportados, podemos 

considerar a ferramenta VT como uma das formas de os aprendizes perceberem seus erros. 

Além de estimular os aprendizes a se ouvirem, o VT pode dar a oportunidade para que eles se 
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corrijam, regravando suas falas quantas vezes acharem necessário.
29

 O VT, ainda, possibilita 

aos participantes ouvirem seus colegas e perceberem não só os seus próprios erros, mas 

também os dos outros. Podemos concluir, portanto, que essa experiência pode ter sido o 

diferencial para o grupo experimental apresentar um resultado superior ao do grupo controle 

no pós-teste ao registrar cognitivamente seus erros gramaticais. 

O Quadro 5 a seguir mostra um exemplo de um participante do grupo experimental 

que obteve um melhor resultado em termos de fluência, acurácia, noticing e nota global no 

pós-teste, quando comparado com o pré-teste. Percebemos que o único aspecto que sofreu um 

decréscimo foi a complexidade (para tabulação completa, ver APÊNDICE F): 

 

QUADRO 5 – Exemplo de tabulação dos dados de um participante 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 
 

PARTICIPANTE07 

 

I am looking at at a picture / and there is a 

couple / and and I think / they are in a bag a 

very big city like New York / or you know / 

and they are a couple like boyfriend and 

girlfriend girlfriend / and uhm they are 

looking very well like / he he is dressing a 

style look / and she is / you know / uhm ah I 

don’t know / they are going to like / maybe 

they are going to a a see a movie uhm or a 

cinema or something like that yeah / that is it 

 

Fluência: 87,19 

Acurácia: 3,26 

Complexidade: 5,625 

Noticing: 0 

Nota global: 3,25 
 

 

PARTICIPANTE07 

 

Ok I think / they they don’t know each other / 

it’s it’s their first travel by themselves /  they 

met they met each other on the bus uhm / one 

of one of them is really scared about the travel 

/ and the other one is telling / no take no no 

don’t care about it / it’s gonna be ok / the 

travel is gonna be safe and fine / and one one 

of them is really is really trying to to call her 

mom / but is not is not she is not getting the 

the ph the call and / and that’s it 

 

Fluência: 102,86 

Acurácia: 2,08 

Complexidade: 4,29 

Noticing: 0,5 

Nota global: 4,25 

 

De maneira geral, podemos perceber que no teste não-paramétrico Wilcoxon, 

especificamente, os resultados não atingiram uma significância estatística, porém indicam 

uma direção promissora principalmente para o grupo experimental, que teve a oportunidade 

de utilizar a ferramenta VT para a prática da sua produção oral. Nossos dados parecem 

corroborar com a pesquisa de Blake (2011), em que este reporta que os alunos que fizeram um 

                                                           
29 

Esta é uma prática de sala de aula que tem papel catalisador da prática espontânea do aprendiz em contextos 

reais, pois sabemos que, na maioria das vezes, o aprendiz não tem a oportunidade de planejar sua fala. A 

oportunidade de planejar em sala de aula, portanto, pode ter um impacto positivo nas posteriores práticas na vida 

real do aprendiz. 
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curso híbrido apresentaram resultados superiores àqueles que fizeram um curso presencial ou 

online. 

Dentre as vantagens dessa ferramenta, estão a oportunidade de se ouvir e de repetir a 

fala inúmeras vezes (BOTTENTUIT JUNIOR; COUTINHO, 2007), a importância do 

planejamento prévio, o que é uma das vantagens da comunicação assíncrona (DUARTE, 

2011; MEHNERT, 1998), além de os aprendizes se sentirem mais confortáveis em um 

ambiente online do que sob o imediatismo que uma sala de aula pode representar
30

 

(FISCHER, 2012). Esses fatores parecem ter sido o diferencial nos resultados descritos nesta 

subseção. 

Após termos analisado os dados de maneira quantitativa e termos sinalizado resultados 

positivos em relação ao uso da ferramenta VT, vamos, a seguir, expor as impressões dos 

alunos a respeito dessa experiência.  

 

 

4.2 IMPRESSÕES DOS APRENDIZES EM RELAÇÃO À EXPERIÊNCIA SISTEMÁTICA 

COM O VOICETHREAD 

 

Nosso terceiro objetivo foi investigar quais foram as impressões dos aprendizes em 

relação à prática sistemática da produção oral com a ferramenta VoiceThread (VT) em uma 

abordagem híbrida. Os participantes responderam a um questionário contendo três perguntas 

abertas sobre essa experiência: 

1. O que você achou da experiência em utilizar a ferramenta VoiceThread para a prática 

da produção oral?  

2. Você acha que essa experiência teve algum impacto na sua produção oral ou no seu 

inglês em geral? Por quê? 

3. Aponte um fator positivo e um negativo em relação ao uso dessa ferramenta. 

Após termos retomado as perguntas do questionário, transcrevemos algumas das falas 

dos participantes e analisamos de acordo com a fundamentação teórica presente neste estudo. 

 

 

                                                           
30

 Estamos cientes de que não podemos generalizar, pois o imediatismo, assim como o planejamento prévio, 

podem ou não acontecer no ambiente de sala de aula. 
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4.2.1 Impressão dos participantes ao utilizar a ferramenta VoiceThread para a prática 

da produção oral 

 

 A nuvem de palavras representada na Figura 10 resume as principais palavras 

utilizadas nas respostas à primeira pergunta do questionário - o que você achou da experiência 

em utilizar a ferramenta VT para a prática da produção oral? -, e as palavras maiores 

representam as que apareceram com mais frequência nos enunciados dos participantes: 

 
FIGURA 10 – Nuvem de palavras relativa às respostas à primeira pergunta do questionário 

 

A maioria dos participantes reportou ter gostado de ter utilizado o VT para o 

desenvolvimento da produção oral, pois, segundo eles, essa ferramenta possibilita uma 

melhora da oralidade, dando oportunidade ao aprendiz de praticar sua produção oral, além de 

poder se ouvir e ter uma dimensão do que precisa ser aprimorado, conforme podemos 

visualizar nos enunciados dos seguintes aprendizes (para acessar as respostas de todos os 

participantes, ver APÊNDICE H):  

 
Sem dúvidas é uma ótima ferramenta para o aprendizado de um novo idioma pois permite que 

possamos nos avaliarmos e analisar como está indo nosso progresso. (participante 1.13) 

 

O fato de podermos ouvir o que acabamos de falar nos ajuda e muito na melhora da 

construção da frase e da pronúncia. Além de ser um meio simples e prático de se acessar. 

(participante 1.24) 

 

Interessante pois proporciona que você escute o que está falando e isso lhe dá uma dimensão 

do que precisa melhorar. (participante 1.25) 

 

Esse resultado nos remete à ideia de Schmidt (1990), de Schmidt e Frota (1986) e de 

Bergsleithner (2007) acerca do noticing. Para Schmidt (1990) e Schmidt e Frota (1986), o 

noticing ocorre de maneira natural, espontânea e individual, sem a instrução explícita do 

professor ou de regras gramaticais.  Bergsleithner (2007) vai mais além e inclui todos os tipos 

de instruções, tanto as explícitas quanto as implícitas, como formas de induzir o noticing. 
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Concluímos, então, que nossos aprendizes tiveram oportunidades durante a prática com o VT 

de registrar cognitivamente e reconhecer seus erros tanto ao produzir a língua de forma oral, 

como ao se ouvir e ouvir os colegas.  

Além disso, de acordo com os participantes, o VT possibilita a correção dos erros por 

meio de regravações. Alguns aprendizes citaram ter sido uma experiência válida e proveitosa, 

pois auxiliou no aperfeiçoamento da pronúncia de determinadas palavras, trazendo ganhos 

positivos para sua oralidade: 

 
A experiência é válida, uma vez que você pode ouvir o que foi dito e com isso ver os erros e 

procurar melhorar a pronúncia. (participante 1.02) 

 

A ferramenta possibilitou ainda a oportunidade do aluno escutar o que falou, podendo fazer 

as possíveis correções na fala. (participante 1.12) 

 

Em adição ao reconhecimento de seus erros, os participantes tiveram também a 

oportunidade de se corrigirem, buscando preencher algumas lacunas existentes em sua 

produção oral. Esse caso está relacionado ao terceiro nível de awareness  - compreensão - 

proposto por Schmidt (1990), que se refere à análise, comparação, reflexão e consequente 

resolução dos problemas. Swain (1993) também cita que, ao se deparar com alguma lacuna, 

os aprendizes tendem a procurar a solução em seu próprio conhecimento linguístico.  

Os aprendizes declararam ainda que acharam a experiência bastante interessante, pois 

puderam se ouvir e gravar suas produções orais quantas vezes achassem necessário até que a 

gravação ficasse conforme eles queriam:  

 
Sinceramente, eu gostei. Principalmente pelo fato de poder ouvir o que foi gravado e poder 

repetir se necessário até gravar definitivamente. (participante 1.07) 

 

Gostei muito desta experiência, pois pude corrigir ao ouvir a gravação até que ficasse 

conforme queria. (participante 1.06) 

 

 As percepções destacadas estão em consonância com diversos estudos na literatura. 

Ducate e Lomicka (2009) fizeram um estudo a respeito do uso do podcast em sala de aula e 

obtiveram resultado positivo, visto que 87% dos participantes envolvidos responderam ter 

gostado da experiência. Bottentuit Junior e Coutinho (2007) citam as vantagens da utilização 

do podcast em contexto de ensino e aprendizagem, afirmando que os alunos podiam ouvi-lo 

várias vezes até o entender. O mesmo ocorreu com os nossos participantes, que também 

apreciaram essa oportunidade de se autocorrigirem e regravarem inúmeras vezes antes de 
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publicar suas produções online, processo este que auxilia o desenvolvimento da interlíngua do 

aprendiz em um contexto de aprendizagem de uma L2.  

Além da repetição, outro participante mencionou a importância de planejar sua fala 

com antecedência, prestando mais atenção à construção das frases. Segundo Warschauer 

(1996), a linguagem utilizada em discussões orais online é muito mais complexa 

sintaticamente, pois os alunos têm mais tempo para planejar do que na discussão presencial. 

De acordo com Duarte (2011), essa é uma das vantagens da comunicação assíncrona: a 

construção de um comentário mais refletido. Para Mehnert (1998), um planejamento prévio, 

mesmo que de um minuto apenas, pode conduzir a melhores performances orais dos 

aprendizes. 

 

Gravar e escutar minha voz, organizar um texto em inglês para gravação foi muito 

interessante, pois proporcionou a chance de rever meus erros e acertos além de treinar o uso 

da língua inglesa. (participante 1.21) 

 

Os participantes afirmaram também que a ferramenta fez com que eles praticassem a 

produção oral em si, considerada pela maioria uma de suas maiores dificuldades. Outros 

mencionaram essa prática com a ferramenta algo diferente da metodologia utilizada em sala 

de aula: 

 
Adorei a experiência, pois uma das minhas maiores dificuldades é com o speaking. 

(participante 1.04) 

 

Muito boa, porque pudemos treinar o falar em inglês. (participante 1.05) 

 

Achei a experiência muito boa e interessante, pois permitiu a prática dessa habilidade na qual 

eu tenho certa dificuldade. (participante 1.16) 

 

Apesar de os alunos terem uma visão geral da produção oral como prática de um 

conhecimento já existente, como podemos ver no enunciado dos alunos 1.05 e 1.16, Swain 

(1985) afirma que o output tem outros papéis importantes na aquisição de uma língua, além 

da mera prática oral, pois, por exemplo, encoraja o aprendiz a processar a língua 

sintaticamente 

Além disso, as dificuldades acima citadas pelos alunos 1.04 e 1.16 se dão, 

principalmente, por dois motivos: (a) pelo fato de que em sala de aula e/ou em um contexto de 

aprendizagem, geralmente, não se exige muito deles em termos de acurácia na produção oral, 

sendo que o foco é normalmente colocado na fala espontânea e no significado; e (b) pelo fato 

de que a produção da língua é algo mais complexo cognitiva e linguisticamente que a simples 
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compreensão (SWAIN; LAPKIN, 1995). Enquanto que a compreensão é vista como um 

processo semântico, a produção exige do aprendiz um conhecimento gramatical da língua 

(SWAIN, 1985; 1995). 

Uma pequena parte dos aprendizes citou ter medo ou vergonha de falar em inglês, mas 

que com o VT eles perderam um pouco desse temor, se sentiram mais à vontade e se 

aproximaram mais da produção oral: 

 
Foi uma ótima experiência devido ao fato de envolver o aluno com o speaking e até mesmo 

com o medo de falar em inglês, o VoiceThread aproximou o aluno ao speaking, já que no 

ágora, o material utilizado detém-se pouco a tal categoria. Enfim, o VoiceThread é uma 

excelente ferramenta para aprender a falar em inglês. (participante 1.14) 

 

Eu gostei, pois me encorajou a falar, já que eu ficava com um pouco de vergonha, com a 

ferramenta me sentir mais a vontade. (participante 1.15) 

 

 Menezes (2009) afirma que o computador pode permitir o estímulo à privacidade dos 

alunos mais tímidos. Ela menciona que esse ambiente proporciona um clima mais confortável 

e motivador para aqueles que têm dificuldades em se expressar na frente dos colegas de sala. 

Nesse mesmo sentido, Carvalho (2009) defende que os podcastings também ajudam na 

desinibição dos alunos introvertidos, o que também pode ser aplicado ao VT, pois, como 

vimos nas respostas dos participantes, eles se sentiram mais confortáveis e confiantes para 

falar. 

Ademais, além da prática da produção oral, participantes reportaram o estímulo em 

interagir uns com os outros, se conhecendo melhor, pois eles tinham acesso aos áudios dos 

colegas, proporcionando, consequentemente, um aperfeiçoamento da compreensão oral: 

 
Desafiadora e motivadora. Principalmente por estimular a interação entre os alunos da 

turma, que buscavam conhecer melhor os colegas, já que a ferramenta permite que cada um 

acesse os áudios dos outros colegas. Foi realmente uma ótima forma de motivar o 

entendimento do inglês e treinar a habilidade de falar. (participante 1.18) 

 

Fischer (2012) cita que, além do encorajamento para falar em um ambiente em que 

não há a presença física do professor e dos colegas de sala, a experiência híbrida proporciona 

aos estudantes a exposição à língua fora da sala de aula, fazendo com que eles aprimorem não 

somente sua proficiência oral, mas também auditiva. Apesar de não ser uma ferramenta com 

intenções de comunicação síncrona, em tempo real (WARSCHAUER, 1996; 

WARSCHAUER; HEALEY, 1998), alguns alunos aproveitaram a oportunidade do VT para 

ouvir seus colegas e aperfeiçoar sua compreensão oral.  
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Por último, um aprendiz declarou fantástica a ideia de se utilizar a tecnologia para fins 

de aprendizagem. Outro elogiou a ferramenta e afirmou pretender continuar utilizando-a: 

 
Apesar de ser desconhecida por mim até então, a ferramenta apresenta um método de prática 

do inglês bastante agregador no processo ensino-aprendizagem. Portanto, após o contato 

inicial pretendo continuar utilizando-a por muito tempo. (participante 1.17) 

 

Achei muito interessante por ser dinâmico e ativar processar de aprendizagem distintos dos 

usados comumente em sala de aula. (participante 1.20) 

 

Fantástica. Acho muito interessante quando usamos a tecnologia a nosso favor, e a 

ferramenta VoiceThread é um desses casos. (participante 1.24) 

 

 Assim como na pesquisa de Duarte (2011) – que também buscou compreender a 

aprendizagem da língua inglesa como L2 por meio da ferramenta VT –, podemos perceber 

que os participantes do nosso estudo também tiveram a consciência de que a intervenção do 

VT contribuiu para o desenvolvimento de sua produção oral e perceberam a importância da 

experiência híbrida para sua aprendizagem. Além disso, a vantagem da utilização da 

tecnologia como algo além da sala de aula proporciona uma maior autonomia para os alunos 

(FISCHER, 2012). Como podemos ver no enunciado do participante 1.17, ele pretende 

continuar utilizando o VT. Esse ritmo individualizado para fazer as atividades pode resultar 

em uma melhora em seu desempenho, e é sobre isso que falamos na próxima subseção. 

 

 

4.2.2 Opinião dos aprendizes a respeito do impacto da ferramenta VoiceThread na sua 

produção oral ou no seu inglês em geral. 

 

Em relação ao impacto da ferramenta em sua produção oral – segunda pergunta do 

questionário –, a maioria dos participantes respondeu positivamente a essa questão, conforme 

podemos visualizar na Figura 11: 

 
FIGURA 11 – Nuvem de palavras relativa às respostas à segunda pergunta do questionário 
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Devido à dificuldade com a expressão oral, alguns participantes alegaram ter perdido o 

medo de falar ao praticar a produção oral por meio do VT, tornando-os mais autoconfiantes e 

tornando seu aprendizado mais fácil. Outro participante reportou ainda ter perdido essa 

inibição, pois, como não utilizava a língua inglesa no cotidiano, ele sempre pensava estar 

falando errado: 

 
Sim, pois a pessoa perde o medo de falar e assim tornando o aprendizado mais fácil. 

(participante 2.02) 

 

Sim. Permite perder a inibição de falar. Pois como não usamos a língua inglesa no nosso dia 

a dia sempre penso estar falando errado. (participante 2.06) 

 

Sim, perdi o medo, um pouco, de falar em inglês, sempre tive dificuldade e ainda tenho com o 

inglês, mas o VoiceThread me auxiliou um pouco a melhorar o meu inglês. (participante 2.14) 

 

 Como podemos ver nos enunciados desses alunos, o uso do computador como 

mediador da aprendizagem facilitou a prática de sua produção oral, pois eles se sentiram mais 

à vontade do que na sala de aula. Segundo Menezes (2009), isso se dá pelo fato de o 

computador – e nesse caso a ferramenta VT – possibilitar que o aprendiz tenha mais 

privacidade para fazer seus comentários, além de poderem desenvolver sua fala em seu ritmo 

próprio. Fischer (2012) cita que, além da exposição à língua fora da sala de aula, a experiência 

híbrida torna os alunos menos ansiosos e mais confiantes, acarretando em um melhor 

resultado, principalmente no que tange à proficiência oral.  

Além disso, como podemos ver nos enunciados a seguir, muitos citaram a prática da 

oralidade em si, pois o uso da ferramenta os incentivou a falar, a se dedicar mais a essa 

habilidade, e impactou positivamente na melhoria da sua produção oral, como uma prática do 

conhecimento já existente. Outros foram além e citaram ainda a possibilidade de poder se 

autoanalisar e consideraram essa experiência bastante interessante e enriquecedora para sua 

produção oral.  

 
Sim, pois a partir do momento em que falamos, colocamos em prática o que sabemos. 

(participante 2.04) 

 

Sim, o VoiceThread mostrou-se bastante interessante para que eu tenha uma auto análise do 

meu speaking. A possibilidade de escutar o que se fala me parece enriquecedora. (participante 

2.17) 

 

Sim, porque permitiu que eu escutasse a forma com que estava pronunciando as palavras e 

com consequentemente a percepção dos erros cometidos. (participante 2.23) 

  



87 
 

Apesar da visão de produção oral que permeia a opinião dos participantes assemelhar-

se, por vezes, à visão exclusivamente de produção oral como prática da língua, advinda do 

modelo de Krashen (1980, 1982, 1985), podemos perceber que a maioria dos alunos 

considerou não só o “falar”, mas o “se ouvir” como uma das vantagens do VT. Eles 

afirmaram o impacto positivo da ferramenta, justificando-se pelo fato dela proporcionar uma 

autoanálise de suas produções orais.  

A circunstância de poder gravar, ouvir sua própria fala, perceber as lacunas existentes 

e ter a oportunidade de corrigi-las contribuiu muito para o conhecimento da língua dos 

aprendizes e para o desenvolvimento da pronúncia e fluência, principalmente. Como aponta 

Swain e Lapkin (1995), a edição da fala dos aprendizes pode ajudar na melhora de suas 

produções orais. A repetição também pode auxiliar nesse aprimoramento, pois cada vez que 

eles se ouvem e regravam, eles prestam mais atenção à sua oralidade: 

 

Sim. Porque na medida que falamos outro idioma, mesmo que errando no início, iremos 

melhorando nossas falas. A condição de repetição da fala é um ponto positivo porque 

podemos corrigir os erros de pronúncia imediatamente. (participante 2.08) 

 

Sim, porquê ao termos de falar sobre os temas abordados usando a Língua Inglesa e tendo 

como verificar nossa gravação, podemos perceber nossos erros de gramática, pronúncia,  e 

corrigi-los, aperfeiçoando assim nossas habilidades no outro idioma. (participante 2.22) 

 

Sim, pois [...] tivemos a chance de sermos o nosso próprio professor e nos avaliar quanto a 

pronúncia e construção de frase e ao errarmos algo ou não estarmos satisfeitos podemos 

refazer a gravação com as devidas correções, assim melhorando nossa desenvoltura oral. 

(participante 2.24) 

 

Ademais, ao se depararem com um erro, os alunos buscaram a solução em seu próprio 

conhecimento linguístico ou em outros inputs relevantes (SWAIN, 1993). Como podemos 

perceber no enunciado dos alunos 2.09 e 2.25, eles prestaram atenção na apresentação dos 

outros colegas (outros inputs) a fim de preencher a lacuna existente em seu conhecimento, 

melhorando não somente a compreensão oral, como também sua pronúncia. 

 
De um certo modo, sim. Porque, com essa ferramenta, você pode [...] interagir com os 

colegas, procurando se espelhar na maneira correta de pronunciar as frases em inglês. 

(participante 2.09) 

 

Sim, pois comecei a escutar diálogos e percebi que entendia o que estava sendo dito. 

(participante 2.25) 
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 Por fim, alguns participantes mencionaram, ainda, que a chance de planejar as falas 

previamente os levou a estudar e pesquisar mais para formular as estruturas linguísticas e 

proporcionaram a eles também a oportunidade de aprender novas palavras: 

 

Acredito que teve algum impacto sim. Falar continuamente de improviso ou mesmo treinado 

com antecedência, ajuda a melhorar a fluência. (participante 2.07) 

 

Sim, pois me deixou mais autoconfiante. Me estimulou a estudar para formular textos, digo, 

frases para falar na ferramenta e conhecer palavras novas. (participante 2.15) 

 

Sim, foi uma chance de treinar o inglês, planejar minhas falas, corrigir erros e melhorar 

minha habilidade de utilizar a língua inglesa. (participante 2.21) 

 

De acordo com Warschauer (1996), as discussões orais online se tornam mais 

complexas lexical e sintaticamente, pois o aprendiz tem mais tempo de planejar sua produção, 

utilizando-se de estruturas mais complexas e de palavras novas, como foi citado por alguns 

participantes desta pesquisa. Consequentemente, muitos professores de línguas têm visto essa 

vantagem na comunicação assíncrona (WARSCHAUER; HEALEY, 1998). 

Entretanto, do mesmo modo que os alunos citaram diversas vantagens a respeito do 

uso da ferramenta para a prática da produção oral, alguns deles também afirmaram haver 

algumas desvantagens. E são sobre os fatores positivos e negativos que discorremos a seguir. 

 

 

4.2.3 Fatores positivos e negativos apontados pelos participantes em relação ao uso do 

VoiceThread 

 

(a) Fatores positivos 

 

 Dentre os fatores positivos em relação ao uso da ferramenta VT citados pelos 

participantes, o que mais se destacou foi a oportunidade que eles têm de se ouvir. Além disso, 

eles também apontaram a chance de verificar a pronúncia e de poder praticar o ato de falar, 

conforme podemos visualizar na Figura 12: 
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FIGURA 12 – Nuvem de palavras relativa às respostas à terceira pergunta do questionário, 

a respeito dos fatores positivos do VT 

 

Alguns alunos afirmaram que, apesar de haver a prática em sala de aula, fazer os 

exercícios em casa, sem a influência do professor e dos colegas de sala, permitiu uma maior 

autonomia no aprendizado da língua inglesa - independência do aluno frente à presença do 

professor - e uma melhor organização das ideias, acarretando, consequentemente, em uma 

melhor expressão delas:  

 
 [...] O fato também de termos liberdade para fazer os exercícios em casa, sem a pressão de um 

professor, também permitiu que organizássemos melhor nossas ideias e, consequentemente, 

expressar-se melhor. (participante 3.01) 

 

Positivo: [...] longo tempo para se exercitar diante do computador. (participante 3.08) 

 

 [...] Importante também a questão da autonomia, em poder fazer só em casa, sem o professor. 

(participante 3.12) 

 

Um estudo feito por Fischer (2012) mostrou que os alunos que experimentaram um 

curso híbrido de alemão evoluíram principalmente em sua proficiência oral, pois, ao se unir as 

aulas presenciais com as atividades realizadas em casa, os alunos se sentiram menos ansiosos 

e estressados. Além disso, por ser um ambiente virtual, requer mais envolvimento individual 

do aprendiz, gerando certa autonomia. Blake (2011) reportou, também, que o tempo extra que 

os alunos passam em contato com a língua fora da sala de aula parece ter promovido um 

maior aprendizado. Podemos perceber, no caso do nosso estudo, que os próprios alunos 

observaram uma melhora na expressão de suas ideias, além de experienciarem certa 

independência frente ao professor e à aula meramente presencial. 

Como podemos verificar nos enunciados a seguir, por ser uma ferramenta online, os 

alunos também mencionaram gostar dessa ideia de ubiquidade e flexibilidade em poder fazer 
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a atividade em qualquer lugar, a qualquer hora, bastando ter acesso a um computador com 

internet. Alguns citaram, ainda, a praticidade, simplicidade e facilidade ao utilizar a 

ferramenta VT. 

 
[...] Ser usado em qualquer lugar que tenha computador e internet. (participante 3.06) 

 

Fator positivo: a aproximação da pessoa com o speaking e a facilidade, a possibilidade de 

treinar o speaking em casa. (participante 3.14) 

 

Só tenho elogios, podemos nos “policiar” enquanto ao que falamos, alem do acesso a 

ferramenta ser simples e prático. (participante 3.24) 

 

Fischer (2012) aponta outra vantagem dos cursos híbridos, que é a oportunidade de 

organizar os horários de acordo com o tempo que os aprendizes têm disponível, seu ritmo e a 

escolha individual da rotina de estudos. Na comunicação assíncrona, não há troca de 

mensagens em tempo real, não necessitando da presença simultânea dos interlocutores.  

Destarte, estudos concluíram que a discussão assíncrona proporciona uma participação mais 

igualitária entre os aprendizes, possibilitando que todos falem ao mesmo tempo, 

diferentemente do que ocorre em sala de aula (WARSCHAUER, 1996; WARSCHAUER; 

HEALEY, 1998).  

Por último, os alunos reportaram também que o uso da ferramenta tornou o 

aprendizado mais dinâmico, participativo e integrador do que uma aula clássica. O 

participante 3.20 sugeriu, ainda, ser uma ótima ferramenta para a EaD (Educação a Distância) 

e viu uma grande utilidade para a ferramenta VT na aprendizagem de uma L2 e na sua 

integração em aulas clássicas: 

 
Positivo: interação com os colegas e professores, usando como uma ferramenta de 

aprendizagem. (participante 3.09) 

 

Ponto Positivo: mais dinâmico, participativo e integrador que uma aula clássica. Ótima 

ferramenta para EaD (Educação a Distância). (participante 3.20) 
  

McCormack (2010) reporta que a utilização do VT na educação pode promover a 

criatividade, colaboração e comunicação entre os participantes. O fato de poder emitir uma 

opinião e publicá-la para que os colegas vejam proporciona uma interação e 

compartilhamento de ideias (ver enunciado do participante 3.09). O uso da tecnologia na 

aprendizagem de L2 favorece ao aparecimento de novas estratégias de aprendizagem, 

incluindo o aprendiz no mundo digital, fazendo com que eles, de forma lúdica, exercitem sua 

oralidade. 
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 No entanto, mesmo com todos os benefícios da ferramenta VT, um pequeno número 

de participantes mencionou alguns fatores negativos referentes a essa experiência que são 

discutidos a seguir. 

 

 

(b) Fatores negativos e implicações pedagógicas  

 

Apesar de a maioria dos alunos não ter apontado pontos negativos com a experiência, 

como podemos ver na palavra “nenhum” em destaque na Figura 13, uma das críticas à 

ferramenta VT foi a respeito da ausência de um feedback que os ajudasse a perceber os erros 

cometidos e corrigi-los. 

 
 

FIGURA 13 – Nuvem de palavras relativa às respostas à terceira pergunta do questionário, 

a respeito dos fatores negativos do VT 

 

Alguns participantes afirmaram que achavam que tinham melhorado sua produção 

oral, embora não conseguissem mensurar o grau de impacto. Um participante apontou 

também que se houvesse um feedback/correção, talvez a melhora tivesse sido mais 

significativa. Para ele, a ferramenta ficou sub-utilizada:  

 

Acredito que sim, embora não consiga avaliar o grau de impacto pela dificuldade de falar 

(destravar) o inglês. (participante 3.03) 

 

Mas como não houve um feedback/correção, acho que a ferramenta fica sub-utilizada. 

(participante 3.11) 

 

Acho que sim, mas difícil mensurar. (participante 3.20) 

 

Blake (2011) menciona a iCALL, também chamada de CALL inteligente, que 

proporciona interações e feedback ao aprendiz, antecipando os erros e sugestionando 

melhoras e correções. Infelizmente o VT não se enquadra nessas características, mas Blake 

(2011) cita três sistemas implementados no ano de 2011: o E-Tutor pelos alemães; o Robo-
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Sensei pelos japoneses; e o Tagarela pelos portugueses. No caso do VT, o ideal seria a 

intervenção do professor ou de algum monitor com proficiência em inglês superior à dos 

alunos, a fim de os auxiliar na percepção e correção das lacunas.   

Além disso, alguns aprendizes sugeriram mais exercícios, com mais frequência ou 

ainda um maior tempo para a prática. Os participantes a seguir mencionaram, ainda, que o VT 

pode auxiliar na produção oral se utilizado com regularidade. Por último, um participante 

sugeriu o uso da ferramenta com maior frequência nos cursos de idiomas: 

 
Teve pouco, porque foi pouco tempo [...]. (participante 3.19) 

 

[...] Na verdade acho que fizemos poucos exercícios, se fizéssemos mais, com mais frequência, 

seria melhor. (participante 3.20) 

 

Achei a experiência interessante e que de uma certa forma poderia ser aplicada com 

frequência em cursos de inglês. (participante 1.09) 

 

Segundo Warschauer e Healey (1998), desde 1960 se tem visto a utilização de 

computadores para o ensino de língua. Brown (2007) afirma que o avanço de programas 

aplicados à educação tem avançado tão rapidamente que professores não têm conseguido 

acompanhar as atualizações. Já Warschauer (1997), em pesquisa que investigou o uso do e-

mail para produção escrita, reporta que, apesar do benefício para os alunos, que tiveram um 

rápido e detalhado feedback, essa atividade demandou tempo e esforço por parte do professor. 

Talvez essas razões justifiquem a pouca utilização de tecnologia nas aulas de idiomas. 

Rosen (2009) defende que a instrução híbrida talvez seja mais efetiva do que as aulas 

100% presenciais ou 100% online, pois permite que os alunos recebam as instruções formais 

em sala de aula, com a orientação do professor, e possam colocar em prática em casa ou em 

qualquer momento fora da sala de aula, considerando o tempo e ritmo que acharem 

necessários. Blake (2011) confirmou essa hipótese ao encontrar um resultado superior por 

parte dos que participaram de um curso híbrido, quando comparados àqueles que participaram 

de um curso unicamente a distância ou totalmente presencial, pois os primeiros puderam 

passar mais tempo engajados nas atividades, sem o tempo determinado existente na sala de 

aula. 

Portanto, analisando-se as percepções dos aprendizes de uma forma geral, pode-se 

concluir que a experiência com o VT, apesar de breve, parece ter conscientizado os alunos a 

respeito da importância da tecnologia para o aprendizado de L2. Por meio dessa ferramenta, 

eles puderam praticar sua oralidade, ouvir e perceber as lacunas presentes na sua L2, 

tornando-os mais críticos e autônomos em relação ao próprio aprendizado. 
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4.3 DISCUSSÃO GERAL 

 

 Retomando nossas perguntas de pesquisa a fim de fazermos uma síntese, podemos 

afirmar que, em relação a primeira pergunta de pesquisa, conseguimos confirmar a hipótese 

de que há uma correlação estatisticamente significativa entre as medidas de produção oral dos 

aprendizes (acurácia gramatical e a proficiência oral global) e sua capacidade de noticing. 

Verificamos que os alunos que menos cometeram erros gramaticais ao produzir oralmente 

foram também os que mais perceberam as lacunas existentes em sua produção oral (noticing). 

Além disso, os alunos com maior nota de proficiência oral global foram também os que 

atingiram maior pontuação na capacidade de noticing. 

Ao compararmos o grupo experimental e o controle, confirmamos a hipótese de que a 

prática sistemática com a ferramenta VT pode impactar o desenvolvimento da sua produção 

oral (em termos de fluência, acurácia, complexidade e proficiência oral global) e da 

capacidade de noticing dos aprendizes – segunda pergunta de pesquisa do nosso estudo. 

Constatamos que, apesar de não termos atingido uma significância estatística, a média dos 

escores da fluência, da acurácia, da complexidade, da proficiência oral global e da capacidade 

de noticing do grupo experimental, que utilizou a ferramenta VT, aumentou mais e/ou 

apresentou um resultado superior no pós-teste, ao compararmos com o grupo controle. 

No que diz respeito às impressões dos aprendizes em relação ao uso da ferramenta VT 

- nossa terceira pergunta de pesquisa, relativa à parte qualitativa do nosso estudo – 

verificamos que a maioria dos participantes respondeu positivamente à experiência. Entre os 

benefícios da ferramenta, eles reportaram que o VT os deu a oportunidade de planejarem suas 

falas antecipadamente, de se ouvirem, de corrigirem seus erros e de regravarem quantas vezes 

achassem necessárias, o que raramente acontece na sala de aula. A maioria afirmou, ainda, 

que a experiência impactou positivamente sua produção oral, pois a utilização do VT era uma 

atividade extra de produção oral que poderia ser feita em casa, sem a presença física do 

professor e dos colegas de sala de aula, o que fez com que eles perdessem o medo de falar. O 

fator positivo mais citado pelos participantes foi a questão de poderem se ouvir e corrigir os 

erros; e o fator negativo foi a ausência de um feedback por parte da ferramenta. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa reportada nesta dissertação teve como objetivo verificar de que maneira a 

prática com a ferramenta VoiceThread (VT) impactou a produção oral (em inglês como L2) 

dos aprendizes e sua capacidade de noticing. Vinte e cinco alunos utilizaram a ferramenta em 

uma abordagem híbrida – grupo experimental –, enquanto que outros 24 compuseram o grupo 

controle, que não foi exposto a essa experiência. De maneira geral, podemos afirmar que 

nosso objetivo foi alcançado, pois os participantes do grupo experimental desenvolveram 

mais sua produção oral e capacidade de noticing, se comparado com o grupo controle.  

Quantitativamente, as hipóteses deste estudo foram confirmadas, pois verificamos que 

há correlação estatisticamente significativa entre a acurácia gramatical, a proficiência oral 

global e a capacidade de noticing dos aprendizes. Os participantes que cometeram menos 

erros gramaticais ao produzirem oralmente foram aqueles que mais conseguiram registrar 

cognitivamente as lacunas existentes na sua interlíngua. E estes participantes que atingiram 

uma maior pontuação na capacidade de noticing foram também os que atingiram uma maior 

nota na proficiência oral global. 

Ainda quantitativamente, ao compararmos os dois grupos, verificamos que a prática 

sistemática com a ferramenta VT pode influenciar positivamente o desenvolvimento da sua 

produção oral – em termos de fluência, acurácia, complexidade e proficiência oral global -, 

além de poder desenvolver a capacidade de noticing dos aprendizes de inglês como L2. 

Independentemente de não termos alcançado uma significância estatística, os aprendizes do 

grupo experimental apresentaram um resultado na direção esperada, ou seja, superior aos 

aprendizes do grupo controle, corroborando o pressuposto de que o VT pode impactar 

positivamente a produção oral dos aprendizes e a capacidade de registrar cognitivamente os 

erros gramaticais cometidos. 

Qualitativamente, a maioria dos participantes respondeu positivamente à experiência 

em utilizar a ferramenta VT para a prática da produção oral. Eles acreditam que essa atividade 

tenha impactado positivamente a sua produção oral e quase todos afirmaram ter gostado 

principalmente pelo fato de poder se ouvir. Dentre os fatores negativos, a maioria afirmou não 

ter encontrado nenhum e alguns citaram, ainda, a ausência de um feedback.  

No tocante às limitações encontradas nesta pesquisa, a principal foi o curto intervalo 

de tempo entre o pré e pós-testes e, consequentemente, o reduzido período de tempo para a 

prática da produção oral com a ferramenta VT - limitação essa também citada pelos 

participantes. Outra limitação refere-se ao número de participantes desse estudo. Acreditamos 
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que uma exposição mais duradoura ao VT e uma amostra mais numerosa poderiam 

intensificar os resultados estatísticos obtidos com os dados quantitativos, tornando-os mais 

significativos. 

 Portanto, futuras pesquisas poderiam considerar um espaço de tempo maior entre o pré 

e pós-teste a fim de proporcionar aos aprendizes um maior tempo de prática, bem como mais 

atividades com a ferramenta VT. Consequentemente, o professor (e/ou pesquisador) teria mais 

tempo para propiciar aos participantes um feedback em relação as suas produções orais, o que 

poderia acarretar em resultados mais consistentes e até informações adicionais a respeito do 

impacto do feedback na utilização da tecnologia em uma abordagem híbrida. 

Por fim, em relação às implicações pedagógicas deste estudo, esperamos que 

tenhamos contribuído para a discussão a respeito das potencialidades da tecnologia para a 

aprendizagem de uma L2 em geral. Almejamos que maior atenção seja dada à produção oral e 

que os professores a vejam não somente como prática da língua, mas também como um 

processo inerente à aquisição de L2 como um todo, de forma integral. Esperamos, também, 

que a tecnologia ajude na implementação de abordagens de ensino e aprendizagem híbridas, a 

fim de que os aprendizes possam trabalhar no seu próprio ritmo, ultrapassando seus medos, 

sem a exigência de um raciocínio imediato que geralmente uma sala de aula requer. Para 

alcançar tal finalidade, acreditamos que o VT apresenta potencialidades para configurar-se em 

uma ferramenta motivadora e eficaz para a prática da produção oral em L2. 
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APÊNDICE A - Quadro Europeu Comum de Referência 

 

Quadro 

Europeu 

Comum de 

Referências 

para Línguas 

Usuário 

proficiente 

C2 

É capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo o 

que ouve ou lê. É capaz de resumir as informações obtidas 

em diversas fontes orais e escritas, reconstruindo 

argumentos e fatos de um modo coerente. É capaz de se 

exprimir espontaneamente, de modo fluente e com exatidão, 

sendo capaz de distinguir sutis variações de significado em 

situações complexas. 

C1 

É capaz de compreender um vasto número de textos longos 

e elaborados, reconhecendo os seus significados implícitos. 

É capaz de se exprimir de forma fluente e espontânea sem 

procurar muito as palavras. É capaz de usar a língua de 

modo flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e 

profissionais. Pode exprimir-se sobre temas complexos, de 

forma clara e bem estruturada, manifestando o domínio de 

mecanismos de organização, de articulação e de coesão do 

discurso. 

Usuário 

independente 

B2 

É capaz de compreender as ideias principais em textos 

complexos sobre assuntos concretos e abstratos, incluindo 

discussões técnicas na sua área de especialidade. É capaz de 

comunicar-se com certo grau de espontaneidade com 

falantes nativos, sem que haja tensão de ambas as partes. É 

capaz de exprimir-se de modo claro e pormenorizado sobre 

uma grande variedade de temas e explicar um ponto de vista 

sobre um tema da atualidade, expondo as vantagens e os 

inconvenientes de várias possibilidades. 

B1 

É capaz de compreender as questões principais, quando é 

usada uma linguagem clara e padronizada e os assuntos lhe 

são familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos 

momentos de lazer etc.) É capaz de lidar com a maioria das 

situações encontradas na região onde se fala a língua-alvo. É 

capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre 

assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode 

descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e 

ambições, bem como expor brevemente razões e 

justificações para uma opinião ou um projeto. 

Usuário 

elementar 

A2 

É capaz de compreender frases isoladas e expressões 

frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata (p. 

ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, 

meio circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples 

e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação 

simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e 

habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, 

o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados 

com necessidades imediatas. 

A1 

É capaz de compreender e usar expressões familiares e 

quotidianas, assim como enunciados muito simples, que 

visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se 

e apresentar outros e é capaz de fazer perguntas e dar 

respostas sobre aspectos pessoais como, por exemplo, o 

local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. 

Pode comunicar de modo simples, se o interlocutor falar 

lenta e distintamente e se mostrar cooperante. 

Fonte: Instituto Camões, 2004. 
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APÊNDICE B – Termos de consentimento livre e esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES (CCHLA) 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS (PPGEL) 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Caro(a) Aluno(a), 

 

Com o objetivo de realizar o estudo intitulado “A Produção Oral em Inglês como L2 e a 

Ferramenta VoiceThread: uma Abordagem Híbrida”, necessitamos coletar dados com 

participantes, envolvendo o uso da ferramenta VoiceThread, um pré e pós-teste, e o 

preenchimento de um questionário. 

 

Solicitamos, então, sua colaboração e autorização para que possamos compreender melhor a 

potencialidade da ferramenta VoiceThread na aprendizagem de língua estrangeira. 

 

Garantimos que os dados fornecidos e coletados serão absolutamente sigilosos e que você não 

será identificado em momento algum. 

 

Muito atenciosamente, 

 

Lorena Azevedo de Sousa    Janaina Weissheimer 

Mestranda (PPgEL - UFRN)    Orientadora (PpgEL - UFRN) 

lorena.las@gmail.com    janaina.weissheimer@gmail.com 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Estou de acordo com o que me foi acima mencionado e expresso aqui minha vontade em 

participar da pesquisa acima definida. 

 

De acordo: 

 

............................................................................................................................... 

(Nome completo por extenso) 

 

............................................................................................................................... 

(Assinatura do PARTICIPANTE) 

 

Gênero: 

[  ] Masculino           

[  ] Feminino 

 

 

 

Idade: 

[  ] de 16-20 anos 

[  ] de 21-25 anos 

[  ] de 26-30 anos 

[  ] de 31-35 anos 

[  ] acima de 35 anos 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES (CCHLA) 

PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS (PPGEL) 

 

GRUPO CONTROLE 

Caro(a) Aluno(a), 

 

Com o objetivo de realizar o estudo intitulado “A Produção Oral em Inglês como L2 e a 

Ferramenta VoiceThread: uma Abordagem Híbrida”, necessitamos coletar dados com 

participantes, envolvendo um pré e pós-teste. 

 

Solicitamos, então, sua colaboração e autorização para que possamos compreender 

melhor a potencialidade da ferramenta VoiceThread na aprendizagem de língua 

estrangeira. 

 

Garantimos que os dados fornecidos e coletados serão absolutamente sigilosos e que 

você não será identificado em momento algum. 

 

Muito atenciosamente, 

 

Lorena Azevedo de Sousa    Janaina Weissheimer 

Mestranda (PPgEL - UFRN)    Orientadora (PpgEL - UFRN) 

lorena.las@gmail.com    janaina.weissheimer@gmail.com 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Estou de acordo com o que me foi acima mencionado e expresso aqui minha vontade 

em participar da pesquisa acima definida. 

 

De acordo: 

 

............................................................................................................................... 

(Nome completo por extenso) 

 

............................................................................................................................... 

(Assinatura do PARTICIPANTE) 

 

Gênero: 

[  ] Masculino           

[  ] Feminino 

 

 

 

Idade: 

[  ] de 16-20 anos 

[  ] de 21-25 anos 

[  ] de 26-30 anos 

[  ] de 31-35 anos 

[  ] acima de 35 anos 
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APÊNDICE C - Escala global de avaliação oral adaptada de Cambridge 

 

PROFICIENCY RATING SCALE – Adapted from FCE speaking test assessment scales 

(Cambridge Examination), and Iwashita, McNamara and Elder, 2001. 

 
 0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

Grammar 

and 

vocabulary 

- Range 

- Accuracy 

- Appropriacy 

In
su

fficien
t sam

p
le o

f sp
o

k
en

 lan
g

u
ag

e
 

 

- The range of 

grammatical 

forms and 

vocabulary is 

not adequate. 

- Grammar is 

insufficiently 

accurate to deal 

with the tasks, 

and errors 

obscure 

intended 

meanings. 

- Vocabulary is 

used 

inappropriately, 

or may be too 

limited to deal 

with the tasks. 

- Clear lack of 

linguistic 

control even of 

basic forms. 

 

M
o

re featu
res o

f 1
.0

 th
an

 3
.0

 

S
o

m
e featu

res o
f 3

.0
 an

d
 so

m
e featu

res o
f 1

.0
 in

 ap
p
ro

x
im

ately
 eq

u
al m

easu
re

 

M
o

re featu
res o

f 3
.0

 th
an

 1
.0

 

 

- An adequate 

range of 

grammatical 

forms and 

vocabulary is 

used. 

- Grammar is 

sufficiently 

accurate to 

convey intended 

meanings. 

- Vocabulary is 

sufficiently 

appropriate to 

deal with the 

tasks. 

- Manages most 

common forms, 

with occasional 

errors; major 

errors present. 

M
o

re featu
res o

f 3
.0

 th
an

 5
.0

 

S
o

m
e featu

res o
f 3

.0
 an

d
 so

m
e featu

res o
f 5

.0
 in

 ap
p
ro

x
im

ately
 eq

u
al m
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re

 

M
o

re featu
res o

f 5
.0

 th
an

 3
.0

 

 

- A wide range 

of grammatical 

forms and 

vocabulary is 

attempted.  

- Grammar is 

mainly accurate, 

although minor 

errors may 

occur. 

- Vocabulary is 

sufficiently 

appropriate to 

deal with the 

tasks 

effectively. 

- Errors are 

barely noticed. 

 

Complexity 

and discourse 

management 

- Coherence 

- Extent 

- Relevance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Produces 

mostly 

sentences 

fragments and 

simple phrases. 

Little attempt to 

use any 

grammatical 

means to 

connect ideas 

across clauses. 

- Contributions 

lack relevance 

and/or 

coherence, and 

are inadequate 

in developing 

the discourse. 

- Contributions 

are of an 

inappropriate 

length. 

 

- Mostly relies on 

simple verb 

forms, with some 

attempts to use a 

greater variety of 

forms (eg., 

passives, modals, 

more varied tense 

and aspect). Some 

attempt to use 

coordination and 

subordination to 

convey ideas that 

cannot be 

expressed in a 

single clause. 

- Contributions 

are mostly 

relevant and 

coherent, and are 

adequate in 

developing the 

discourse. 

- Contributions 

are usually of an 

appropriate 

length. 

- Confidently 

attempts a 

variety of verb 

forms (eg., 

passives, 

modals, tense, 

and aspect), 

even if the use 

is not always 

correct. 

Regularly takes 

risks 

grammatically 

in the service of 

expressing 

complex 

meaning. 

Routinely 

attempts the use 

of coordination 

and 

subordination to 

convey ideas 

that cannot be 

expressed in a 

single clause, 

even if the result 

is occasionally 
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awkward or 

incorrect. 

- Contributions 

are relevant and 

coherent, and 

are effective in 

developing the 

discourse. 

- Contributions 

are consistently 

of an 

appropriate 

length. 

 

Fluency 

- Stress and 

rhythm 

- Intonation 

- Individual 

sounds 

- Presence of 

hesitation and 

false starts 

- Pausing 

patterns 

 

 

- The use of 

stress, rhythm 

and intonation is 

inappropriate 

and puts a strain 

on the listener. 

- Poor 

articulation of 

individual 

sounds makes 

utterances 

difficult to 

understand. 

- Speech is quite 

disfluent due to 

frequent and 

lengthy 

hesitations or 

false starts. Too 

much use of 

filled and 

unfilled pauses 

within clauses. 

 

 

- The use of 

stress, rhythm and 

intonations is 

sufficiently 

appropriate for 

most meanings to 

be conveyed 

effectively. 

- Individual 

sounds are 

articulated 

sufficiently 

clearly for 

utterances to be 

understood, 

although there 

may be occasional 

difficulty for the 

listener. 

- A reasonable 

degree of 

hesitation due to 

word-finding 

delays, relative 

ability to phrase 

utterances easily. 

- Reasonable use 

of filled and 

unfilled pauses 

within clauses. 

- Speaks fairly 

fluently with only 

occasional 

hesitation, false 

starts and 

modification of 

attempted 

utterance. 

 

 

- The use of 

stress, rhythm 

and intonations 

is sufficiently 

appropriate for 

meanings to be 

conveyed 

effectively. 

- Individual 

sounds are 

articulated 

sufficiently 

clearly for 

utterances to be 

understood 

easily. 

- Speaks 

fluently, without 

any hesitation, 

false starts and 

modification of 

attempted 

utterances. 

Barely makes 

use of unfilled 

and filled 

pauses within 

clauses – filled 

and unfilled 

pauses 

occurring at the 

end of clause 

boundaries. 
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APÊNDICE D – Descrição das atividades 

 

VoiceThread 1 – Your last trip (voicethread.com/share/4451867/) 

 

Instruções: Hello, guys! Welcome to our first VoiceThread! This one is going to be 

about your last trip, so I would like to know: where did you go? When did you go? How did 

you travel? Who did you go with? And other details that you want to say. I hope you enjoy the 

activity and have fun. 

Na primeira atividade por meio do VoiceThread, os alunos tiveram que falar sobre a 

última viagem que eles fizeram ou sobre alguma outra viagem nas últimas férias, ou ainda 

sobre as últimas férias, caso eles não tenham viajado nos últimos anos. A maioria falou sobre 

uma viagem que fez, a razão de terem ido a esse local, detalhando o meio de transporte que 

utilizaram, quando foram, a duração da jornada, assim como da viagem, com quem foram e o 

que fizeram por lá.  

 

 

 

 

file:///C:/Users/Lorena/Desktop/__%202013/UFRN%20Mestrado%202013.1/leituras%20III/METODOLOGIA%20-%20voicethread
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VoiceThread 2 – Future plans (https://voicethread.com/share/4507044/) 

 

Instruções: Hello guys! Welcome to our second activity using VoiceThread! In the 

previous one we talked about something in the past, but now we are going to talk about the 

future. What are you going to do next vacation? Do you have any plans? Please share with 

us, ok? See you! 

Na segunda atividade utilizando essa ferramenta, os alunos falaram sobre seus planos 

para o futuro, o que pretendiam fazer nas próximas férias, no próximo verão ou ainda em um 

futuro mais próximo como, por exemplo, no próximo fim de semana. A maioria dos alunos 

falaram sobre uma viagem que estão planejando para as próximas férias, como pretendem ir, 

com quem ir e o que pretendem fazer lá. Alguns chegaram a falar sobre seus planos de vida, 

casamentos, filhos, carreira profissional, além de seus sonhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://voicethread.com/share/4507044/
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VoiceThread 3 – Routine (voicethread.com/share/4569365/) 

 

Instruções: Hi, people! Welcome to VoiceThread again! And this is our third activity 

and it is going to be about your routine, so I would like to know what time you get up, if you 

only study or if you work, what time you go to bed, if you watch television, what you like 

doing in your free time… And also about your weekends: what do you usually do on 

weekends? Do you have lunch out? Do you go to the cinema? Just tell us about your routine, 

ok? 

 Na terceira atividade, os alunos falaram sobre suas rotinas, de que horas acordavam, 

de que horas iam para a universidade, se trabalhavam ou só estudavam, de que horas 

retornavam pra casa, o que faziam antes de dormir, de que horas assistiam televisão e os 

horários das demais coisas que eles faziam no dia-a-dia. Alguns falaram sobre sua rotina de 

aulas na universidade e a frequência com que se exercitavam fisicamente ou tinham aula de 

inglês. Os estudantes falaram também a respeito dos seus fins de semana e o que gostavam de 

fazer nas horas livres.  

 

 

 

 

http://voicethread.com/share/4569365/


111 
 

VoiceThread 4 – Best friend (voicethread.com/share/4596397/) 

 

Instruções: Hello, people! Welcome to our last activity using VoiceThread! This one is 

going to be about your Best friend, I would like to know his or her name, how old she is or he 

is, how long you have met each other, how you met each other and other characteristics about 

his or her personality, appearance, anything you want to share with us about your best friend, 

right? See you! 

Na quarta e última atividade com a ferramenta VT, os alunos tiveram que descrever 

seu melhor amigo. Eles falaram onde se conheceram e desde quando são amigos, além de 

informações essenciais como, por exemplo, nome, apelido, idade, profissão e características 

físicas e de personalidade. Alguns alunos ainda falaram a respeito do que gostavam de fazer 

junto com eles, além de suas diferenças e similaridades. Outros ainda falaram que era difícil 

escolher apenas um melhor amigo, mas acabaram descrevendo apenas um.  

 

 
 

 

 

 

 

http://voicethread.com/share/4596397/
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APÊNDICE E - Questionário 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM (PPGEL) 

 

O presente questionário trata-se de um instrumento de fundamentação para a realização de 

uma pesquisa de mestrado sobre “A Produção Oral em Inglês como L2 e a Ferramenta 

VoiceThread: uma Abordagem Híbrida”. 

 

 

1. O que você achou da experiência em utilizar a ferramenta VoiceThread para a prática da 

produção oral?  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

2. Você acha que essa experiência teve algum impacto na sua produção oral ou no seu inglês 

em geral? Por quê? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

3. Aponte um fator positivo e um negativo em relação ao uso dessa ferramenta. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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APÊNDICE F – Tabulação dos dados 

 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

PRÉ-TESTE 

 

 

PÓS-TESTE 

 

PARTICIPANTE01 

They youngs / she has twenty five years old / 

and he has thirty years old / she wearing cloth 

green / and he using cloth dark / they are 

sitting in the motorcycle ehr / they are uhm is 

very funny / they are in the Paris ok ehr / he 

is beautiful / and she too / he using shirt white 

/ and she using shirt red 

 

Fluência: 53,54 

Acurácia: 31,03 

Complexidade: 3,69 

Noticing: 0,39 

Nota global: 1,75 

 

 

PARTICIPANTE02 

in the picture there are two people one man 

and one woman ehr / they are driving a 

motorcycle / and the man is wearing a formal 

clothes / and the woman is wearing a yellow 

t-shirt / the man is wearing a white shoes / 

and the woman is wearing a a pink shoes ehr / 

they are using a sunglasses / and that’s it er / 

they are in a street / I think / that they are 

going to the work / that’s it 

 

Fluência: 60 

Acurácia: 9,21 

Complexidade: 3,95 

Noticing: 0,57 

Nota global: 3,25 

 

 

PARTICIPANTE03 

I going to describe this picture / here we have 

a couple / they are a couple / they are going 

to work / but I think / they are arguing 

because anything and and this relationship / 

he is a very serious man / and she is a boring 

 

PARTICIPANTE01 

In the photo two have friends / they are going 

to travel with to the Buzios beach / she they 

having dark long hair / and using blouses 

green and white / in the hands they having 

celular phones / they are very funny / because 

they are going to Buzios beach in holiday 

thanks very much 

 

Fluência: 53,68 

Acurácia: 17,65 

Complexidade: 2,10 

Noticing: 0,33 

Nota global: 2 

 

 

PARTICIPANTE02 

In the photo there are two girls / she are no 

she are talking in the bus they are talking in 

the bus ehr / they have a lot of bags / they are 

with cellphone on the hand / one girl ehr is 

wearing a green jacket and a blue blue jeans / 

and another girl is with is wearing a pink 

blouse and jeans / and that’s it. 

 

Fluência: 55,65 

Acurácia: 4,69 

Complexidade: 1,74 

Noticing: 0,33 

Nota global: 3 

 

 

 

 

PARTICIPANTE03 

Hello now I’m talking about this picture ah / 

here we have a picture / and are two girls 

traveling by bus / I think / they are carrying  a 

lot of bags / and so I can I can think / they are 

traveling to be a fun vacations / because the 
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because that  / I think so / they are in a 

motorcycle in a in a street in a road / this 

ambient this place is a very noisy / I think so / 

and what more ehr she is dressing a she is 

wear a pant and a shoes and a blouse / so I 

think is summer in this place / where they are 

/ and he is wearing a a shoes and a pant too 

and a jacket and sunglass the both of them / 

and what more I can say 

 

Fluência: 85,33 

Acurácia: 10,94 

Complexidade: 4,67 

Noticing: 0,29 

Nota global: 3,5 

 

 

 

PARTICIPANTE04 

In picture hum see I I see two adults in 

motorcycle in gray on avenue uhm / they are 

to visit town / they are dress clothes sport … 

two teens 

 

Fluência: 30,54 

Acurácia: 28,57 

Complexidade: 0 

Noticing: 0,125 

Nota global: 1,25 

 

 

 

PARTICIPANTE05 

I am here to explain in the picture / and this 

picture show me two peoples in a motorcycle 

/ and the they use a sunglasses and the and in 

the street perhaps / they they are going to the 

party / or perhaps come come in come on 

come in go back / perhaps go back to home / 

I don’t know is it 

 

Fluência: 56,19 

Acurácia: 13,56 

Complexidade: 2,86 

Noticing: 0,125 

Nota global: 1 

 

 

PARTICIPANTE06 

I see two persons a woman and a man and ah 

both of them are smiling or laughing / I don’t 

know / they are talking about plans for their 

vacations / and according to the picture I 

think the the the girl / who dress a pink 

blouse / is more exciting with this than the 

other / who dress a green jacket / and the 

actual ehr now the the girls are carrying the 

cellphone too / so maybe they are ah ah 

talking with her friend their friend sorry / and 

is this / they are exciting 

 

Fluência: 78,12 

Acurácia: 7,2 

Complexidade: 5,625 

Noticing: 0,11 

Nota global: 3,5 

 

 

PARTICIPANTE04 

This two girls in bus talked / he she is 

teenagers probably student / go to back home 

after class this around bags and house probla 

probably in a street go to back home probably 

is trip in the bus 

 

Fluência: 31,67 

Acurácia: 31,58 

Complexidade: 0 

Noticing: 0,17 

Nota global: 1,25 

 

 

PARTICIPANTE05 

Hello my name is Claudio / and I speak for 

the picture / I see the picture / show me / two 

girls travel probably / the travel is a train / 

and the one use a white blouse / and another a 

green blouse / one I can see a bags  / and the 

chairs is different to to bus / then I suppose / 

you are travel train ok thanks 

 

Fluência: 54,63 

Acurácia: 21,31 

Complexidade: 4,48 

Noticing: 0,23 

Nota global: 1,25 

 

 

PARTICIPANTE06 

In the picture ehr are two girls / one girl 
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/ they ah use to ah sunglasses black 

sunglasses / and the woman eh wear wearing 

the white shoes / and the the woman eh 

wearing the red shoes ah / they are in 

motorcycle ah the silver motorcycle ehr / and 

the motorcycle is very fast / and the it is alone 

 

Fluência: 60 

Acurácia: 17,24 

Complexidade: 4,14 

Noticing: 0,7 

Nota global: 1,75 

 

 

 

PARTICIPANTE07 

I am looking at at a picture / and there is a 

couple / and and I think / they are in a bag a 

very big city like New York / or you know / 

and they are a couple like boyfriend and 

girlfriend girlfriend / and uhm they are 

looking very well like / he he is dressing a 

style look / and she is / you know / uhm ah I 

don’t know / they are going to like / maybe 

they are going to a a see a movie uhm or a 

cinema or something like that yeah / that is it 

 

Fluência: 87,19 

Acurácia: 3,26 

Complexidade: 5,625 

Noticing: 0 

Nota global: 3,25 

 

 

PARTICIPANTE08 

In this picture I can see a couple / riding a 

motorcycle / the guy is driving / and the 

woman is the passenger / I can see / that the 

guy is wearing wearing white shoes / and the 

woman red shoes / the woman wearing a shirt 

yellow / the guy a shirt white / is a car behind 

the motorcycle / ? motorcycle is grey / is a 

building with many windows / I can see some 

letters yellows 

 

Fluência: 61,79 

Acurácia: 14,49 

Complexidade: 2,69 

Noticing: 0,1 

Nota global: 2,5 

wearing the rose sweets / and one girl 

wearing the green sweet sweater green 

sweater ahn / she she is in the train ehr they 

are in the train ehr / they are is going they are 

going to trip probably ah / in the picture ah 

many baggages ehr / one the girl the girl ehr 

with ehr rose sweet sweater 

 

Fluência: 58,23 

Acurácia: 15,15 

Complexidade: 0,88 

Noticing: 0,3 

Nota global: 1,5 

 

 

PARTICIPANTE07 

Ok I think / they they don’t know each other / 

it’s it’s their first travel by themselves /  they 

met they met each other on the bus uhm / one 

of one of them is really scared about the 

travel / and the other one is telling / no take 

no no don’t care about it / it’s gonna be ok / 

the travel is gonna be safe and fine / and one 

one of them is really is really trying to to call 

her mom / but is not is not she is not getting 

the the ph the call and / and that’s it 

 

Fluência: 102,86 

Acurácia: 2,08 

Complexidade: 4,29 

Noticing: 0,5 

Nota global: 4,25 

 

 

PARTICIPANTE08 

On this photo I can see two girls / they are 

talking about / I don’t know what / they are in 

at a bus / I think / is a trip / there are some 

bags ahn / they are with mobiles in their 

hands / one girl wear a t-shirt of high / I can 

see saint marchants high / and I don’t know / 

I can see a bag purple / I can see the window 

of the bus and some houses outside and 

 

Fluência: 75 

Acurácia: 6,67 

Complexidade: 1 

Noticing: 0,4 

Nota global: 2,75 
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PARTICIPANTE09 

The man and the women travel in a 

motocicleta / the man wore sunglasses / and 

the man wore too smoke black / have a car 

one car black behind us behind they / and … 

they are young very young / I think you I 

think / they are in a street maybe London / the 

man wore like a businessman / maybe 

motocicleta is very fast  

 

Fluência: 44,25 

Acurácia: 15,25 

Complexidade: 1,5 

Noticing: 0 

Nota global: 1,25 

 

 

PARTICIPANTE10 

In this photo have beautiful people / possible 

are models eh / they wear sunglasses / they 

are very elegant / they the the the man drive a 

motorcycle grey grey motorcycle /  they are 

serious serious / ah are are fair the hair are 

fair also / I I think / they are possible Euro 

Europeans Europeans Europeans uhm / she 

he is they are making photos for a magazine / 

I I think uhm ok 

 

Fluência: 53,60 

Acurácia: 5,97 

Complexidade: 0 

Noticing: 1 

Nota global: 2,5 

 

 

PARTICIPANTE11 

I can see a couple in a motorcycle / and I 

think / they are in the urban city / because I 

can see cars around there / they are with a 

with a correct equipment / I can see / they are 

using a close shoes ah / I forget how can I say 

calças compridas, capacete, and sunglasses / I 

am not sure about they are a couple / because 

they she is not hug him so much / so I believe 

/ the they are just friends / and probably they 

are going to work / I can see / that it is a it is 

not on the evening maybe on the morning / 

going to work / and I can see a a the 

construction near down / and probably they 

are in the Europe / I think ok 

PARTICIPANTE09 

First the photo was take a long time ago / I 

think this / because the cell phone in a in the 

photo is very old / in the photo are two girls 

in a bus ehr maybe in a trip fro from someone 

in a trip for someone / they are talking / and 

the landscape in back background is some 

houses / this is all / I think / there are a any 

bags too / so finish 

 

Fluência: 67,62 

Acurácia: 9,86 

Complexidade: 3,81 

Noticing: 0,43 

Nota global: 2,25 

 

 

PARTICIPANTE10 

In the in this photo I I am seeing two girls / 

they are talking / they are friend possibly / 

one girl he is with the cellphone in your 

hands / they are wea wearing blouses and 

pants and trousers / they they have blue eh 

black eyes black hair white skin ah / they are 

travelling / because because they they are 

with bags and / they seems like in a train 

 

Fluência: 50,77 

Acurácia: 6,06 

Complexidade: 0,77 

Noticing: 0,25 

Nota global: 2,25 

 

 

 

PARTICIPANTE11 

I saw two girls in a train / I think / they are 

travelling / because the I can see the bags / 

and I think / they are teenager teenagers / and 

it is funny / because they are talking with 

each other / but they also hanging they also 

holding their mobiles / and I think the typical 

thing teenager thing eh teenager habits / they 

talking with each other / and talking with 

other people using the the cellphone ahn / I 

am not sure about / where they are / but I can 

see the houses outside / and I think / it is not 

really cold / because they use jeans and a a 

blouse / and not is really the / they are not 

using any coat or jacket or more heavy health 
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Fluência: 103,56 

Acurácia: 12,70 

Complexidade: 6,57 

Noticing: 0,3125 

Nota global: 4 

 

 

 

PARTICIPANTE12 

Seeing this picture I / it is a street full of cars 

and peoples / seeing the the the building 

behind the car / we can know / this is a they 

are in a big city / because is full of peoples 

and full of cars ehr / seeing the two peoples in 

this pictures / we can know / they are going to 

a formal place / can be a a party or a her job / 

because he is wearing wearing a kind of 

smoking / and he is  

 

Fluência: 72,54 

Acurácia: 9,88 

Complexidade: 2,69 

Noticing: 0,25 

Nota global: 2,5 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE13 

I can see a couple on a motorcycle / they can 

be friends or married uhm / he is using using 

a black black clothes / and she is using 

wearing a yellow shirt ah / motorcycle is grey 

ehr / behind there is a a a building with 

yellow letters and a car / and she is using a 

pink ehr shoes / and he is using a white shoes 

 

Fluência: 59,08 

Acurácia: 12,5 

Complexidade: 2,77 

Noticing: 1 

Nota global: 2,5 

 

 

PARTICIPANTE14 

In the in this picture there are two persons a 

boy and a girl / they they are driving a 

heavy clothes 

 

Fluência: 104,57 

Acurácia: 6,56 

Complexidade: 10,29 

Noticing: 0,875 

Nota global: 4,25 

 

 

PARTICIPANTE12 

So I think / this two girls ehr are traveling for 

some place / because in this picture we have 

we see actually ehr some bags / and I think / 

this two girls are inside a bus ehr / I think this 

two girls are best friends / because they are 

traveling together / and talking her / I think / 

ehr this two girls go to spend some days on 

this place / because we have some bags big 

bags / and obviously we have some clothes 

inside / I think it is a long place / because 

they are traveling by bus / and last I think / it 

is a cold place / because the the clothes they 

are wearing 

 

Fluência: 108 

Acurácia: 9,26 

Complexidade: 10 

Noticing: 0  

Nota global: 3,25 

 

 

PARTICIPANTE13 

I can see two girls on a bus or train ehr / both 

are black hair / and both are wearing rings 

rings / and hold mobile phone ehr / outside 

the bus I can see / there are houses / inside 

the bus or train I can see some bags her / one 

of the the girl are is wearing a white blouse / 

and both are wearing jeans 

 

Fluência: 53,14 

Acurácia: 8,06 

Complexidade: 2,57 

Noticing: 0,2 

Nota global: 2,5 

 

 

PARTICIPANTE14 

In this picture there are two girls / they have 

black re? black hair / and are wearing 
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motorcycle a / they are wearing sunglasses 

shoes / and they are wearing dark clothes / 

but the girl is with a green shirt t-shirt / they 

are young / I think / they I think / they like 

adventures / because of they are driving a 

motorcycle in a avenue … / it seems / they 

are journalists maybe 

 

Fluência: 43,87 

Acurácia: 7,35 

Complexidade: 1,93 

Noticing: 0 

Nota global: 2,75 

 

 

PARTICIPANTE15 

I can see the picture this her / two brother two 

sister and talking / and the the hers is 

traveling / and use cellphone in the hand ehr / 

the clothes is cold / and the travel is the bus / 

and hers is ehr more mallet / and this I can 

see this / her is the very happy funny / I don’t 

know 

 

Fluência: 51,82 

Acurácia: 14,03 

Complexidade: 4,54 

Noticing: 0 

Nota global: 1,5 

 

 

PARTICIPANTE16 

The picture have two peoples two womans / 

they are talking / they are with mobile phone 

in the hands / they are in the bus / they are in 

traveling ehr one woman ehr 

 

Fluência: 46,5 

Acurácia: 16,13 

Complexidade: 0 

Noticing: 0,2 

Nota global: 1,5 

 

 

 

 

PARTICIPANTE17 

I see in the picture picture two girls ehr / they 

are traveling in the bus / they are talking 

about your trip / each girl have phone in your 

wearing blouse wearing a blouse / the girl on 

the left ah is wearing a pink blouse / and and 

the girl on the right are is wearing a green 

blouse / they are with a cellphone on the hand 

in the hand / and they are looking each other / 

the girls are sitting on a on on a bank in the 

bus / I think 

 

Fluência: 87,17 

Acurácia: 2,60 

Complexidade: 3,40 

Noticing: 0,5 

Nota global: 2,5 

 

 

PARTICIPANTE15 

In the picture is is the the woman and the man 

/ is the the plane / is vacation / and walking in 

the the motor / is the him is piloto in the moto 

your girlfriend in the garupa eh  

 

Fluência: 42,69 

Acurácia: 29,73 

Complexidade: 1,15 

Noticing: 0,09 

Nota global: 0,5 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE16 

The girls is the girls is trip is triping in the 

bus / the girls talking about holidays hum / 

the girls is best friends / two girls ehr have 

cellphone in the hands / and the girls in the 

right have ? blouse green / and and the girls 

in the left have cellphone in the hands  

 

Fluência: 45,88 

Acurácia: 19,23 

Complexidade: 1,76 

Noticing: 0,4 

Nota global: 1 

 

 

PARTICIPANTE17 

In the picture I see Mary and John / Mary and 

John are friends / they are visiting ehr your 

friend your friend Patricia / Patricia live in 
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hands / they are youngers / they are wearing 

pants and the shirts ehr / they are having mini 

baggages / they are talking talking very much 

 

Fluência: 50 

Acurácia: 16 

Complexidade: 0 

Noticing: 0,25 

Nota global: 2 

 

 

 

PARTICIPANTE18 

I am seeing the picture / and in this picture 

there are two girls / I think / they are 

classmates / and they are in the bus / going to 

the university / to have class / I can see some 

/ I don’t know how to say that some how do 

you say mala Some bags / I think /  they are 

going to travel some to somewhere / I think / 

to to present a paper in a congress / I don’t 

know / I think so … / Oh I past I don’t know 

how to say / is the name of the university 

some / I think the the the the girl / that has the 

green green clothes / she has a clothes from 

the university the name of the university / and 

then I thought / they are studying / they are 

students yes / and they I think / it is a bus or a 

thing like that / and the outside of the bus 

there is some house outside / and then I 

thought / they are going to university 

 

Fluência: 87,82 

Acurácia: 4,97 

Complexidade: 4,91 

Noticing: 0,625 

Nota global: 4,25 

 

 

PARTICIPANTE19 

I see two girls uhm friends ehr / she has a 

clothes types in green shirt and jeans paint / 

another ehr black no white white shirt and 

jeans plan / the baggages / in sitting in van 

ehr abroad / ehr houses ehr ehr / she has a 

cellphones ehr the / she is a hair black hair 

and medium  

 

Fluência: 49,09 

Acurácia: 27,78 

New York / and she she is at home / but they 

are but they are they go ehr a party / Mary 

and Joe are driving motorcycle / but Mary 

don’t don’t don’t like  

 

Fluência: 48,70 

Acurácia: 10,71 

Complexidade: 2,61 

Noticing: 0,17 

Nota global: 2 

 

 

PARTICIPANTE18 

The young couple are on the on the drive a 

moto / driving fast on the road / I think / they 

they are in a big city / and the weather is is 

good / is not so cold / because the the the 

woman is with a t-shirt / and then I think / it 

is not too cold / but I think / this is a city in 

the Europe maybe in the spring / they use the 

tennis / they use the jacket the t-shirt / and the 

weather is is sunny / but there the sun is not 

so hot like here / it is a big city / and a lot of 

cars around the couple / and they are road on 

the on the they are driving on the road very 

fast / and I think ok 

 

Fluência: 92,19 

Acurácia: 7,94 

Complexidade: 6,58 

Noticing: 1 

Nota global: 3 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE19 

In the fotografia ehr is a two girls and the 

man and the woman ehr / they are in the moto 

/ she wear ehr pants black and shirt yellow 

and shoes red / he his ah shirt white and black 

pants ehr / they are ehr they are in the street 

and ok 

 

Fluência: 45,45 

Acurácia: 18 

Complexidade: 0 
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Complexidade: 0 

Noticing: 0,47 

Nota global: 1 

 

 

PARTICIPANTE20 

In this picture I can see people / who travel in 

a bus / probably they talk about the this trip / 

they are wearing a cold clothes / they are 

using / they are with a cell phone in a hand / 

they have a lot of bags / probably it is a lot of 

time in this trip / or or maybe a a far place / in 

the window you I can see I can see a lot of 

hou houses / and it is a cold house probably 

in some place / it is is cold / and that is it … / 

and the girl has er er have a lot of rings in 

their hands / and that is it. 

 

Fluência: 97,94 

Acurácia: 4,50 

Complexidade: 5,29 

Noticing: 0,2 

Nota global: 3,75 

 

 

PARTICIPANTE21 

I see two girls / they they are with mobile 

phone / they they are carrying bag / I think / 

that that they are 

 

Fluência: 21 

Acurácia: 9,52 

Complexidade: 1 

Noticing: 1 

Nota global: 0,5 

 

 

 

 

PARTICIPANTE22 

I see I seeing the photo two girls / that look to 

be sisters / the girl the girl to the left use a 

pink cloth and red / and the girl to the to the 

right use a cloth red green and blue / the girls 

the girls look to be in the train / they they are 

tripping / because I see luggage / the the girls 

use earrings earrings / they they have a black 

hair / they are they have a white skin / and 

they they look to be to be talking each other 

 

Noticing: 0,11 

Nota global: 1,5 

 

 

 

PARTICIPANTE20 

In this picture ehr I can see a man and a 

woman in a motorcycle in the street / run a lot 

in the street probably / and the man is 

wearing a white shoes and black tie / I think / 

eh the woman is wearing a red shoes black 

pants and yellow top / both have a sunglasses 

/ because it is a really sunny day and in the in 

the in the street probably / it is in in the city / 

the warming is hot / that’s it 

 

Fluência: 101,63 

Acurácia: 8,43 

Complexidade: 2,45 

Noticing: 0,14 

Nota global: 2,75 

 

 

 

 

PARTICIPANTE21 

I see a man and a woman / he is driving a 

motorcycle / they are using they are wearing 

sunglasses / she she is wearing a blouse and a 

pants and a pant / he is wearing and a shirt 

shirt / and a wearing sneakers 

 

Fluência: 37,06 

Acurácia: 11,90 

Complexidade: 0,88 

Noticing: 0,2 

Nota global: 2,25 

 

 

PARTICIPANTE22 

I seeing in the picture a man and one woman 

on moto / they use sunglasses / and wore 

simple clothes / look they they are going for 

any for some for some place / the the street 

don’t look movemented / look the landscape 

of London / the man use a a black pant a t-

shirt pant black t-shirt black under t-shirt 

black other t-shirt white / he he is blond / and 

the woman look blond look blond / and use a 

t-shirt yellow and a black pant 
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Fluência: 50,86 

Acurácia: 12,36 

Complexidade: 2,29 

Noticing: 0,09 

Nota global: 2,5 

 

 

 

PARTICIPANTE23 

I see two friends Maria and Ana / they are 

beautiful / they is going to Natal / Maria is 

student / and Ana is doctor / Maria is blouse 

white blouse / and Ana is jeans / Maria and 

Ana is Maria is is Maria and Ana are 

beautiful girls / they is on the train / Ana is 

talkative / and Maria no talkative 

  

Fluência:53,33 

Acurácia: 12,5 

Complexidade: 2,86 

Noticing: 0,43 

Nota global: 2,5 

 

 

PARTICIPANTE24 

Am seeing the picture / am see the two girls 

this / his names is Mary and Anne / she is she 

uhm they are friends / and going to Mossoro 

in holiday / they going the the bus by bus / 

and his bags is near near us / and they have a 

mobile / and they talk about the holiday / 

because there in Mossoro they found or meet 

our friends / and go to Thermas / and going to 

the farms / and ehr in in this picture I can see 

the houses in the window 

 

Fluência: 81,56 

Acurácia: 16,09 

Complexidade: 7,5 

Noticing: 0,57 

Nota global: 2,25 

 

 

PARTICIPANTE25 

I can see two girls about fifteen years old / I 

think / they are in the ehr in the train or bus / 

and sitting in the same bank / and talking 

about something / I can see ehr some 

luggages in front of them / and I can see the 

window behind one of this girls and some 

 

Fluência: 48,60 

Acurácia: 23,46 

Complexidade: 1,8 

Noticing: 0,10 

Nota global: 1,75 

 

 

PARTICIPANTE23 

Ok this photo ehr I see ehr the man with your 

wife in motorcycle / we is fast in my eyes / 

the man is capacete black / and woman ehr 

yellow and white capacete / this street as 

avenue / in other car below be between  

 

Fluência: 38,77 

Acurácia: 23,80 

Complexidade: 0,92 

Noticing: 0,2 

Nota global: 1 

 

 

 

 

PARTICIPANTE24 

Mary and John live in a big city / they they 

going they are going to school and the job /  

using a motorcycle / is the fast / and the 

traffic in the big city is very slow / then this 

they can can go very very fast / they use the 

capacete and the glasses of sun and 

 

Fluência: 56,84 

Acurácia: 7,41 

Complexidade: 2,10 

Noticing: 0 

Nota global: 1,5 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE25 

Ok ehr I can see a boy and a girl on the street 

by motorcycle a grey ehr a grey motorcycle 

ehr / she is wearing wearing ehr troubles and 

a green blouse / and the boy is wearing black 

black clothes and one one blouse white and 

tie and white shoes / I think ehr / they are in 
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some houses and lights on the street ehr out 

the train or this this bus / both of them are are 

holding ehr some mobile phone / and using 

ehr a green blouse and a white blouse 

 

Fluência: 82,15 

Acurácia: 6,74 

Complexidade: 3,69 

Noticing: 0,33 

Nota global: 3 

 

 

in Europe / ehr looks like France Paris / 

because is very common common ehr this 

kind of motorcycle there / near of them there 

is a building / I think old old building ehr / I 

can see windows stores near them 

 

Fluência: 65,58 

Acurácia: 6,38 

Complexidade: 1,39 

Noticing: 0,33 

Nota global: 2 

 

 

  

 

GRUPO CONTROLE 

 

 

PRÉ-TESTE 

 

 

PÓS-TESTE 

 

PARTICIPANTE26 

In the picture there is a couple / they are in 

the road / driving a motorbike / the both are 

using glasses sunglasses ehr / there is a car 

left them and a building / they are they are 

really fast ehr / she is using a shirt yellow and 

a black pants / the both he is using suit and a 

shirt white / and the motor is silver / her 

shoots are red 

 

Fluência:  73,09 

Acurácia: 16,42 

Complexidade: 1,09 

Noticing: 0,36 

Nota global: 2,75 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE27 

About the picture I think they are brothers / 

they are beautiful ehr / I guess / they are 

staying in vacation in Europe ehr / they are 

walking around the city in the motorcycle ehr 

/ he he is not a pilot ehr / and they are 

enjoying a sunny day / for meet the city ehr / 

I like her their clothes the ehr the shoes / that 

 

PARTICIPANTE26 

there are two girls in the picture / they are 

talking with each other / and they are in a bus 

/ they go to a travel / you can see that / 

because they are they have a lot of baggage 

ehr / and the hands there is a phone a 

telephone mobile phone / they are using 

earrings / and one is using a a shirt green / 

and the other using a shirt pink / and you can 

see ehr across the window ehr many houses / 

and they are using jeans / and you can see the 

bags in in front of it in front of them / that is 

it 

 

Fluência: 91,34 

Acurácia: 7,84 

Complexidade: 7,16 

Noticing: 0,5 

Nota global: 3,5 

 

 

PARTICIPANTE27 

This photo is about two girls / she they were 

traveling by bus ah / they are friends / and 

they were wearing blue jeans both / and she 

was talking about the about the travel ehr she 

/ the the girl in the right is is was smiling in 

the photo / and the girl on the left ehr she was 

were was thinking about the the thinking 
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he is wearing she is wearing / is beautiful and 

modern / they are red / I like it 

 

Fluência: 77 

Acurácia: 7,79 

Complexidade: 3 

Noticing: 0,17 

Nota global: 2,5 

 

 

PARTICIPANTE28 

I am seeing a boy and a girl / where the boy is 

riding a motorcycle / this looks like enjoying 

the ride around the city / and they seems like 

a couple / I think / they ehr the boy is riding 

bike in the rush hour / because I see a car 

moving together with the with both people 

uhm / I think I think / they are a riding a bike 

fast / because the photo catcher a little of 

movement / while the photographer click the 

image 

 

Fluência: 83,79 

Acurácia: 9,88 

Complexidade: 5,17 

Noticing: 0,375 

Nota global: 2,75 

 

 

 

 

PARTICIPANTE29 

A couple walk in motorcycle / well dressed / 

possible in Europe / the summer / going to a 

party / ok finish / and a beautiful motorcycle 

… … / there is a house ehr behind their / 

there is a car uhm ao lado ao lado uhm / it is a 

little little thing / I don’t know / what can I 

say about this ah / the man use a black wear / 

the woman use a yellow blouse ehr red red 

sapato / I don’t know I don’t know / how can 

I say something / I don’t know 

 

Fluência: 69,86 

Acurácia: 16,47 

Complexidade: 2,47 

Noticing: 0,29 

Nota global: 1,75 

 

 

about thinking about the the talking  

  

Fluência: 64,69 

Acurácia: 2,90 

Complexidade: 2,81 

Noticing: 1 

Nota global: 2,5 

 

 

 

PARTICIPANTE28 

I am seeing two girls talking / while they are 

travelling in the picture / looking the picture / 

I think / they are traveling in a train by by / 

the picture look like / they are travelling by 

the train / and passing through a small village 

/ I think / they are very excited to came to the 

destiny / the girls are are hanging theirs 

cellphone their mobiles / and ehr I think / 

they are exciting to call their family / when 

they come to their destiny /  they are carrying 

two big bags / and I think / they are carrying 

many presents 

  

Fluência: 84,54 

Acurácia: 7,53 

Complexidade: 4,54 

Noticing: 0,43 

Nota global: 3 

 

 

PARTICIPANTE29 

I would like to say / that there are there is 

there are two girls / traveling in Europe by 

train / one of them is using t-shirt white / and 

another a t-shirt green / there ehr are a lot of 

bags / and they are very young / I think / they 

are very happy / and and she is using a rings / 

the white one is using a rings on your left 

hand / and they are talking about the travel / I 

think / it is in Europe / because I across the 

window I can see the houses / and ehr the 

houses is perhaps in another country / it is a 

beautiful travel ok 

  

Fluência: 93,44 

Acurácia: 10,48 

Complexidade: 6,56 

Noticing: 0,18 

Nota global: 3 
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PARTICIPANTE30 

I think / they are in in a in London ehr / 

because the motorcycle type ehr / they are 

they are married / he is he is the husband / 

and the she is a wife ehr / about the clothes he 

is a empresary / and she is a teacher the / and 

about the old he he haves a  

 

Fluência: 50,625 

Acurácia: 9,26 

Complexidade: 3,75 

Noticing: 0,2 

Nota global: 1,75 

 

 

 

PARTICIPANTE31 

In this picture has a one motorcycle one car 

and one building / this moto the motorcycle 

ehr this has a color silver / and has two 

people / and the car has a color black / and 

moto and the people has the people ehr 

wearing the suiting shoes and the and the 

sunglasses uhm / the builder is orange / and 

has and has a name and / think car yeah the 

stop car / and and shoes of woman is red and 

and the ehr 

 

Fluência: 75 

Acurácia: 15 

Complexidade: 4,69 

Noticing: 0,33 

Nota global: 1 

 

 

PARTICIPANTE32 

In picture I have a man and woman at 

motorcycle / exist a black car / the woman are 

? clothes green / and the man at white clothes 

this are 

 

Fluência: 28,93 

Acurácia: 29,63 

Complexidade: 1,07 

Noticing: 0  

Nota global: 0 

 

 

 

 

PARTICIPANTE30 

The picture the picture has has two have have 

two friends speaking ehr on the bus on the 

bus / in in your hands ehr there is ehr an 

cellphone / and the ehr she is going to travel 

to travel / and a and the the bus the bus is is 

in movement is only only the / there is there 

is three three bags three bags and only yes ok 

 

Fluência: 70,34 

Acurácia: 7,35 

Complexidade: 2,07 

Noticing: 0,2 

Nota global: 2 

 

 

PARTICIPANTE31 

Two girls and a bus talking about anything / 

one girl wearing the t-shirt green / and the 

other the pink sh ehr shirt / and the hand the 

girl have the cellphones / beside the pink bag 

in front has han all the bag / and they are 

sitting in the bank and / and the waiting and 

pants blue plant blue pants / so and I I guess / 

the two girls has ehr two girls abroad the 

other country or traveling travel and travel  

 

Fluência: 75,24 

Acurácia: 20,25 

Complexidade: 4,76 

Noticing: 0,125 

Nota global: 1,75 

 

 

 

PARTICIPANTE32 

In the picture picture have two girls ehr / they 

going to a school in the bus / one one are with 

cloth green / and another with clothes pink / 

and the the two have cellphones and a bag / 

her hers ehr going travel / and don’t to school 

/ her hers is going to airport and clothes 

baggage 

 

Fluência: 49,85 

Acurácia: 24,07 

Complexidade: 2,77 

Noticing: 0,31 

Nota global: 1,25 
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PARTICIPANTE33 

The pictures ehr two people as beautiful / he 

is beautiful / she is beautiful / the car next to 

is black ehr / the vest he the vest is black ehr / 

as people the his go on working on or in 

holiday / she vest ehr the t-short is yellow he 

 

Fluência: 44,06 

Acurácia: 36,17 

Complexidade: 0,94 

Noticing: 0,29 

Nota global: 1,75 

 

 

PARTICIPANTE34 

The he is driving a motorcycle / so I think 

they are friend / she is wearing a black pant 

with a yellow shirt / they are using sunglasses 

/ behind the motorcycle has a car a black car / 

so he is using a formal formal clother with a 

white / I know uhm / I think they are in Paris 

or another city / I do not know / she is using a 

watch / so behind them has a yellow name 

yeah 

 

Fluência: 72,58 

Acurácia: 10,67 

Complexidade: 2,90 

Noticing: 0,25 

Nota global: 3,25 

 

 

PARTICIPANTE35 

Ryan is thirty / and Mary twenty-two / ehr 

they are couple / they just married / and they 

travelled in honey moon to Italy / they love 

the travel / and they admire the sight / and 

they they go to the museums to art galleries / 

admiring paints / and uhm Mary likes too 

much the the art gallery of Italy / they goes to 

Coliseum / and they they want too much goes 

travels back to the city the country 

 

Fluência: 72 

Acurácia: 11,11 

Complexidade: 6 

Noticing: 0,25 

Nota global: 2,75 

 

 

PARTICIPANTE33 

Two friends two girls girls / and one the t-

shirt and green / and in their in the in the 

hand and one cellphone / next to ehr a bag a 

bag / the girls to travel in bus in in front of 

the girls the bus / she is she is sit  

 

Fluência: 46,45 

Acurácia: 22,92 

Complexidade: 1,93 

Noticing: 0,27 

Nota global: 1,25 

 

 

PARTICIPANTE34 

Are two friends / they are in a bus / I think / 

they are traveling for a place like a city / or I 

don’t know / have bags / the both have 

cellphones in the hands / or I don’t know / 

have a house behind the bus / she wearing 

pants / I don’t know more uhm yeah / I think 

/ they they are talking about / I don’t this 

travel or the friends or boys / I don’t know ok  

  

Fluência: 66,56 

Acurácia: 7,04 

Complexidade: 1,875 

Noticing: 0,2 

Nota global: 2 

 

 

 

PARTICIPANTE35 

the sister diana and sandra are traveling for 

the first time / they will be meet with her 

grandmother in the country her / the grand the 

her grandmother haves a a farm in con in 

country side ehr / she the sisters are so 

excited for this ehr / she is she is Diana has a 

lot of baggages / and Diana and Diana don’t 

like too much horses / Sandra are exciting to 

view the cows / and enjoy the her period and 

the and the games with her mother her 

grandmother 

  

Fluência: 82,86 

Acurácia: 14,94 

Complexidade: 1,90 

Noticing: 0,15 

Nota global: 2,75 
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PARTICIPANTE36 

Two per two personas ehr boyfriend 

girlfriend ehr an car black ehr two shoes 

country cold summer glasses ehr black 

summer ehr house ehr persona personas 

saying yes  

 

Fluência: 25,85 

Acurácia: 35,71 

Complexidade: 0 

Noticing: 0,4 

Nota global: 0,5 

 

 

PARTICIPANTE37 

And I I see a woman and a man in a 

motorcycle / just walking in a city / and they 

are wearing soft clothes / and probably the 

the weather in the city is just a little cold or or 

hot / I do not know / maybe both and she she 

and he looks looks uhm no much fast in the 

motorcycle / the city looks uhm just a little 

calm  

 

Fluência: 68,14 

Acurácia: 2,985 

Complexidade: 3,05 

Noticing: 1 

Nota global: 1,25 

 

 

 

PARTICIPANTE38 

I think / they are going to a party / it is they 

are travelling at a motorcycle / the guy use a 

beard / they are using glasses / is a warm day 

it is / I think they are in New York City / the 

girl is skinny uhm / can I see some 

apartments ok 

 

Fluência: 46,875 

Acurácia: 8 

Complexidade: 0 

Noticing: 0,5 

Nota global: 2,25 

 

 

 

 

PARTICIPANTE39 

PARTICIPANTE36 

ehr two two girls friends speaks ehr by bus in 

the travel and ??? t-shirt verde happy 

windows houses very malas  

 

Fluência: 20 

Acurácia: 47,61 

Complexidade: 0 

Noticing: 0,3 

Nota global: 0,5 

 

 

 

 

PARTICIPANTE37 

In the picture have two girls / and they are 

traveling and on a bus / and the picture 

probably is old / cause one of the girls are is 

holding an cellphone an old cellphone / and 

there are a many of bags / they are dressing a 

clothes clothes for a cold weather / I I I I 

think uhm / they are talking / and they looks 

like friends / and they are they are passing for 

a for houses and the city 

 

Fluência: 68,95 

Acurácia: 10,39 

Complexidade: 5,37 

Noticing: 0,125 

Nota global: 3 

 

 

PARTICIPANTE38 

I see two two teenagers girl / I think / they are 

going to to travel / I see ehr a lot of bags bags 

ah / they they are chatting / they are holding 

ehr her mobiles / it is a a a old photo / 

because it is a old phone / the girl on the left 

has a lot of rings ahn / the girl on the on the 

right is wearing a a t-shirt / seems to me / is a 

college / and I don’t know more ok 

 

Fluência: 74,77 

Acurácia: 9,88 

Complexidade: 1,85 

Noticing: 0,25 

Nota global: 2,75 

 

 

PARTICIPANTE39 
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A couple a man and a woman in the 

motorcycle in the street / a man and a woman 

are wearing sunglasses / and eh the man are 

wearing a white shoes / and the woman is 

wearing a red shoes / and eh behind this 

motorcycle is a car and a house with with 

windows / and ehr the woman is wearing a 

pants and black pants / and the man is 

wearing a cloth a black clothes 
 

Fluência: 58,40 

Acurácia: 12,33 

Complexidade: 4 

Noticing: 0,11 

Nota global: 2,5 

 

 

PARTICIPANTE40 

The girls is friends / I I believe / she is in a 

cold city ehr / they they have a travel bags in 

the bus ehr / maybe the city stay in the 

Europe ehr / they are a young girls / but the 

cellphones is old / maybe maybe today they 

are the girls old girls / she staying in a bus ok 

 

Fluência: 61,07 

Acurácia: 12,28 

Complexidade: 1,07 

Noticing: 0,71 

Nota global: 1,5 

 

 

PARTICIPANTE41 

The girls are using jeans / and they are have a 

black hair / and they are teenager / I think / 

they are sitting in the bus in travel/ and have 

one use t-shirt white t-shirt / and another 

green t-shirt uhm / it is ok  

 

Fluência: 41 

Acurácia: 21,95 

Complexidade: 4 

Noticing: 0,67 

Nota global: 1,75 

 

 

PARTICIPANTE42 

The two girls are traveling with / they are in 

train carrying a lot of bags / they are holding 

your cellphones in the hands / and they 

Two girls ehr she was thinking in the train or 

bus / she are travel travel traveling / and ehr 

she they they they are talking / and I think her 

/ they was in a a bus or train in / because ehr 

next next are two bags / and ehr the girls are 

ehr with a mobile phone in the hands 

 

Fluência: 52,61 

Acurácia: 8,77 

Complexidade: 3,69 

Noticing: 0,4 

Nota global: 1,75 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE40 

Two peoples are a man and a woman ah / the 

the man he he he is a driver he is a / he is 

wearing a black cloth / he is wearing a a 

sunglasses too / she is wearing a yellow t-

shirt and a black trouser / she is wearing a 

sunglasses too / she is wearing a red sh shoes  

  

Fluência: 74,35 

Acurácia: 8,77 

Complexidade: 0 

Noticing: 0,2 

Nota global: 1,5 

 

 

PARTICIPANTE41 

The couple is go out by motorcycle / I think / 

they are going to go a party / but they are use 

use not wear all clothes very formal / because 

he wear blouse black blouse / and they are a a 

they are beautiful  

 

Fluência: 50,20 

Acurácia: 14,63 

Complexidade: 3,67 

Noticing: 0,67 

Nota global: 1 

 

 

PARTICIPANTE42 

The picture have a couple ehr / they they are 

in a scooter / both are using helmets glasses / 

they are well dressed / they are a street during 
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traveling maybe the England / probably are 

traveling together / they already know each 

other / and they traveling alone / probably 

fifteen years old / traveling for vacation 

maybe uhm just just it 

 

Fluência: 60 

Acurácia: 14,81 

Complexidade: 2,22 

Noticing: 0,125 

Nota global: 2,5 

 

 

PARTICIPANTE43 

The friends go to the ferias / and using t-shirt 

/ and and the friends go to the  

 

Fluência: 16,55 

Acurácia: 25 

Complexidade: 2,07 

Noticing: 0,25 

Nota global: 0 

 

 

 

 

PARTICIPANTE44 

Uhm I think they are friends from school / 

uhm they are arrived from a trip / uhm they 

are waiting waiting uhm they they parents 

with cellphones her cellphones / they arrived 

in the original city uhm / now they talking 

about the trip uhm / it’s only 

 

Fluência: 58,67 

Acurácia: 11,36 

Complexidade: 0 

Noticing: 0,8 

Nota global: 2,25 

 

 

PARTICIPANTE45 

Well the picture is about two girls / and they 

eh they are friends / and travel around the 

world / and they are travel ehr on cold place / 

and wearing cold clothes / well the picture is 

around two thousand and two thousand five / 

and she has a cellphone a old cellphone and / 

they they has a big suitcase / because they are 

traveling around the world so / and the place 

traffic ehr / they are going to a party or some 

event ehr / that is it 

 

Fluência: 58,57 

Acurácia: 7,32 

Complexidade: 0 

Noticing: 0,33 

Nota global: 1,5 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE43 

The boy and girlfriend tripping by the city / 

wearing sunglasses legs shoes eh the girl 

shoes red ehr / the traffic is free ehr / the day 

is very the day was very good 

 

Fluência: 38,4 

Acurácia: 12,5 

Complexidade: 0 

Noticing: 0,25 

Nota global: 1 

 

 

PARTICIPANTE44 

They are a couple / going to an informal 

marry party party / but they are too late uhm / 

he is driving his motorcycle too fast / and she 

is not like ehr the situation ahn / she she is 

too serious and worried about / the time they 

will arrive in the party 

 

Fluência: 61,25 

Acurácia: 8,16 

Complexidade: 2,50 

Noticing: 0,5 

Nota global: 2,5 

 

 

PARTICIPANTE45 

Well ehr in in the picture has a boy and a girl 

on the motor / I don’t know / how can I say 

how / I don’t know say motor in English / and 

they they are going to the work / I think / they 

are go to the work / and I think / they has a 

relationamentship too / so I loved this photo / 

because I love the scooters / the the type of of 

of of auto that they they are using in this 
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is very beautiful / I think they are on the bus / 

and they are very very young right 

 

Fluência: 84 

Acurácia: 8,33 

Complexidade: 8 

Noticing: 0,29 

Nota global: 2,75 

 

 

 

PARTICIPANTE46 

There are two woman in the picture ehm / 

they are talking / the the two was is wear 

wearing blue jeans / and the woman in in the 

left was is wearing a pink jacket / and the 

right is wearing a green jacket ehr / across the 

windows there are house around the way ehr 

ok 

 

Fluência: 53 

Acurácia: 11,32 

Complexidade: 2 

Noticing: 0,67 

Nota global: 2,5 

 

 

 

PARTICIPANTE47 

I think this girls uhm are the the the sisters / 

and because she is very similars / she is going 

to do the travel the travel in exterior exterior / 

because she she have she has a very big bag 

and / she is very smile / the the serious is in 

the exterior / because the the cars 

 

Fluência: 52,26 

Acurácia: 20,37 

Complexidade: 2,90 

Noticing: 0,18 

Nota global: 1,75 

 

 

 

PARTICIPANTE48 

Ok let’s talk about the picture / now we have 

in this pic we have two girls / seems / they 

are talking about / I don’t know / maybe 

some they are gossiping about anyone / I 

don’t know / well uhm the right girl sorry the 

photo / so the city on the city that they who 

they the city / where they are / is a a a old city 

/ is a beautiful city too 

 

Fluência: 94,92 

Acurácia: 10,38 

Complexidade: 5,37 

Noticing: 0,18 

Nota global: 2 

 

 

PARTICIPANTE46 

There are two people in a motorcycle in the 

picture / the man is the pilot / is pilot the 

motorcycle / and the woman woman is 

wearing a green t-shirt / and they are using 

sunglasses / and the man is driving a a more 

fast / and the woman is using a red shoes / 

and the man was wearing an black black 

jacket and a white t-shirt  

 

Fluência: 60 

Acurácia: 11,11 

Complexidade: 4,76 

Noticing: 0,43 

Nota global: 3,5 

 

 

PARTICIPANTE47 

I don’t know / who I I think about this / the 

boy walking on the street / driving a 

motorcycle with her girlfriend in the in the 

city of Europe in Europe and / he very 

beautiful and / her girlfriend too / using / I 

don’t know how do you say protection ahn / I 

don’t know 

 

Fluência: 45,67 

Acurácia: 13,72 

Complexidade: 0,89 

Noticing: 0,29 

Nota global: 1,75 

 

 

PARTICIPANTE48 

In this picture we have two persons / have a 

boy a man and a woman / ah is like they are a 

couple / and they are on a moto motorcycle / 

fast think I think / they are traveling fast ah / 

both are using sunglasses / she is wearing a 
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girl ehr ehr is in the left are using some rings 

and some earrings earrings / and she has a 

mobile phone mobile in her hand / has a 

black hair dark hair / and I don’t know ok 

 

Fluência: 71,08 

Acurácia: 6,49 

Complexidade: 1,85 

Noticing: 0,2 

Nota global: 2,75 

 

 

PARTICIPANTE49 

Looking at this picture / ah I think / the the 

two girls are sisters or friends ahm / maybe 

they are traveling / cause there are there are 

ehr some bags ehr / maybe a cold place / 

because of the clothes uhm / this photo is not 

actual / because the phones are apparently old 

ah ah / I don’t know / where it is / but it is not 

Asia or Africa / because they looks like Latin 

girls ah / they are traveling in a bus / I guess 

 

Fluência: 79 

Acurácia: 3,80 

Complexidade: 6 

Noticing: 0  

Nota global: 4,25 

 

shirt a yellow shirt / and he is wearing a 

blazer / I don’t know / she have she have 

black pants / and he he is too ahn / I think 

there is 

 

Fluência: 76,27 

Acurácia: 9,33 

Complexidade: 3,05 

Noticing: 0,43 

Nota global: 2 

 

 

PARTICIPANTE49 

This photo I have / I am seeing a a couple / 

they are in a moto / maybe the guy is driving 

fastly uhm ehr / I don’t know / where they are 

/ but I think a place in Europe / because of the 

structure of the building behind them / and 

the way they are dressed uhm / maybe they 

are married / the guy they are maybe they are 

going to work / because the guy is dressing 

black / he is going to work / I don’t know 

 

Fluência: 73,85 

Acurácia: 5 

Complexidade: 4,61 

Noticing: 0 

Nota global: 3,25 
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APÊNDICE G – Descrição das frequências da amostra 

 

 EXPprefluencia EXPposfluencia CONprefluencia CONposfluencia 

Skewness ,340 ,700 -,753 -,466 

Std. Error of Skewness ,464 ,464 ,472 ,472 

Kurtosis -,303 -,749 -,070 ,213 

Std. Error of Kurtosis ,902 ,902 ,918 ,918 

 EXPpreacuracia EXPposacuracia CONpreacuracia CONposacuracia 

Skewness 1,103 ,914 1,162 2,743 

Std. Error of Skewness ,464 ,464 ,472 ,472 

Kurtosis 1,156 -,120 ,762 9,327 

Std. Error of Kurtosis ,902 ,902 ,918 ,918 

 EXPpre 

complexidade 

EXPpos 

complexidade 

CONpre 

complexidade 

CONpos 

complexidade 

Skewness ,160 1,453 ,680 ,197 

Std. Error of Skewness ,464 ,464 ,472 ,472 

Kurtosis -,616 2,201 ,197 -,726 

Std. Error of Kurtosis ,902 ,902 ,918 ,918 

 EXPprenoticing EXPposnoticing CONprenoticing CONposnoticing 

Skewness ,867 1,585 ,998 1,603 

Std. Error of Skewness ,464 ,464 ,472 ,472 

Kurtosis -,089 2,920 ,567 3,944 

Std. Error of Kurtosis ,902 ,902 ,918 ,918 

 EXPpreglobal EXPposglobal CONpreglobal CONposglobal 

Skewness ,116 ,432 -,342 ,007 

Std. Error of Skewness ,464 ,464 ,472 ,472 

Kurtosis -,665 -,152 ,498 -,921 

Std. Error of Kurtosis ,902 ,902 ,918 ,918 
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APÊNDICE H – Respostas dos questionários de todos os participantes 

 

 

1. O que você achou da experiência em utilizar a ferramenta VoiceThread para a 

prática do speaking?  

 

 

1.01 Achei uma ferramenta interessante, porque pude observar como está meu speaking, 

tendo a possibilidade de corrigir os erros.  

 

1.02 A experiência é válida, uma vez que você pode ouvir o que foi dito e com isso ver os 

erros e procurar melhorar a pronúncia. 

 

1.03 Quando utilizada com regularidade, acredito que a ferramenta auxilia no speaking. 

 

1.04 Adorei a experiência, pois uma das minhas maiores dificuldades é com o speaking. 

 

1.05 Muito boa, porque pudemos treinar o falar em inglês. 

 

1.06 Gostei muito desta experiência, pois pude corrigir ao ouvir a gravação até que ficasse 

conforme queria. 

 

1.07 Sinceramente, eu gostei. Principalmente pelo fato de poder ouvir o que foi gravado e 

poder repetir se necessário até gravar definitivamente. 

 

1.08 Muito bom. Não tive dificuldade no uso desta ferramenta. Agradeço o empréstimo do 

fone de ouvido com o microfone.  

 

1.09 Achei a experiência interessante e que de uma certa forma poderia ser aplicada com 

frequência em cursos de inglês. 

 

1.10 Bastante estimuladora. 

 

1.11 Interessante se utilizada com regularidade. Fácil de utilizar. 

 

1.12 Foi uma experiência boa, pois contribuiu para melhorar a oralidade do inglês. A 

ferramenta possibilitou ainda a oportunidade do aluno escutar o que falou, podendo fazer as 

possíveis correções na fala. 

 

1.13 Sem dúvidas é uma ótima ferramenta para o aprendizado de um novo idioma pois 

permite que possamos nos avaliarmos e analisar como está indo nosso progresso 

 

1.14 Foi uma ótima experiência devido ao fato de envolver o aluno com o speaking e até 

mesmo com o medo de falar em inglês, o VoiceThread aproximou o aluno ao speaking, já 

que no ágora, o material utilizado detém-se pouco a tal categoria. Enfim, o VoicetHread é 

uma excelente ferramenta para aprender a falar em inglês. 

 

1.15 Eu gostei, pois me encorajou a falar, já que eu ficava com um pouco de vergonha, com a 

ferramenta me sentir mais a vontade. 
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1.16 O VoiceThread permite o desenvolvimento da habilidade de conversação em língua 

inglesa de forma temática. Achei a experiência muito boa e interessante, pois permitiu a 

prática dessa habilidade na qual eu tenho certa dificuldade. 

 

1.17 Apesar de ser desconhecida por mim até então, a ferramenta apresenta um método de 

prática do inglês bastante agregador no processo ensino-aprendizagem. Portanto, após o 

contato inicial pretendo continuar utilizando-a por muito tempo. 

 

1.18 Desafiadora e motivadora. Principalmente por estimular a interação entre os alunos da 

turma, que buscavam conhecer melhor os colegas, já que a ferramenta permite que cada um 

acesse os áudios dos outros colegas. Foi realmente uma ótima forma de motivar o 

entendimento do inglês e treinar a habilidade de falar.  

 

1.19 É uma ferramenta prática que trás benefícios para a pronúncia do usuário então foi uma 

experiência com ganhos positivos. 

 

1.20 Achei muito interessante por ser dinâmico e ativar processar de aprendizagem distintos 

dos usados comumente em sala de aula. 

 

1.21 Gravar e escutar minha voz, organizar um texto em inglês para gravação foi muito 

interessante, pois proporcionou a chance de rever meus erros e acertos além de treinar o uso 

da língua inglesa. Mas tive dificuldade de usar a ferramenta em casa. 

 

1.22 Foi muito interessante ouvir a nossa voz, o nosso ritmo e a nossa pronúncia sobre os 

quatro temas abordados. 

 

1.23 Eu achei uma experiência válida e proveitosa uma vez que busca auxiliar no 

aperfeiçoamento de nossa pronúncia de palavras na língua inglesa. 

 

1.24 Fantástica. Acho muito interessante quando usamos a tecnologia a nosso favor, e a 

ferramenta VoiceThread é um desses casos. O fato de podermos ouvir o que acabamos de 

falar nos ajuda e muito na melhora da construção da frase e da pronúncia. Além de ser um 

meio simples e prático de se acessar. 

 

1.25 Interessante pois proporciona que você escute o que está falando e isso lhe dá uma 

dimensão do que precisa melhorar. 

 

 

2. Você acha que essa experiência teve algum impacto na sua habilidade oral ou no seu 

inglês em geral? Por quê? 

 

 

2.01 Não sei afirmar com certeza. 

 

2.02 Sim, pois a pessoa perde o medo de falar e assim tornando o aprendizado mais fácil. 

 

2.03 Acredito que sim, embora não consiga avaliar o grau de impacto pela dificuldade de 

falar (destravar) o inglês. 
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2.04 Sim, pois a partir do momento em que falamos, colocamos em prática o que sabemos. 

 

2.05 Sim. Impactou positivamente a pronúncia. 

 

2.06 Sim. Permite perder a inibição de falar. Pois como não usamos a língua inglesa no nosso 

dia a dia sempre penso estar falando errado. 

 

2.07 Acredito que teve algum impacto sim. Falar continuamente de improviso ou mesmo 

treinado com antecedência, ajuda a melhorar a fluência. 

 

2.08 Sim. Porque na medida que falamos outro idioma, mesmo que errando no início, iremos 

melhorando nossas falas. A condição de repetição da fala é um ponto positivo porque 

podemos corrigir os erros de pronúncia imediatamente. 

 

2.09 De um certo modo, sim. Porque, com essa ferramenta, você pode gravar e verificar a 

própria pronúncia e, além disso, interagir com os colegas, procurando se espelhar na maneira 

correta de pronunciar as frases em inglês. 

 

2.10 Sim. Porque assim nos preocupamos mais em pensar em inglês. 

 

2.11 Pouca. Sim pela oportunidade de se ouvir. Mas como não houve um feedback/correção, 

acho que a ferramenta fica sub-utilizada. 

 

2.12 A experiência com a ferramenta VoiceThread me causou um impacto positivo de uma 

forma geral pois me induziu e incentivou ao seu uso e aplicação na melhoria do speaking. 

 

2.13 Acho que melhorou um pouco pois pude analisar como está a minha fala no inglês. 

 

2.14 Sim, perdi o medo, um pouco, de falar em inglês, sempre tive dificuldade e ainda tenho 

com o inglês, mas o VoiceThread me auxiliou um pouco a melhorar o meu inglês. 

 

2.15 Sim, pois me deixou mais autoconfiante. Me estimulou a estudar para formular textos, 

digo, frases para falar na ferramenta e conhecer palavras novas. 

 

2.16 Sim, fez com que eu vigiasse mais minha fala em inglês. 

 

2.17 Sim, o VoiceThread mostrou-se bastante interessante para que eu tenha uma auto análise 

do meu speaking. A possibilidade de escutar o que se fala me parece enriquecedora. 

 

2.18 Sim. Contribuiu muito, pois ao poder fazer o acompanhamento da forma como eu 

falava, logo fui corrigindo erros e também melhorando a habilidade do que diz respeito ao 

conhecimento e agilidade. 

 

2.19 Teve pouco, porque foi pouco tempo, poderia ser gravado uma conversa entre duas 

pessoas ou tirar uma aula toda para isso. 

 

2.20 Acho que sim, mas difícil mensurar. Na verdade acho que fizemos poucos exercícios, se 

fizéssemos mais, com mais frequência, seria melhor. Percebi alunos que pouco venceram a 

inércia inicial, normal de uma atividade nova. 
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2.21 Sim, foi uma chance de treinar o inglês, planejar minhas falas, corrigir erros e melhorar 

minha habilidade de utilizar a língua inglesa. 

 

2.22 Sim, porquê ao termos de falar sobre os temas abordados usando a Língua Inglesa e 

tendo como verificar nossa gravação, podemos perceber nossos erros de gramática, 

pronúncia,  e corrigi-los, aperfeiçoando assim nossas habilidades no outro idioma. 

 

2.23 Sim, porque permitiu que eu escutasse a forma com que estava pronunciando as 

palavras e com consequentemente a percepção dos erros cometidos. 

 

2.24 Sim, pois como falei acima, tivemos a chance de sermos o nosso próprio professor e nos 

avaliar quanto a pronúncia e construção de frase e ao errarmos algo ou não estarmos 

satisfeitos podemos refazer a gravação com as devidas correções, assim melhorando nossa 

desenvoltura oral. 

 

2.25 Sim, pois comecei a escutar diálogos e percebi que entendia o que estava sendo dito. 

 

 

3. Aponte um fator positivo e um negativo em relação ao uso dessa ferramenta. 

 

 

3.01 Um fator positivo em relação ao uso dessa ferramenta é o estímulo à prática da 

oralidade. O fato também de termos liberdade para fazer os exercícios em casa, sem a 

pressão de um professor, também permitiu que organizássemos melhor nossas ideias e, 

consequentemente, expressar-se melhor. Não vi nada negativo em relação com a ferramenta. 

 

3.02 Fator positivo é que você pode ouvir o que foi dito, e o ponto negativo é que ele não é 

corrigido. 

 

3.03 Fator positivo: contribui para o speak desde que utilizada com maior regularidade. Fator 

negativo: quando utilizada em conjunto com alunos, acaba influenciando (negativamente) na 

fala dos demais, ou seja, atrapalha um pouco o uso da ferramenta. 

 

3.04 O ponto positivo foi eu conseguir me ouvir e ver meus principais erros, vícios e 

dificuldades. 

 

3.05 Positivo: oportunidade de falar e ouvir o que e como se fala. Negativo: retorno dos erros 

que cometemos com maior rapidez. 

 

3.06 Positivo: poder corrigir se falar errado. Ser usado em qualquer lugar que tenha 

computador e internet. É necessário internet? Não sei. Ouvir sua própria pronúncia. 

Negativo: ter que possuir o fone para desenvolver a técnica. 

 

3.07 Positivos já citei anteriormente. Negativos, não vejo em princípio. Acredito que a 

prática contínua é que faz a diferença. 

 

3.08 Positivo: repetição da fala; correção imediata dos erros de pronúncia; longo tempo para 

se exercitar diante do computador. Negativo: não encontrei. 

 

3.09 Positivo: interação com os colegas e professores, usando como uma ferramenta de 
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aprendizagem. Negativo: deve apontar os erros, sugerindo correções. 

 

3.10 Positivo: pensar e falar em inglês em temas previamente sugeridos. Negativo: Ouvir o 

que os outros estão falando durante as gravações. 

 

3.11 Positivo: praticar fala, se ouvir. Poder ouvir os colegas. Negativa: falta correção. 

 

3.12 Positivamente é uma ferramenta que possibilita o aluno a gravar, ouvir e corrigir a sua 

fala em inglês. Desenvolve o aluno mais rapidamente. Importante também a questão da 

autonomia, em poder fazer só em casa, sem o professor. 

  

3.13 Positivo: muito prático e fácil de usar. Negativo: qualidade do áudio um pouco 

distorcida. 

 

3.14 Fator positivo: a aproximação da pessoa com o speaking e a facilidade, a possibilidade 

de treinar o speaking em casa. Fator negativo: como qualquer tecnologia tem suas falhas, o 

VoiceThread às vezes não gravava o speaking, não sei se por problema de conexão com a 

internet (o que acho que não) ou por algum problema técnico; e por conseguir usá-lo através 

de um único computador, não conseguia acessar meu link em outro computador. 

 

3.15 O positivo me proporcionou na ter mais coragem a desenvolver linguagem e o negativo, 

quase não lembro de nenhum, apenas tive problemas em cadastrar senha, pois cadastrava 

agora e logo depois ele não mais reconhecia. 

 

3.16 Positivo: faz com que o aluno perceba seus erros enquanto fala, quando orientado pela 

professora, que faz as correções cabíveis. Negativo: não vi pontos negativos no uso dessa 

ferramenta. 

 

3.17 O programa apresenta pontos muito bons, sendo o principal a possibilidade de você 

fazer uma auto análise de sua oralidade. Pontos negativos, não conheci nenhum. O único 

pequeno incômodo que poderia apontar foi da necessidade de ausentar-me das aulas para 

responder as questões. 

 

3.18 Positivo: possibilidade de interação com outras pessoas que contribui para o 

entendimento da língua. Negativo: apenas uma sugestão no que diz respeito a incluir mais 

ferramentas para edição do áudio gravado, o que pode ser bem útil. 

 

3.19 Positivo: pode ouvir a pronúncia e consertar. Negativo: alguns erros depende que haja 

um professor ou alguém que conheça a língua para que seja percebido. Ser na hora da aula. 

 

3.20 Ponto negativo: ser algo novo, como toda novidade, tem um alto custo de energia para 

vencer a inércia. Ponto Positivo: mais dinâmico, participativo e integrador que uma aula 

clássica. Ótima ferramenta para EaD (Educação a Distância). 

 

3.21 Negativo: não se refere à ferramenta em si, mas minha pouca habilidade em utilizá-la. 

Positivo: 1) poder escutar meu próprio discurso e tentar encontrar erros buscando superá-los. 

2) Praticar o discurso na língua inglesa. 

 

3.22 Fator positivo: flexibilidade,pode ser feito de qualquer lugar a qualquer hora. 

Fator negativo: nenhum. 
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3.23 Fator positivo: permitir o aluno fazer a gravação quantas vezes desejar 

Fator negativo: não sei se há na ferramenta este recurso, mas seria interessante se 

pudessemos verificar como é a pronúncia de determinadas palavras. 

 

3.24 Só tenho elogios, podemos nos “policiar” enquanto ao que falamos, alem do acesso a 

ferramenta ser simples e prático. Não encontrei pontos negativos. 

 

3.25 Positivo: ouvir sua própria voz 

Negativo: nenhum  

 

 

 


