
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRÍCIA SAYONARA LIMA DE ARAÚJO PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A produção oral de inglês como LE em uma escola pública de Natal: uma experiência 

com a Abordagem Baseada em Tarefas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2015 



PATRÍCIA SAYONARA LIMA DE ARAÚJO PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

A produção oral de inglês como LE em uma escola pública de Natal: uma experiência 

com a Abordagem Baseada em Tarefas  

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Linguagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

para a obtenção do grau de Mestre em Letras.  

 

Área de concentração: Linguística Aplicada.  

 

Orientadora: Prof. Dra. Janaina Weissheimer. 

 

 

 

Natal, 15 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

______________________________________________________________________ 

Professora Doutora Janaina Weissheimer (UFRN) 

Orientadora/Presidente 

  

______________________________________________________________________ 

Professora Doutora Selma Alas Martins (UFRN) 
Examinadora Interna 

 

___________________________________________________________________________ 

Professora Doutora Maria da Glória Guará Tavares (UFC) 
Examinadora Externa 

 

______________________________________________________________________ 

Professora Doutora Jennifer Sarah Cooper (UFRN) 

Suplente 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

A Deus, meu bem maior, por sua fidelidade suprema e por sempre me conceder oportunidades 

de crescimento material e espiritual.    

 

Aos meus pais, que sempre se anularam a fim de proporcionar meios para que eu tivesse uma 

educação de qualidade, permitindo, assim, que eu chegasse até aqui.  

 

Ao meu irmão Paulo César, meus sobrinhos Júlio César e Arthur César, e minha cunhada 

Maria Isabel pelo apoio e carinho. 

 

Ao meu esposo Ednaldo, pelo companheirismo sem igual e pelo grande incentivo em 

ingressar no curso de Letras – Língua Inglesa e, também, por sempre estimular minha 

capacitação profissionalmente e ajudar para que esta ocorra. Obrigada também por entender 

minha ausência. Isso tudo prova o seu amor. Te amo! 

 

Ao meu filho amado Henrique Emanuel que, desde os tempos de barriga, já frequentava os bancos 

da UFRN, assistindo as aulas e apresentando seminários junto com a mamãe. A você que foi o 

maior presente que eu podia ter recebido na vida e que escolheu um período tão peculiar para 

surgir, muito obrigada! Palavras, meu filho, jamais serão suficientes para dizer o quanto eu te 

amo. Desculpe-me por ter estado ausente em muitos momentos de sua vida, principalmente nos 

fins de semana. Mamãe promete que, agora, vai brincar menos com os livros e mais com seus 

carrinhos! Você é a excelência das promessas de Deus em minha vida!  

 

À minha família estendida, minha cunhada Janyne Pereira, minha sobrinha Daiana Cácia, e 

especialmente, à minha sogra Ana Lúcia Pereira, que ficaram com meu filho Henrique 

enquanto eu escrevia. Sábados, domingos e feriados... não havia tempo ruim para vocês me 

ajudarem!! Sem vocês essa jornada teria sido muito mais complicada. Muito obrigada 

mesmo!!!! 

   

 

 

 



À minha orientadora maravilhosa Profa. Dra. Janaína Weissheimer por, desde a graduação, ter 

sido o modelo de professora que eu procuro ser. Pela oportunidade de me orientar nesta 

pesquisa, de forma que mesmo a distância geográfica nunca a impediu de se fazer sempre 

presente neste trabalho. Por sua sensibilidade extraordinária, a qual me fez, por vezes, 

levantar a cabeça, esquecer os percalços ocorridos e, recomeçar de onde eu havia parado. Por 

compreender minhas limitações e, ainda assim, conseguir extrair o melhor de mim. E, por 

tantas outras coisas, muitíssimo obrigada! 

 

Ao Prof. Dr. Orlando Vian Jr., que, desde a graduação, contribuiu para minha formação 

acadêmica e sempre se mostrou disponível a ajudar nessa jornada, quando preciso e possível.  

 

As professoras examinadoras das bancas de qualificação e defesa, Profa. Dra. Ana Graça 

Canan, Profa. Dra. Selma Alas Martins, Profa. Dra. Jenifer Sarah Cooper e a Profa. Maria da 

Glória Guará Tavares, por terem aceito participar destes momentos importantíssimos dessa 

pesquisa, bem como pelas sábias interferências textuais e pertinentes orientações para 

enriquecimento acadêmico deste texto.  

 

A Lígia Leite, a Wilka Soares e, em especial a Samara Freitas, por todo o apoio antes e 

durante o período do processo seletivo de ingresso no mestrado. Sou muito grata a vocês que 

além de inspiração, concederam a mim momentos preciosos de troca de conhecimento e 

experiência acadêmica.  

 

Aos amigos de base de pesquisa: Carla Falcão, Diêgo Leandro, Gibson Azevedo e Renata 

Callipo. Obrigada por dividirem comigo risadas, anseios de pesquisa, disciplinas do PPgEL, 

bem como a sabedoria e o cuidado de nossa orientadora. 

 

Aos amigos que me ajudaram com a análise e tabulação dos dados, Diêgo Leandro, Lorena 

Azevedo e Samara Freitas: muito obrigada!!! Vocês se dispuseram em me ajudar e o fizeram 

com excelência. Valeu!!!  

 

Aos professores e funcionários da escola onde trabalho e realizei esta pesquisa-ação, em 

especial às minhas coordenadoras Antonia e Maria Auxiliadora que me deram todo o suporte 

necessário para que as tarefas de aprendizagem fossem realizadas, bem como para que hoje eu 

pudesse ter essa dissertação concluída. 



Aos meus alunos, participantes desta pesquisa, os quais se propuseram a encarar o desafio de 

aprender a falar inglês através de tarefas, procurando deixar de lado todo o medo e 

insegurança e confiando em mim para ajudá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

 

O objetivo desta pesquisa-ação, realizada através de métodos mistos, foi investigar o papel de 

tarefas propostas pela Aprendizagem Baseada em Tarefas (WILLIS, 1996) no processo de 

desenvolvimento da produção oral em inglês como LE na escola pública. Vinte e três alunos 

de uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental II de uma escola estadual norteriograndense 

foram expostos sistematicamente à realização de tarefas de aprendizagem com foco na 

produção oral em inglês como LE durante dois meses. Os instrumentos utilizados nesta coleta 

- pré e pós-questionários; notas de observação; grupo focal; e pré e pós-testes – geraram dois 

tipos de dados: a) qualitativos (as percepções dos alunos sobre a sua produção oral e o ensino 

desta habilidade na escola pública; e, o uso de estratégias de comunicação pelos aprendizes 

frente à ABT); e, b) quantitativos (o desenvolvimento da pronúncia; do rendimento em testes 

de proficiência (teste KET – Cambridge, adaptado); e, da Proficiência Oral Global (POG) dos 

aprendizes após a realização das tarefas de aprendizagem). Os resultados quantitativos deste 

estudo apontam que houve desenvolvimento estatisticamente significativo das medidas de 

pronúncia e rendimento nos testes de proficiência, após a experiência com as tarefas. Os 

achados qualitativos, por sua vez, representados pelos relatos dos aprendizes e da professora-

pesquisadora, demonstram ter havido um maior foco no uso de estratégias comunicativas 

durante a produção oral pelos aprendizes ao longo da intervenção com as tarefas. 

  

 

 

Palavras-chave: Produção oral, inglês como LE, escola pública, Abordagem Baseada em 

Tarefas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The aim of this action research of mixed-methods was investigating the role of the tasks 

proposed by the Task-Based Learning, TBL (WILLIS, 1996) in the process of development of 

speech production in English as a foreign language (EFL) at the public school. Twenty-three 

students from a grade of secondary school from a state school in Rio Grande do Norte were 

exposed systematically to the implementation of the learning tasks focused in the speech 

production in EFL during two months. The instruments used at the data collection – pre and 

post-questionnaire; field notes; focal group; and pre and post-tests - generated two kinds of 

data: a) qualitative (the perception of the students about their speech production and the 

teaching of this ability at the public school; and, the usage of strategies of communication for 

these learners facing TBL); and, b) quantitative (the development of pronunciation; of 

accuracy in the proficiency tests (test KET – Cambridge, adapted); and, of Global Oral 

Proficiency (POG) of these learners after the accomplishment of the learning tasks). The 

quantitative results of the study indicate that there was a statistically significant development 

of pronunciation and accuracy at the proficiency tests, after the tasks experience. The 

qualitative findings, in turn, represented by the learners‟ reports and from the research 

teacher, show that there has been greater focus on the use of communicative strategies during 

the learners‟ oral production throughout the intervention with the tasks.      

 

 

 

Keywords: speech production, English as a foreign language, public school, Task-Based 

Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, existe grande necessidade de absorção de insumos importados e 

divulgação de produtos brasileiros ao resto do mundo. Este importante convívio internacional 

ocorre, neste sentido, através do domínio de pelo menos uma língua estrangeira (CELANI, 

2000).  Percebe-se, assim, na realidade brasileira, segundo Celani (2000), o papel importante 

desta aprendizagem tanto na formação global do indivíduo quanto no contexto da 

comunicação social. 

Referindo-se, neste momento, aos jovens estudantes da escola pública brasileira, que 

são em maior número neste país do que os estudantes de redes privadas de ensino
1
, sabe-se 

que a aprendizagem de língua inglesa como LE
2
, resume-se praticamente ao estudo 

ministrado nas salas de aula desta instituição. Não podendo, em muitos casos, devido, 

principalmente, a questões financeiras, a maioria destes alunos, ir a um centro de idiomas a 

fim de aprender inglês. 

Sabe-se que para se conseguir decodificar a língua inglesa, faz-se necessário que esta 

seja aprendida como um todo, isto é, que as quatro habilidades comunicativas
3
 sejam 

estudadas (e desenvolvidas). Porém, a realidade do contexto público de ensino brasileiro 

parece, segundo os PCNS, não possibilitar tal aprendizagem, visto que, de acordo com este 

documento, as condições na sala de aula da maioria das escolas brasileiras (...) podem 

inviabilizar o ensino das quatro habilidades comunicativas (BRASIL, 1998, p. 21).  

Neste sentido, dentre estas habilidades, a de produção oral parece ser a mais 

negligenciada no processo de aprendizagem de inglês como L2 na escola pública. Os próprios 

documentos oficiais admitem este fato, justificando-o segundo razões de ordem social: 

considerar o desenvolvimento de habilidades orais como central no ensino de Língua

                                                 
1
 Fonte: IBGE (2010). 

2
 Para Nunan (2015) há distinção entre a segunda língua (L2) e a língua estrangeira (LE). Este afirma que um 

contexto de segunda língua é aquela onde a língua alvo é a língua oficial de comunicação. Já o de língua 

estrangeira representa aquele no qual a língua ensinada ou aprendida não é oficialmente usada na comunidade. 

Entretanto, neste trabalho, não se faz a distinção entre as nomenclaturas “Língua Estrangeira” (LE) e “Segunda 

Língua” (L2), o que significa dizer que estas são tratadas como sinônimo. Utiliza-se, portanto, L2 

prioritariamente em textos traduzidos ou adaptados dos originais e LE em situações relacionadas, 

principalmente, a esta pesquisa-ação em particular.    
3
 As quatros habilidades comunicativas são: produção oral, compreensão oral, escrita e leitura, denominadas em 

inglês, respectivamente, como speaking, listening, writing e reading (NUNAN, 1999). Produção oral consiste em 

produzir sistematicamente expressões verbais de transmitir um significado (NUNAN, 2003). A compreensão 

oral, por sua vez, é um processo ativo, proposital, de fazer sentido ao que ouvimos (NUNAN, 2003). Escrita é 

tanto o ato físico de empregar palavras ou ideias de algum forma, quanto um trabalho mental de inventar ideias, 

pensar sobre como expressá-las e organizá-las em declarações e parágrafos que ficarão claros para o leitor 

(NUNAN, 2003). Já a compreensão escrita é um processo fluente de leitores que reunem informações de um 

texto e seu conhecimento prévio para a construção de significado (NUNAN, 2003). 
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 Estrangeira no Brasil não leva em conta o critério de relevância social para a sua 

aprendizagem (BRASIL, 1998, p.21).  

Levando-se em conta, contudo, a necessidade de se falar inglês nos dias atuais, como 

exposto anteriormente, percebi
4
 através de minha experiência como professora de escola 

pública que os aprendizes desta instituição haviam recebido um input oral deficitário. Isto 

significa dizer que em minhas aulas de inglês como LE, até o momento, não havia um foco na 

produção oral.   

Desta forma, após ter identificado essa limitação em minha prática, busquei, baseada 

nos ensinamentos aprendidos durante um curso de especialização em língua inglesa como LE, 

ministrado pela professora Dra. Janaina Weissheimer (dentre outros), encontrar uma forma de 

tentar solucionar este aparente problema. Uma possível mudança que deveria ocorrer em 

minhas aulas seria a utilização de um método (ou abordagem) que se adequasse a realidade 

peculiar de meus alunos de escola pública. Daí, percebi, em conversas com a professora-

orientadora, que a Abordagem Baseada em Tarefas (ABT), conhecida pelo uso de tarefas de 

aprendizagem, poderia ser uma opção aparentemente adequada para intermediar esse 

processo.    

Procurei, a partir deste instante, realizar um trabalho de pesquisa-ação, como sugere 

Thiollent (1988) e Nunan (1992), envolvendo também os métodos mistos de análise, 

conforme Dörnyei (2007), o qual foi norteado pelas seguintes perguntas de pesquisa: 

    Quais as percepções dos participantes sobre a sua produção oral e o ensino 

desta habilidade na escola pública? 

    Como a exposição sistemática à ABT pode contribuir para o desenvolvimento 

de estratégias de comunicação na produção oral de aprendizes em contexto de 

ensino público em inglês como L2?  

    Como a exposição sistemática à ABT durante um bimestre pode impactar o 

desenvolvimento o rendimento de alunos da escola pública no teste de 

proficiência? 

   Como a exposição sistemática à ABT pode influenciar a Proficiência Oral 

Global (POG) e a pronúncia na produção oral de inglês como L2 dos 

participantes em um contexto de ensino público? 

                                                 
4
 Nesta pesquisa alternarei propositalmente o uso da pessoa no discurso. Na introdução, utilizarei, 

prioritariamente, a primeira pessoa do singular, uma vez que, almejo relatar minha prática enquanto professora 

de inglês como LE na escola pública. No restante dessa dissertação, contudo, faço uso da terceira pessoa do 

singular, pois insero pensamentos de autores diversos e, por isso, procuro manter certo distanciamento, como 

forma de, tentar manter a imparcialidade.  
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O objetivo geral deste estudo é, assim, verificar o desenvolvimento da produção oral 

de inglês como LE dos aprendizes na escola pública a partir da experiência com tarefas 

propostas pela ABT. Entendo, deste modo, que uma vez que a intenção primordial desta 

pesquisa é tentar solucionar problemas de linguagem através de teorias existentes, que ela 

insere-se na área da Linguística Aplicada (LA). Isso porque, a LA, segundo a AILA, é um 

campo de pesquisa e de prática interdisciplinar que lida com problemas práticos de linguagem 

e de comunicação. Estes, por sua vez, podem ser identificados, analisados ou resolvidos com 

a aplicação de teorias disponíveis, métodos e resultados da Linguística ou desenvolvendo 

novos arcabouços teóricos e metodológicos para lidar com esses problemas.  

Os objetivos específicos são: (a) analisar questionários sobre as necessidades de 

aprendizagem em inglês como LE e perfis de aprendizagem dos participantes; (b) analisar as 

Notas de Observação derivadas das observações da pesquisadora durante a aplicação das 

tarefas; (c) identificar as impressões dos aprendizes após a realização das tarefas através de 

suas falas em um Grupo Focal; (d) investigar o desenvolvimento da proficiência oral global, 

do rendimento no teste de proficiência e da pronúncia na produção oral na língua inglesa dos 

alunos do Ensino Fundamental II através de um pré e um pós-teste, realizados antes e após a 

experiência com tarefas propostas pela ABT. Estes objetivos servem, assim, para responder as 

questões de pesquisa.  

Além da introdução, esta dissertação possui ainda três outros capítulos e as 

Considerações Finais. O capítulo 1 é composto pela fundamentação teórica, mostrando, 

assim, as teorias que embasam este estudo, perpassando pelos componentes envolvidos no 

ensino e aprendizagem de produção oral em inglês como L2.  Assim, explana-se sobre o 

modelo de produção oral em inglês como L2, por Levelt (1989), sobre os modelos de 

produção oral em L2, a respeito da acurácia gramatical, a proficiência oral global e a 

pronúncia na produção oral de uma L2, sobre a hipótese do noticing na aprendizagem de L2 e, 

ainda sobre os critérios e definições das Estratégias de Comunicação (EC) em L2.  

O capítulo 2 abrange a metodologia de pesquisa deste estudo. Nele, apresenta-se o 

projeto piloto que serviu de base para esta pesquisa-ação, caracteriza-se também o tipo de 

pesquisa, os participantes e o contexto em que se deu a pesquisa, os instrumentos de coleta de 

dados e, por fim, quais os procedimentos de análise de dados utilizados. 

Em seguida, no capítulo 3, trata-se dos resultados e discussão dos resultados obtidos, 

com base nas teorias apresentadas no capítulo 1. Deste, fazem parte: o ensino de produção 

oral na escola pública e as percepções dos alunos sobre suas produções orais; a exposição 

sistemática à ABT e o desenvolvimento na produção oral de aprendizes em contexto público 
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em inglês como LE; e, além disso, a exposição sistemática à ABT e sua relação com o 

desenvolvimento da produção oral de aprendizes nos aspectos rendimento nos testes de 

proficiencia, Proficiência Oral Global (POG) e pronúncia.  

Por último, apresenta-se considerações finais sobre os principais achados quali-

quantitativos desta pesquisa-ação realizada através de métodos mistos. Aponta-se, além disso, 

algumas limitações encontradas nesta pesquisa e ainda mostram-se algumas expectativas para 

investigações futuras. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, apresenta-se as teorias que embasam esta pesquisa. Na primeira sessão, 

introduz-se a parte de produção oral com, respectivamente, a apresentação dos modelos em 

L1 (LEVELT, 1989) e em L2 (DE BOT, 1992; POULISSE, 1994; BONGAERT, 1994). Em 

seguida, detêm-se os conceitos de acurácia gramatical, de fluência e a pronúncia na produção 

oral de uma L2. Perpassa-se ainda, pela nominalização da hipótese de noticing em L2 e pelas 

estratégias de comunicação (EC).  

Na segunda sessão, atenta-se para a Abordagem Baseada em Tarefas (ABT). 

Descreve-se sobre a aprendizagem de L2 através das tarefas de aprendizagem, sobre os 

componentes da ABT e, também, sobre a relação entre as tarefas e os aprendizes iniciantes.  

Por fim, na terceira sessão, focaliza-se no processo de ensino-aprendizagem de 

produção oral de inglês como LE na escola pública. Comenta-se, assim, sobre o histórico do 

ensino de inglês no Brasil, sobre a relação entre os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

e o ensino de produção oral na escola pública. Ainda, descreve-se sobre os fatores que 

interferem na produção oral em língua inglesa nesta instituição de ensino e, por último, sobre 

uma possível relação entre a ABT e o ensino de produção oral na escola pública.   

 

1.1. ENSINO E APRENDIZAGEM DE PRODUÇÃO ORAL EM INGLÊS COMO L2 

 

Speaking is one of the man’s most complex skills. 

                                                           Levelt (1989) 

 

 

Para Brown e Yule (1983), a produção oral
5
 em uma língua estrangeira é considerada 

um dos aspectos mais difíceis da aprendizagem de um aluno. Para estes autores, os problemas 

giram em torno do fato de, no momento de produção oral, cada falante necessitar de um 

momento seu para falar, individualmente, e, idealmente, ele precisa de alguém que o ouça e o 

responda. 

Para explorar este tópico, apresenta-se, a priori, o modelo de produção oral em L1 

proposto por Levelt (1989), denominado Blueprint for the Speaker. Em seguida, expõem–se 

modelos de produção oral em L2, os quais são o foco desta seção. Posteriormente, analisa-se 

os conceitos de acurácia gramatical, fluência e pronúncia na produção oral de L2; bem como a 

                                                 
5
 Convencionou-se a expressão “produção oral” a partir do termo original Speaking. 
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hipótese do noticing na aprendizagem de L2. E, por fim, caracterizam-se critérios e definições 

de Estratégias de Comunicação em L2.  

 

1.1.1. Modelo de produção oral em L1: Levelt (1989) 

 

Segundo Kormos (2006), o modelo dominante de produção oral em L1 é o proposto 

por Levelt (1989). Este modelo é apresentado nesta seção e serve de base para uma discussão 

sobre os processos que estão envolvidos no desenvolvimento de produção oral em L1. 

Levelt (1989) afirma que a produção oral é uma das habilidades mais complexas do 

homem. Esta habilidade que é única da espécie humana. Prova disso é que toda criança 

normalmente começa a se expressar oralmente ainda no primeiro período da infância, a partir 

de meses de vida até aproximadamente dois anos de idade, direcionada claramente por uma 

aptidão genética para a linguagem. O aperfeiçoamento desta habilidade leva toda a infância 

para se desenvolver. Ela requer interação extensiva entre a criança e seus pais, colegas, 

professores e outros membros da comunidade linguística. 

Na verdade, nunca existe um estado estável (LEVELT, 1989), ou seja, a produção oral 

está sempre em desenvolvimento. O usuário fluente da língua continua a expandir seu léxico à 

medida que novas palavras são necessárias ou surgem na língua. Há também um contínuo 

crescimento das habilidades narrativas e de retórica no falante adulto.  

Neste sentido, Levelt (1989) considera o falante como um processador de informação 

altamente complexo. De alguma forma ainda bastante ainda controversa (já que temos muitos 

modelos, agora alguns de base conexionista), ele consegue transformar intenções, 

pensamentos e sentimentos em um discurso fluentemente articulado. Como processador de 

informação, ao planejar expressar-se oralmente, o falante inicialmente necessita experienciar 

três etapas que são, respectivamente, a conceitualização, a formulação e a articulação 

(FIGURA 1).  
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FIGURA 1 – Modelo de produção oral em L1 de Levelt (GOH, 2012, p.36; BURNS, 2012, 

p.36) 

 (Figura adaptada pela autora) 

 

 

Na conceitualização de uma intenção comunicativa, existem duas fases: o macro e o 

microplanejamento. A primeira resume-se como sendo a decisão sobre qual informação deve 

ser expressa como forma de transmitir a intenção do falante. Na segunda, a do 

microplanejamento, o falante precisa acomodar o pacote estruturado de informações, 

chamado de mensagem, em uma declaração – seja ela uma frase ou mesmo uma sentença – 

endereçada ao interlocutor. 

A forma com que o falante desenvolve o pacote de informações a ser expresso através 

de palavras faladas envolve uma retomada de itens lexicais a partir do chamado léxico mental 

– um armazenamento de informações sobre as palavras de uma língua. (LEVELT, 1989). Os 

itens lexicais são entidades complexas e são recuperados com base em seu signicado, mas, 

além disso, eles contêm informações sintáticas, morfológicas e fonéticas. Esse processo é 

nominado por Levelt (1989) como formulação. Há evidências de que os falantes constroem 

um modelo de uma declaração sem muito respeito a fonologia das palavras. 
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Além da informação semântica, os itens lexicais usam a sintática (e, às vezes, aspectos 

da informação morfológica) contidas nos itens retomados para construir este modelo. Esta 

parte não-fonológica de uma informação lexical de um item é chamada de informação lema
6
, 

ou apenas lema. Por isso, quando se diz que um falante recuperou um lema, na verdade se 

quer dizer que ele adquiriu o acesso aqueles aspectos de uma informação da palavra 

armazenada que são relevantes para a construção do ambiente sintático das palavras.  

Há, assim, dois processos de codificação, o gramatical e o fonético (LEVELT, 1989). 

Na codificação gramatical, o falante recupera os lemas apropriados para o conceito a ser 

expresso e os coloca na ordem correta. Na fonética, por sua vez, a codificação ocorre quando 

após recuperar as formas fonéticas para os lemas na estrutura da superfície, o falante pode 

construir um plano fonético ou articulatório para a declaração. Esta etapa da articulação é 

caracterizada pela execução do plano fonológico através da musculatura do aparelho vocal.  

Partindo-se para o papel do falante como interlocutor, pode-se inferir, ainda com base 

em Levelt (1989), que no momento de sua produção oral, o emissor assume esta função 

enquanto monitora continuamente a si mesmo e aos seus interlocutores, bem como ao 

feedback do que ele está produzindo. Numa conversa, os interlocutores enviam vários sinais 

ao falante que o mostram que algo não está claro, ou até mesmo que ele deve prosseguir, ou 

ainda que alguém espera sua vez de falar, indicando que este emissor deve parar um instante. 

Estes sinais são emitidos basicamente através do olhar e dos gestos.     

Além de se automonitorar, o falante realiza as atividades de selecionar a informação 

relevante a ser expressa para a realização deste propósito e ordenar esta informação a ser 

anunciada – mantendo o controle do que foi dito anteriormente. A soma total destas atividades 

é chamada de conceitualização, termo visto previamente.  

Os processos de conceitualização, formulação e articulação não ocorrem de forma 

serial, como talvez possa aparentar, mas sim de forma incremental, ou seja, em paralelo, como 

é melhor percebido na FIGURA 1.  Tais processos existentes no Modelo de produção oral em 

L1 de Levelt servem de base para o entendimento de modelos de produção oral em L2, 

descritos na seção seguinte. 

 

1.1.2. Modelos de produção oral em L2 

 

Harmer (2007) afirma que existem três razões para proporcionar aos alunos momentos 

para que eles desenvolvam produções orais em L2 em sala de aula. A primeira diz respeito ao 

                                                 
6
 Lemma information no modelo original de Levelt (1989). 
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fato de as atividades de produção oral promoverem oportunidades para ensaio, ou seja, 

chances de praticar a fala da vida-real na segurança da sala de aula. 

O segundo motivo, proposto por Harmer (2007) gira em torno do fato de que as tarefas 

de produção oral nas quais os aprendizes tentam usar qualquer ou toda linguagem que eles 

conhecem promovem feedback para ambos professor e alunos.  E o terceiro e último 

argumento é que quanto mais oportunidades os alunos têm para ativar os vários elementos da 

língua que eles têm armazenados em seus cérebros, mais automatizado o uso desses 

elementos se tornará. 

A fim de promover momentos de produção oral, conforme o que foi mencionado 

acima, idealiza-se seguir um modelo de produção oral em L2. Este, para ser desenvolvido, 

necessita que sejam levadas em consideração três características (POULISSE, 1997). A 

primeira refere-se aos conhecimentos lexical e gramatical, uma vez que o conhecimento do 

falante sobre a L2 não é completo. A segunda diz respeito a ausência de automaticidade, 

caracterizada pela hesitação, sentenças curtas e lapsos de língua em L2. A terceira e última 

particularidade é relacionada ao fato de que a produção oral em L2 pode carregar traços de 

L1, particularmente quando o nível de proficiência em L2 é baixo.  

Deste modo, apresentam-se a seguir, os dois modelos de produção oral em L2 

utilizados nesta pesquisa apresentados em ordem cronológica a suas criações, sendo, 

respectivamente, o Modelo de Produção de Fala Bilíngue, criado por De Bot (1992), e o 

Modelo de Acesso Lexical proposto por Poulisse e Bongaert (1994, apud POULISSE, 1997). 

Estes modelos são baseados no modelo de Levelt (1989) de produção oral em L1, descrito 

anteriormente.    

De Bot (1992), apresenta um modelo de Produção de Fala Bilíngue, o qual demonstra, 

como acréscimo ao modelo de fala em L1 proposto por Levelt (1989), os seguintes quesitos: a 

decisão de falar uma língua em detrimento da outra, a organização dos léxicos mentais de L1 

e de L2, e o papel do articulador em ambas L1 e L2.  O foco deste modelo, por sua vez, 

encontra-se no processo de geração de mensagem e na codificação gramatical por falantes 

bilíngues.  

Sobre a utilização dos dois sistemas linguísticos, L1 e L2, De Bot (1992) afirma que 

eles podem ser usados inteiramente separados ou misturados, dependendo da situação. Esta 

decisão é determinada antes da codificação da mensagem, em âmbito da fase da 

conceitualização. Assim, é durante o microplanejamento que a decisão para a escolha de 

língua ocorre, sendo esta fase de produção denominada de “específica da língua”, uma vez 

que existe um sistema de planejamento para cada língua falada. No entanto, no 
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macroplanejamento, o conteúdo de uma mensagem é escolhido, por isso esta fase pode ser 

realizada por um único sistema, e, portanto, é denominada de “não-específica da língua”. Ou 

seja, na conceitualização, as intenções comunicativas (macroplanejamento) ganham forma na 

mensagem pré-verbal (microplanejamento), que contém informações sobre a língua na qual a 

declaração será ativada.  

Através da informação pré-verbal, o Formulador específico de certa língua é ativado. 

No Formulador, a mensagem pré-verbal é convertida em plano de fala, bem como no modelo 

de Levelt (1989). De Bot sugere que há apenas um léxico onde os elementos lexicais de uma 

língua são armazenados juntos. Os diferentes formuladores, então, apresentam seus planos de 

fala para o Articulador. 

 No que se refere ao Articulador, o qual é “não-específico da língua”, De Bot (1992) 

propõe que existe apenas um sistema articulatório para ambas as línguas (L1 e L2), o qual 

armazena possíveis características fonológicas e padrões prosódicos das línguas. Para Santos 

(2010), uma vez que existem formuladores distintos para cada língua falada, seria plausível 

concordar que há também um sistema de Compreensão de Fala separado para cada idioma 

falado. 

Contudo, o modelo de De Bot (1992) recebe críticas principalmente no que se  refere a 

sua tentativa de explicar o processo de code-switching, ou alternância das línguas. Segundo 

Poulisse (1997), a proposição feita por De Bot (1992) de que dois planos de fala podem ser 

elaborados simultaneamente na articulação não fica clara, uma vez que este mesmo autor 

afirma previamente que a língua a ser usada pelo falante é escolhida na fase da 

Conceitualização. Por isso, de acordo com Weissheimer (2007), o modelo de De Bot é 

descrito como um modelo antieconômico e cognitivamente exigente, uma vez que, não é 

possível limitar o número de planos alternativos que podem ser produzidos. 

É sob esta discordância que surge o Modelo de Acesso Lexical proposto por Poulisse e 

Bongaert (1994 apud POULISSE, 1997). Poulisse e Bongaerts (1994) propõem que os itens 

lexicais da L1 e L2 são armazenados em uma única rede e marcados com um tipo de 

marcação linguística, especificando a que língua eles pertencem. Isso é necessário porque, de 

acordo com Poulisse (1997), os itens lexicais de L1 podem compartilhar algumas 

características conceituais com itens de L2 e, assim, esses itens de L1 podem ser ativados 

durante a produção de fala em L2, o que explicaria o fenômeno de code-switching.  

Assim, para Poulisse e Bongaerts (1994), contrariando o que foi proposto por De Bot 

(1992), as palavras em L1 e L2 são ativadas ao mesmo tempo, fato que resolveria a questão 

problemática do modelo de De Bot (1992). Por isso, o Modelo de Acesso Lexical 
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(POULISSE e BONGAERT, 1994) é tido como mais completo do que o de Modelo de 

Produção de Fala Bilíngue (DE BOT, 1992), pois o primeiro consegue explicar que o léxico 

mental é independente da língua (existe apenas um único léxico), mas como lemas são 

“etiquetados” por línguas, não se faz necessário dispor de planos de fala para L1 e L2 

simultaneamente, visto que o processo de seleção lexical acontece através da ativação. 

Neste estudo, os modelos de produção oral em L2 são descritos, uma vez que eles 

servem para a análise das falas dos participantes no momento da discussão dos dados. A 

seguir, apresenta-se também as micro-habilidades de fala – acurácia gramatical, proficiência 

oral global e pronúncia - que, do mesmo modo, auxiliam na análise das produções orais dos 

aprendizes deste estudo.  

 

1.1.3. A acurácia gramatical, a fluência e a pronúncia na produção oral de uma L2 

 

O ensino da produção oral em L2, segundo Thornbury (2012), precisa visar alguns 

resultados de aprendizagem, dentre eles, alcançar a capacidade de mobilizar o conhecimento 

em desenvolvimento, em tempo real, na produção oral fluente, inteligível, interativa e 

contextualmente adequada. Para alcançar tais resultados, o falante deve lançar mão de 

importantes micro-habilidades de fala, entre elas, a acurácia gramatical, a fluência e a 

pronúncia (BROWN, 2007; BYGATE, 2001).   

A acurácia gramatical, em termos gerais, é definida por Brumfit (2000) como a 

preocupação com a exatidão formal em termos de itens específicos de língua. Por este motivo, 

acurácia se atenta para a forma. Este é o aspecto mais antigo de medição da proficiência oral 

da língua de um aprendiz (HOUSEN e KUIKEN, 2009). Contudo, apesar de a acurácia 

gramatical ser uma medida considerada tradicional, o que talvez o limite na abrangência de 

vários aspectos discursivos e pragmáticos (igualmente importantes), ela ainda continua sendo 

amplamente usada em exames de proficiência em L2, como, por exemplo, o TOEFL e os 

exames da Universidade de Cambridge
7
. 

Desvios no padrão da forma (acurácia gramatical) são caracterizados tradicionalmente 

como erros. Por mais simples que esta caracterização possa parecer, ela levanta uma questão 

dita tradicional de critérios para avaliar a precisão e identificar erros, a fim de fazer o falante 

se afinar com as normas prescritivas da língua em estudo. Sobre esta postura conservadora de 

avaliação, sabe-se que os aprendizes, em especial os que evitam se arriscar, tendem a produzir 

                                                 
7
 Maiores informações sobre estes exames podem ser encontradas, respectivamente, nos sites: 

https://www.ets.org/pt/toefl/ e https://www.cambridgeesol.org/teach    
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formas linguísticas mais seguras, ou seja, menos complexas, como forma de fugir dos erros 

(SKEHAN, 1999; FOSTER, 1999).  

A falta de acurácia gramatical pode acarretar uma linguagem ineficaz, estigmatizada e 

fossilizada, potencializando o risco de frustração por parte do aprendiz. Ao mesmo tempo, 

contudo, uma fala mais gramaticalmente imprecisa pode indicar que os aprendizes estão 

correndo mais riscos ao utilizar estruturas mais complexas, as quais fogem, muitas vezes, do 

conhecimento destes alunos (SHEKAN, 1999; FOSTER, 1999, ELLIS, 2009 apud SOUSA, 

2014).   

A fluência, de acordo com Ellis (2009), é a capacidade de usar a língua em tempo real, 

para enfatizar significados, possivelmente recorrendo a sistemas mais lexicalizados. Goh e 

Brurns (2012) acrescentam que a fluência em um discurso ocorre quando a mensagem é 

comunicada de forma coerente, com poucas pausas e hesitações, causando assim o mínimo de 

dificuldade possível aos ouvintes.  

Sobre a aquisição da fluência, Skehan e Foster (1996) afirmam que esta é alcançada 

quando o aprendiz atinge o objetivo de utilizar o conhecimento implícito em um desempenho 

autêntico no momento da produção oral em L2. Se um aprendiz de L2 consegue alcançar 

níveis adequados de fluência um diálogo eficaz entre ele e o interlocutor pode ser 

estabelecido. Do contrário, no caso de níveis baixos de fluência, a comunicação pode ser 

prejudicada.     

Ainda sobre alcançar níveis satisfatórios de fluência, Greene (1984b) afirma que a 

preparação antecipada de output verbal resulta em um aumento na fluência no processo de 

produção oral em L2. Ou seja, segundo o autor, a produção oral em L2 é facilitada pela 

preparação de uma sequência de organização prévia de conteúdo antes da produção real. 

Neste sentido, Guará-Tavares (2008, apud ELLIS, 2009) parece ratificar tal afirmação, 

quando esta conclui, em seu estudo, que o planejamento estratégico tem um efeito positivo na 

fluência
8
. Para esta autora, a oportunidade de tempo para que os alunos planejem suas 

produções orais, pode levá-los a perceberem lacunas em suas interlínguas
9
 (GUARÁ-

TAVARES, 2007, p. 207).  

Por fim, a pronúncia, termo usado para apreender a ideia de como os sons são usados 

na comunicação, desempenha um papel muito importante na obtenção de significado (GOH e 

                                                 
8
 A general finding (…) was that strategic planning has a positive effect on fluency (ELLIS, 2009, p.493). 

9
 If learners are allowed time for planning prior to the oral discussions, this planning time could lead them to 

notice interlanguage gaps beforehand (GUARÁ-TAVARES, 2007, p. 207).  
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BURNS, 2012). Isto porque, como expõe Menezes (2012, p. 130), o ato de produzir 

enunciados compreensíveis depende em grande parte da pronúncia e da entonação.  

A importância e complexidade da pronúncia, caracterizada pela quantidade de 

aspectos envolvidos em sua constituição (QUADRO 1) indicam que esta variável da oralidade 

não pode ser negligenciada, uma vez que ela demonstra ser uma grande dificuldade, 

principalmente para os aprendizes que têm pouca exposição a L2 (MENEZES, 2012). 

Segundo Nation (2009, apud MENEZES, 2012), quando alguns professores e alunos 

reclamam sobre as dificuldades com a fala, eles estão, geralmente, falando sobre pronúncia.    

 

QUADRO 1 – Aspectos da Pronúncia - Quadro traduzido e adaptado de Kelly (2000, p.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos topos de cada um dos diagramas do Quadro 1, encontramos os dois principais 

aspectos da pronúncia: os fonemas e os aspectos suprassegmentais. Os fonemas
10

 são os 

diferentes sons existentes em uma língua. Os aspectos suprassegmentais, por sua vez, são os 

efeitos vocais como a entonação e o acento em palavras e enunciados. 

No que se refere aos fonemas, pode-se dizer que os sons de cada língua são divididos 

em consoantes (surdas e sonoras) e vogais (curtas e longas), e estas últimas ainda podem se 

unir em ditongos (/ei/, /ai/, /ou/, por exemplo). A representação dos sons é feita através de um 

                                                 
10

 Fonemas são diferentes de letras, uma vez que podemos ter letras diferentes para representar o mesmo som, 

como no caso das palavras too e two, por exemplo (MENEZES, 2012).  
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alfabético fonético, cuja opção mais adotada é a do IPA
11

 (Alfabeto Internacional Completo), 

cuja representação encontra-se no QUADRO 2.  

 

 

QUADRO 2 – Alfabeto Fonético Internacional 

(http://www.antimoon.com/resources/phonchart2008.pdf) 

 

 

 

Em termos dos aspectos suprassegmentais, sabe-se que a entonação é utilizada para 

expressar intenções (KENWORTHY, 1997). Neste caso, a entonação utilizada pelo falante 

indica se um enunciado é uma sugestão, uma pergunta, uma ordem, ou ainda, uma repreensão. 

Por isso, o cuidado com este aspecto é muito importante, uma vez que, o uso inadequado de 

contornos entonacionais, prática especialmente comum entre línguas, pode fazer o falante 

                                                 
11

 O termo original é International Phonetics Alphabet.      
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parecer rude, por exemplo (CELCE-MURCIA, 1996; BRINTON, 1996; GOODWIN, 1996, 

apud MENEZES, 2012). Quanto à acentuação, diz-se que um acento usado numa posição 

incorreta pode causar dificuldade no entendimento dos enunciados (KENWORTHY, 1997). 

Como exemplo, tem-se a palavra written quando recebe o acento na sílaba errada, na segunda 

sílaba ao invés de a primeira, podendo ser entendida como retain, gerando assim 

incompreensão ao ouvinte.   

Entretanto, Harmer (2001) menciona uma discussão interessante relacionada à 

pronúncia: se um aprendiz de L2 tem por obrigação pronunciar as palavras como um falante 

nativo no momento de sua produção oral em L2 ou se ele deve apenas se esforçar para se 

fazer entender, buscando a inteligibilidade. Esse assunto permeia questões identitárias e 

ideológicas, como, por exemplo, o fato de muitos falantes não-nativos desejarem falar inglês 

com sotaques oriundos de seus países de origem, a fim de perpetuar sua identidade. Como 

consequência deste fato, tem se tornado costume entre os professores de línguas considerarem 

inteligibilidade
12

 como o objetivo principal da pronúncia. Pensa-se, assim, que se a 

comunicação não está neste padrão, se a pronúncia de um aprendiz não é inteligível, existe um 

sério perigo de ele falhar em comunicar-se de forma eficaz. 

Harmer (2001) faz ainda uma ponte de ligação entre a pronúncia e a fluência. Para ele, 

boa pronúncia não significa dizer palavras individuais ou mesmo sons corretamente. Gilbert 

(2001), sobre este assunto, também acredita que as pessoas aprendem pronúncia melhor em 

frases completas, como em letras de uma música, por exemplo. Aprender frases inteiras, ao 

invés de palavras individuais, dita o ritmo, melodia e ligação de uma frase. Isto porque os 

sons das palavras mudam quando elas entram em contato umas com as outras. A fluência 

também melhora quando o falante diz palavras e sentenças o mais rápido que ele consegue, 

começando devagar e, em seguida, aumentando a velocidade. Uma boa maneira dos 

aprendizes em L2 melhorarem sua fluência como um todo é através da interação em diálogos 

autênticos, os quais também propiciam a esses falantes terem consciência dos hábitos da 

produção oral em L2.  

No tocante a esse estudo, optou-se por não direcionar explicitamente a produção oral 

dos aprendizes durante as tarefas orais para alguma das três variáveis citadas: acurácia 

gramatical, proficiência oral global e pronúncia. Skehan (1998), neste sentido, adverte que a 

focalização do aprendiz em uma das dimensões em particular pode limitar a capacidade deste 

falante com relação às demais variáveis. Em outras palavras, se o falante focalizar na 

                                                 
12

 Harmer (2001) se refere a inteligibilidade como sendo a capacidade de os aprendizes usarem a pronúncia de 

uma forma que ela seja boa o suficiente para que eles sejam sempre compreendidos.  
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acurácia, por exemplo, ele pode utilizar a língua de maneira menos exploratória ou fluente, 

visando apenas o uso correto, gramaticalmente falando, da língua. Este fato pode sugerir que 

deve haver um equilíbrio por parte do aprendiz no que diz respeito as suas prioridades no 

momento da produção oral em L2.   

 Entretanto, vale a pena salientar que, de acordo com Skehan (1996), este equilíbrio 

ideal entre acurácia e fluência não acontece na prática, uma vez que de acordo com a situação 

comunicativa (conversa informal com amigos, palestra, teste, etc.) os falantes priorizam 

conscientemente (ou não) determinados aspectos em detrimento de outros. Por exemplo, 

quando um falante necessita ser mais preciso gramaticalmente, numa situação de avaliação, 

por exemplo, geralmente ele acaba por ser menos fluente. Isto é o conhecido efeito trade-off, 

o qual ocorre quando a complexidade, a acurácia e a fluência concorrem por recursos 

atencionais (SKEHAN, 1996). Isto significa dizer que ganhos em termos de acurácia e 

fluência não são alcançados simultaneamente, visto que esses recursos atencionais são 

limitados. 

A seguir, discorremos sobre a relação entre a percepção de aspectos linguísticos e a 

internalização destes durante a produção oral em L2.  

 

1.1.4. A hipótese do noticing na aprendizagem de L2         

 

Schmidt (1990), baseando-se em seu estudo com Frota (1986), propõe a noticing 

Hypothesis e afirma que os aprendizes de L2 necessitam perceber aspectos linguísticos 

durante o insumo (ou input) da língua alvo, como forma de viabilizar sua aprendizagem 

através da internalização destes (processo chamado de intake).  Estes aspectos podem ser 

formais, fonológicos, semânticos, pragmáticos, dentre outros (SCHMIDT, 1986; FROTA, 

1986).  

O papel da consciência na aprendizagem de línguas tem sido alvo de investigações há 

bastante tempo, uma vez que, para alguns autores, a aprendizagem não pode acontecer se não 

houver o fator consciência envolvido (SCHMIDT, 1990). Neste sentido, Schmidt (1995) 

caracteriza o grau de consciência do aprendiz em três níveis cognitivos distintos: o da 

percepção (perception), o do registro cognitivo (noticing) e o da compreensão 

(understanding). O nível da percepção refere-se à organização mental de eventos externos e 

representações internas. O registro cognitivo, por sua vez, registra, nota ou dispensa atenção 
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consciente a algo que possa ser verbalizado posteriormente. Já o nível da compreensão 

exemplifica reconhecimento de algum princípio, regra ou padrão linguístico. 

Schmidt (1995) afirma ainda que os aprendizes possuem a capacidade de registrar 

tipos diferentes de aspectos linguísticos em níveis distintos. Estes aspectos são: (a) sequência 

de aprendizado – a ordem das palavras e de grupos de palavras nas frases; (b) vocabulário – 

os itens lexicais e como estes são usados gramaticalmente; (c) sintaxe – a ordem das palavras 

e os significados associados a elas; (d) morfologia – forma dos morfemas e seus significados; 

(e) pragmática – formas linguísticas das sentenças e suas relevâncias sociais; (f) e os aspectos 

fonológicos – pronúncia das palavras e entonações sentenciais (SCHMIDT, 2001 apud 

BERGHSLEITHNER, 2009). 

Neste estudo, focaliza-se no nível do registro cognitivo chamado por Schmidt (1990) 

de noticing. O noticing é compreendido como o registro consciente da ocorrência de aspectos 

linguísticos percebidos durante o insumo (input). O pesquisador acredita que este registro 

apresenta um papel importante no processo de aprendizagem de uma L2, uma vez que permite 

a internalização de toda e qualquer nova informação linguística registrada pelo aprendiz.  

Assim, a partir de Schmidt (1990, 1995, 2001), entende-se que para a aprendizagem de 

uma segunda língua acontecer, a exposição do aprendiz ao input não é suficiente, sendo 

necessário que este faça o registro cognitivo, isto é, atente conscientemente para aspectos 

linguísticos da L2. O noticing, desta forma, é considerado uma experiência particular, natural 

e espontânea de cada aprendiz no que diz respeito a aspectos de uma L2, sem instrução 

explícita do professor de regras formais ou gramaticais (SCHMIDT, 1986; FROTA, 1986).  

A visão de Skehan (1998), por sua vez, destoa da percepção de Schmidt e Frota 

(1986). Para o primeiro, noticing é visto como um dos processos de aquisição de L2. Para 

aquele autor, o aprendiz de L2 tanto direciona atenção a alguns aspectos do sistema desta 

língua quanto, em outros momentos, é conduzido, por intermédio do professor, a direcionar 

atenção a tais aspectos. Bergsleithner (2007) compartilha de pensamento semelhante ao de 

Skehan (1998), quando postula que o noticing pode ocorrer naturalmente, conforme proposto 

por Schmidt (1990, 1995), bem como ser induzido por qualquer tipo de instrução, implícita ou 

explícita, aconteçam elas sozinhas ou intercaladas. 

Controvérsias à parte, entende-se que a atenção ao input é crucial para armazenagem e 

teste de hipóteses (SCHMIDT, 2001). Pode-se relacionar, de acordo com o que propõe 

Bergsleithner (2007), esta suposição com o que Schmidt e Frota (1986) denominam de 

Noticing the Gap, processo que ocorre quando os alunos percebem lacunas em sua interlíngua 

durante o processo de fala, por exemplo, sabendo sua forma correta ou, pelo menos, 
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reconhecendo que há algum erro em suas declarações, mesmo sem que eles saibam como 

corrigi-lo. Isto comprova, portanto, que atenção ou consciência no nível de noticing é crucial 

para a entrada (input) de aspectos linguísticos. 

Sobre este tópico, mas referindo-se especificamente à produção oral, Swain (1985) já 

destaca o noticing, destacado posteriormente por Schmidt e Frota (1986), no sentido de 

Noticing the gap. Aquela autora afirma que, além de perceber a língua-alvo, por si só, os 

alunos percebem que as suas produções (output) divergem do input fornecido por professores 

e falantes de L2 (SWAIN, 1995). Além disso, Swain (1998) sugere que em determinadas 

circunstâncias, o output promove o noticing, visto que é através deste output dos alunos que 

eles podem perceber que não estão capazes de transmitir a mensagem que eles querem de 

forma correta em L2. Faz-se importante salientar, contudo, que esta visão Swain (1998) de 

que o noticing pode ocorrer no output proposta por esta autora, em sua, Hipótese do Output 

(Output Hyphotesis) contrasta com a visão de Schmidt (1990, 1995).  

Baseando-se na percepção de Bergsleithner (2007) sobre noticing, Sousa (2014) 

conclui que o noticing ocorre tanto na internalização do input, quanto a nível de output, 

quando o aprendiz após produzir a língua percebe que existe uma lacuna em sua produção, 

fato este que corrobora com a Hipótese do Output de Swain (1998). Ainda sobre noticing, 

Bergsleithner (2007, apud SOUSA, 2014) encontrou como resultado em sua pesquisa, que a 

instrução formal de estruturas gramaticais poderia facilitar o noticing, facilitando a 

aprendizagem de L2, melhorando a acurácia gramatical do aprendiz.  

A teoria do noticing, assim, serve de base para a explicação dos dados obtidos nesta 

pesquisa; porém, não a utilizaremos como ferramenta de análise de dados diretamente, uma 

vez que não medimos o processo ou a capacidade de noticing dos aprendizes deste estudo, a 

exemplo do que fizeram Bergsleithner (2007) e Sousa (2014). As competências 

comunicativas são apresentadas na seção a seguir, através do tópico “estratégias de 

comunicação em L2”. 

 

 

1.1.5. Estratégias de Comunicação em L2: critérios e definições 

 

De acordo com Oxford (2011), as Estratégias de Comunicação (doravante EC) em L2 

são as ações direcionadas a objetivos para melhorar a proficiência ou realização linguística, 

completar uma tarefa, ou tornar a aprendizagem mais eficiente, mais eficaz e mais fácil. 
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Segundo Araúz (2009), uma das razões pelas quais alguns aprendizes aprendem uma L2 mais 

rápido que outros é o uso das EC.  

Como forma de se comunicar em L2, o falante deve avaliar o contexto total da 

comunicação, perceber o cognitivo, afetivo e o conjunto linguístico do interlocutor, 

pessoalmente organizar sua intenção comunicacional e, então basear-se em qualquer das 

estruturas existentes em seu léxico para proceder com a comunicação (BROWN, 1980). A 

declaração a ser produzida vai variar de aprendiz para aprendiz, dependendo, entre outras 

coisas, da maneira que o material linguístico é organizado, armazenado e relembrado.  

Thornbury (2012) defende que muitos aprendizes conseguem níveis impressionantes 

de fluência apenas com meios mínimos, simplesmente através do uso de EC. Neste sentido, 

Thornbury (2006, p. 62) aponta ainda algumas tarefas relacionadas à produção oral, 

conhecidas como atividades de aumento da consciência do aprendiz
13

, como sendo atividades 

que auxiliam os aprendizes na descoberta de lacunas no conhecimento em uma L2. Essas 

atividades, através do aumento da consciência dos aprendizes, podem possibilitar a ocorrência 

da utilização das EC pelos aprendizes como forma que estes evitarem uma ruptura na fluência 

no momento da produção oral em L2.   

 Essa consciência também pode ser aumentada quando os alunos percebem as lacunas 

entre o que eles podem fazer e o que os falantes qualificados conseguem fazer. As tarefas 

sugeridas por Willis (1996) são, por si só, atividades de aumento de consciência, uma vez que 

elas se enquadram nos tipos de atividades propostos por Thornbury (2006) como sendo de 

aumento de consciência. A exemplo, pode-se demonstrar que, assim como sugere Thornbury 

(2006), primeiro os alunos realizam a tarefa como o melhor de sua habilidade atual (ciclo da 

tarefa, segundo WILLIS, 1996); em seguida, eles observam falantes hábeis fazendo a mesma 

tarefa (foco na língua – WILLIS, 1996); e, por fim, eles refazem a tarefa original (ou uma 

similar), na tentativa de incorporar as características visadas. 

As EC podem ser usadas conscientemente, quando o falante toma a decisão consciente 

de usá-las como forma de o ajudar a aprender, ou inconscientemente (WILLIAMS e 

BURDEN, 1997). Sobre o assunto, muito tem se falado sobre o ensino de EC, através 

inclusive de uma abordagem denominada Instrução Baseada em Estratégias
14

, a qual não é 

estudada nesta pesquisa. 

Oxford (1990) classificou as estratégias de aprendizagem em diretas e indiretas. 

Estratégias diretas necessitam de processamento mental da língua e estas são agrupadas em 

                                                 
13

 Thornbury (2006) utiliza, no original, o termo raising learners’ awareness activities. 
14

 Descrito por Araúz como Strategy-Based Instruction (SBI). 
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estratégias de memória, cognição e de compensação. O objetivo de usar as estratégias de 

memória é para armazenar e recuperar informações novas. As estratégias cognitivas, por outro 

lado, ajudam os alunos a compreender e produzir nova linguagem através de meios, como por 

exemplo, resumir e raciocinar. Ao sentirem que possuem certas limitações tanto na obtenção 

de suas mensagens quanto em compreender o que outras pessoas estão dizendo a eles, os 

aprendizes fazem uso das estratégias de compensação para preencher as lacunas na 

comunicação, como fazer suposições inteligentes, pedindo esclarecimentos, pedindo a 

repetição, e assim por diante. 

As estratégias indiretas, por sua vez, apoiam e conduzem a aprendizagem de línguas, 

sem envolver a língua-alvo (OXFORD, 1990, p. 135). Elas são subdivididas em 

metacognitivas, afetivas e estratégias sociais. Estratégias metacognitivas permitem que os 

aprendizes assumam o controle de seu próprio conhecimento, usando funções como 

centralização, organização, planejamento e avaliação. As estratégias afetivas lidam com 

emoções, atitudes, motivações e valores. O Modelo Monitor (KRASHEN, 1982), constituído 

por cinco hipóteses, é uma possibilidade de exemplificar esse tipo de estratégia.  

A saber, as hipóteses do Modelo Monitor são: a hipótese da aquisição e aprendizagem; 

a hipótese do monitor; a hipótese da ordem natural; a hipótese do input; e, a hipótese do filtro 

afetivo. De acordo com Krashen (1988), por exemplo, um baixo filtro afetivo, pode 

influenciar no sucesso na aprendizagem de uma L2, envolvendo, assim, com as emoções do 

aprendiz. 

Paribakht (1985) declara que quando os falantes de L2 se tornam mais experientes e 

conscientes do sistema linguístico que eles estão aprendendo, suas competências estratégicas 

variam de acordo com seus níveis de proficiência. Chen (1990 apud PREBIANCA, 2007) 

acrescenta que a competência comunicativa dos falantes pode ser desenvolvida através da 

construção da competência estratégica dos alunos. Ainda de acordo com Chen (1990 apud 

PREBIANCA, 2007), as competências estratégicas referem-se ao avanço dos aprendizes de 

suas habilidades de envolver-se em situações comunicativas e lidar com suas deficiências por 

meio de EC. 

Prebianca (2007) aponta que um aspecto importante do estudo das EC na área da 

aprendizagem em L2 é a escolha de uma taxonomia. Nesse sentido, Dörnyei e Kormos (1998) 

propõem uma taxonomia na qual relacionam as EC aos estágios da produção oral definidos 

por Levelt (1989) em seu Modelo de Produção Oral em L1 e suas versões em L2, 

principalmente a de De Bot (1992) e Poulisse e Bongaerts (1994).  
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Para Dörnyei e Kormos (1998), existem quatro fontes de problemas na comunicação 

em L2. São elas: déficits de recursos em L2; pressão do tempo de processamento; deficiências 

percebidas no desempenho do próprio falante; e, deficiências percebidas no desempenho do 

interlocutor. Os déficits de recursos em L2 estão relacionados com uma competência 

gramatical e fonológica deficiente e a ausência de conhecimento lexical em L2 (DÖRNYEI, 

1998; KORMOS, 1998). Ao lidar com os problemas na recuperação de palavras em uma 

segunda língua, os falantes podem ser submetidos a dois processos diferentes. O primeiro 

envolve abandonar ou mudar o plano de fala original, e o segundo abrange manter o macro-

plano (isto é, as metas de comunicação dos falantes) e modificar a mensagem pré-verbal (a 

forma da mensagem). 

No primeiro processo, os falantes podem deixar a mensagem incompleta (abandono de 

mensagem), evitar certas estruturas de L2 (redução de mensagem), ou ainda substituir a 

mensagem original, devido a falta de recursos linguísticos (substituição mensagem). Nesse 

sentido, se o falante decidir reformular a mensagem pré-verbal, ele pode utilizar estratégias 

compensatórias para contrabalancear seu déficit lexical, tais como estratégias de substituição, 

substituição mais estratégica e reconceituação (estes e outros tipos de EC estão mencionados 

no QUADRO 3).  

 

 

QUADRO 3 - Tipos de EC de acordo com a taxonomia de Dörnyei e Kormos’s
15

 (1998, 

p.359-376) – Quadro traduzido e adaptado pela autora 

                                                                                                                        (continua) 

 

                                                 
15

 Neste estudo não descreve-se, propositalmente, os mecanismos existentes neste quadro, visto que as EC não 

são o único foco desta pesquisa e, assim, analisá-las uma por uma, significaria aumentar consideravelmente o 

escopo dessa dissertação. Conceitua-se nesta pesquisa, no entanto, apenas as EC que aparecem nas Notas de 

observação. Deste modo, para um maior entendimento sobre todas as EC, recomenda-se que o leitor recorra ao 

original (Dörnyei,1998, p.359-376; Kormos, 1998, p.359-376 ).  

 

Tipos de mecanismos de Resolução de Problemas ou Estratégias Comunicativas 

Abandono da Mensagem Transferência 

Redução da Mensagem Redução Gramatical 

Substituição da Mensagem Phonological retrieval 

Mudança de Código Substituição Fonológica 

Aproximação Redução Fonológica 

Uso de palavras com propósitos diversos Pausas Lexicalizadas (com preenchimento) 
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QUADRO 3 - Tipos de EC de acordo com a taxonomia de Dörnyei e Kormos’s (1998, p.359-

376) – Quadro traduzido e adaptado pela autora 

                                                                                                                      (continuação) 

 

Tipos de mecanismos de Resolução de Problemas ou Estratégias Comunicativas 

Omissão Completa Pausas sem  preenchimento 

Estrangeirização Umming e erring 

Criação de Palavra Gramatical Estender um som por mais tempo 

Tradução Literal Autorrepetição 

Circuncolóquio Reparo do Erro 

Criação de Palavra Semântica Reparo de Adequação 

Reestruturação Reparo Diferente 

Apelo Direto Reparo de Reformulação 

Apelo Indireto Verificação da Própria Acurácia 

Generalização  

 

 

No tocante aos déficits gramaticais, os falantes de L2 podem aplicar mecanismos de 

resolução de problemas que modificam algumas características do item lexical, tanto em 

termos de forma ou estrutura, por meio de generalização (o uso de regras de L2 para criar uma 

palavra inexistente em L2) ou transferência (o uso de regras de L1 para a construção de um 

item lexical que não existe em L2).  

Outra opção disponível para esses falantes é a estratégia de redução gramatical, que 

envolve o uso de estruturas gramaticais simplificados. Neste caso, o sentido da mensagem é 

imaginado pelo interlocutor, por meio de pistas contextuais. Os falantes em L2 podem ainda 

enfrentar problemas relacionados à codificação fonológica e articulatória e recorrer a 

estratégias de recuperação fonológica. 

Os mecanismos de resolução de problemas relativos à pressão do tempo de 

processamento estão relacionados a atrasos na produção da fala em L2, uma vez que a 

recuperação em uma segunda língua requer mais tempo de processamento do que em L1 

(DÖRNYEI, 1998; KORMOS, 1998). Como apontado por esses autores, os falantes recorrem 

a três estratégias possíveis quando percebem o processamento da fala podem levar mais 

tempo. No primeiro, os falantes podem desistir da mensagem, evitando problemas na 

comunicação. Em segundo lugar, eles podem ser capazes de alternar mecanismos de 



38 

 

codificação, em terceiro, os falantes podem aplicar mecanismos de estagnação – como a 

utilização de pausas e repetições, que lhes permitem ganhar tempo para planejar o próximo 

trecho de discurso. 

Quanto aos déficits de comunicação relacionados a deficiências na produção própria 

linguagem do falante, Dörnyei e Kormos (1998) referem-se a um mecanismo de resolução de 

problemas denominado auto-correção ou de auto-reparo. As auto-correções ou auto-reparos 

podem ser de quatro tipos diferentes: (1) o reparo de erro – corrigindo “lapsos acidentais em 

seu próprio discurso"; (2) reparo de adequação - "corrigir informações inadequadas ou 

insuficientes em seu próprio discurso"; (3) reparo diferente - "mudar o plano de voz original 

de codificação de informações diferentes", e (4) reparo de formulação - "repetindo a versão 

ligeiramente modificada usando paráfrase causa da incerteza sobre sua correção" (DÖRNYEI, 

1998; KORMOS, 1998).  

As deficiências no desempenho dos interlocutores, por sua vez, implicam o uso de 

diferentes EC de falantes de L2, uma vez que a origem do problema está no interlocutor 

envolvido na comunicação. Portanto, os falantes podem ter dificuldades em compreender a 

mensagem que os interlocutores pretendem transmitir. A fim de superar estes problemas de 

compreensão, Dörnyei e Kormos (1998) sugerem que um processo de negociação de 

significado entre o interlocutor e o ouvinte ocorra. Este processo envolve pedidos de repetição 

e/ou explicação das estruturas problemáticas e desconhecidas da língua, expressões de difícil 

compreensão, pedidos de resumos de interpretação, a fim de confirmar ou parafrasear o que 

foi dito e, por fim, a correção de alguns erros na fala do interlocutor. 

Assim, como as EC são importantes para melhorar a proficiência do falante, uma vez 

que este fazendo uso das EC não permite que a interação acabe, devido a problemas de 

compreensão, elas são bastante úteis para a análise dos dados desta pesquisa. A Abordagem 

Baseada em Tarefas é o próximo tópico relevante a este estudo, que será abordado a seguir.      

 

1.2. ABORDAGEM DE APRENDIZAGEM DE L2 BASEADA EM TAREFAS 

 

In TBL framework, most of the emphasis is on learners doing things. 

(WILLIS, 1996, p. 40) 

 

Esta seção esclarece particularidades da Abordagem de Aprendizagem Baseada em 

Tarefas (doravante ABT), de acordo com as teorias de Prabhu (1987), Willis (1994; 1996), 

Skehan (1996), Robinson (2001), Willis e Willis (2001; 2007), Ellis (2003), Nunan (2004), 
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entre outros. Discorre-se sobre o surgimento, conceitos, aspectos, classificações, bem como 

sobre o ciclo da tarefa proposta pela ABT. Analisa-se ainda a relação entre a tarefa e os 

aprendizes iniciantes. 

 

 

1.2.1. A aprendizagem de L2 através das tarefas: como tudo começou 

 

Larsen-Freeman (2000) relata que, cerca de 40 anos após a criação do método mais 

antigo de aprendizagem de uma língua estrangeira - o Método Gramática-Tradução - o 

questionamento de alguns educadores sobre a eficácia comunicativa dos métodos que seguem 

o modelo PPP
16

 (Apresentação, Prática e Produção)
 
fez surgir a Abordagem Comunicativa 

(AC). 

A AC, desta forma, nasce em meados dos anos 80 com o intuito de propor uma 

mudança de uma abordagem centrada na estrutura linguística para uma abordagem 

comunicativa, de acordo com Widdowson (1990). Sua premissa básica é fazer da competência 

comunicativa o objetivo do ensino da língua, bem como reconhecer a interdependência entre a 

linguagem e a comunicação (WIDDOWSON, 1990). 

Segundo Nunan (2004), nos últimos anos, muito tem se dito e escrito sobre a AC. 

Algumas vezes, inclusive, assume-se que esta abordagem é unitária. Porém, na verdade, ela 

consiste em uma família de abordagens, na qual todos os membros convivem 

harmoniosamente juntos (NUNAN 2004, p.7). Willis (1996, p.1), sobre este assunto, ainda 

assume que a Abordagem Baseada em Tarefas combina as melhores ideias advindas da 

Abordagem Comunicativa com um foco organizado na forma da língua. Entende-se, assim, 

que a ABT foi originada a partir de ideias da AC.  

A ABT tem como precursor o indiano Prabhu, o qual desenvolve tal abordagem 

através de um projeto cuja finalidade é ministrar aulas de inglês para turmas numerosas dos 

ensinos primário e secundário no sul da Índia (PRABHU, 1987). Na ocasião, o foco não é na 

competência comunicativa, mas na gramática (PRABHU, 1987, p. 1).   

Atualmente, no que se refere à ABT, Willis (1996) torna-se referência e, por isso, é de 

fundamental importância para a base teórica da nossa pesquisa. Esta autora, em seu livro A 

                                                 
16

 O modelo PPP baseia-se em três etapas. A primeira delas é a Presentation, marcada pela apresentação de uma 

estrutura gramatical da L2, seguida da Practice, onde são propostas atividades de prática da mesma estrutura, a 

fim de que os aprendizes a (re)produzam rapidamente para que na última fase, a de 

Production, haja oportunidades de uso livre e flexível da língua “consolidada” e tenha seu escopo de 

aplicabilidade aumentado (SKEHAN, 1996). 



40 

 

Framework for Task-Based Learning, fornece uma importante visão de como as tarefas 

podem ser usadas no processo de ensino-aprendizagem de línguas com fim comunicativo. 

Assim, segundo Richards e Rodgers (2011), Willis (1996) apresenta a Abordagem Baseada 

em Tarefas como um desenvolvimento lógico da AC, uma vez que, como vimos, a ABT 

deriva de vários princípios que foram parte do movimento do ensino comunicativo de línguas.  

A ABT veio à existência em 1980, propondo, como seu nome sugere, uma abordagem 

na qual se aprende línguas através da realização de tarefas. O objetivo dessas tarefas 

comunicativas é estimular a comunicação real na língua-alvo (Willis, 1996).  

Tendo este objetivo em mente, Willis (1994) propõe, com o estabelecimento da ABT, 

uma inversão na ordem do modelo metodológico do PPP. Assim, a ABT preconiza a 

execução das tarefas começando pela produção de linguagem, passando posteriormente para a 

prática desta e, por fim, expondo as formas linguísticas, já produzidas nos primeiros dois 

estágios.  

A mudança principal trazida pela ABT em relação a sua antecessora AC é que a ABT 

não foca em uma função particular ou até mesmo numa forma particular da língua. Segundo 

Willis (1996), uma das principais premissas da ABT é que todos os aprendizes são livres para 

escolher qualquer forma linguística que eles queiram como forma de transmitir o que eles 

querem dizer, como forma de preencher, da melhor forma que eles consigam, os objetivos da 

tarefa. 

Willis (1996, p. 1), ainda sobre o assunto, menciona que a prática de formas da língua 

não necessariamente leva a perfeição, contrariando a visão dos pensadores da Abordagem 

Comunicativa, os quais enaltecem tais exercícios linguísticos (LARSEN-FREEMAN, p. 130, 

2000). 

Entende-se, portanto, que a ABT objetiva ajudar o aprendiz a gerenciar a interação na 

sala de aula, de modo que as oportunidades sejam maximizadas por ele como forma de 

colocar sua língua (mesmo que ainda limitada e em desenvolvimento) em uso genuíno e para 

criar um ambiente de aprendizagem mais efetivo. Para tal, essa abordagem de ensino e 

aprendizagem baseia-se na realização e tarefas de aprendizagem, sobre as quais discorremos a 

seguir. 

 

1.2.2.  Tarefas de Aprendizagem: conceitos, objetivos, aspectos e classificações 

 

As tarefas de aprendizagem são a base da ABT, como infere-se pelo próprio nome da 

abordagem. Segundo Willis (1996, p.36), tarefa pode ser definida como (...) uma atividade 
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comunicativa orientada por um objetivo, com um resultado específico, onde a ênfase está na 

troca de significados e não em produzir formas específicas de linguagem 
17

.    

As tarefas são atividades onde a língua-alvo é usada por um aprendiz para um 

propósito comunicativo (objetivo) de forma a alcançar um resultado (WILLIS, 2001; 

WILLIS, 2001). Elas proporcionam oportunidades para o uso livre e significativo da língua-

alvo e, assim, cumprir uma das condições essenciais para aprendizagem. 

Sabe-se que o objetivo da tarefa é criar um propósito real para o uso da língua e 

prover um contexto natural para o estudo da língua (WILLIS, 1996). Para conseguir tal 

resultado, Willis (1996) explica que os aprendizes se preparam para a tarefa, reportam a tarefa 

após a realização da mesma e, então, eles estudam a língua que surge naturalmente no ciclo de 

tarefa em seu material de acompanhamento. 

Na tipologia proposta por Willis (1996), existem seis tipos de tarefas: tarefas de 

listagem; ordenação e classificação; comparação; resolução de problemas; compartilhamento 

de experiências pessoais; e as tarefas criativas. Segundo a autora, todos esses tipos de tarefa 

podem envolver a leitura bem como a oralidade, e muitas delas levam naturalmente à fase da 

escrita. Ainda de acordo com Willis (1996), essas tarefas podem ser originadas a partir de 

qualquer tópico. Cabe ao professor selecionar tópicos e tarefas que motivem os aprendizes, 

chamem sua atenção e apresentem um grau adequado de desafio linguístico e intelectual. 

Outro aspecto importante a ser considerado quando o assunto é tarefas de 

aprendizagem é que elas possuem um objetivo específico a ser alcançado em um dado tempo 

e a ênfase se dá no entendimento e transferência de significado. Enquanto os aprendizes estão 

realizando as tarefas, eles estão usando a língua de uma maneira comunicativa. 

A ABT, segundo Larsen-Freeman (2000), fornece aos aprendizes um contexto 

natural
18

 para o uso da língua. A autora afirma ainda que, ao esforçarem-se para completar as 

tarefas, os aprendizes possuem bastante oportunidade para interagir. Essa interação pode 

facilitar a aprendizagem da L2 à medida que os aprendizes têm que trabalhar para entender 

uns aos outros e também se expressar.    

As tarefas de aprendizagem são realizadas através de três fases, as quais consistem em 

um quadro metodológico da ABT. Essas fases encontram-se descritas a seguir.  

                                                 
17

 (...) a goal oriented communicative activity with a specific outcome, where the emphasis is on meanings not 

producing language forms.  Willis (1996, p. 36) 
18

  Apesar de o uso do termo “natural” ser controverso quando se fala de aprendizagem de uma L2 quando esta é 

aprendida em contexto de língua estrangeira, natural é a palavra que alguns autores, tais como WILLIS (1996) e 

LARSEN-FREEMAN (2000), utilizam em suas produções originais e decidimos, portanto, manter sua tradução 

literal. 
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1.2.3. Componentes da Abordagem Baseada em Tarefas 

 

A ABT não é apenas uma questão de conduzir os aprendizes para fazerem uma tarefa 

após outra. Se esse fosse o caso, os aprendizes provavelmente se tornariam bastante 

proficientes tanto na realização das mesmas quando no desenvolvimento de sua segunda 

língua. Porém, eles certamente ganhariam fluência em detrimento da precisão gramatical 

(WILLIS, 1996).   

Willis (1996) acrescenta que para a tarefa promover aprendizagem constante, evitando 

assim que os aprendizes permaneçam num “plateau”, deve-se vê-la como apenas um 

componente em um quadro maior, como ilustrado na Figura 3. Esse quadro metodológico 

consiste em três fases: Pré-Tarefa, Ciclo da Tarefa e o Foco na Língua. Estes 

componentes, segundo Willis (1996), fornecem uma sequência que flui naturalmente, cada 

componente preparando o terreno para o próximo. 
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Figura 2 – Componentes do Quadro Metodológico da ABT de acordo com Willis 

(1996, p.38)- figura traduzida e adaptada pela autora 

 

 

As três fases da implementação da tarefa podem também ser adaptadas para se 

adequarem às necessidades dos aprendizes. Como exemplo, pode-se perceber que a princípio, 

com aprendizes iniciantes, o professor pode sentir que a fase do relatório não é apropriada. Já 

no caso de aprendizes confiantes e fluentes, mas gramaticalmente imprecisos, o professor 

pode demorar mais neste componente, conforme Willis (1996). 

 

Pré-Tarefa 
Apresentação do tópico e tarefa  

 

 

O professor explora o tópico com a turma, destaca frases e palavras úteis, ajuda os 

estudantes a entender as instruções e a preparação da tarefa. Os alunos podem ouvir 

um áudio de outros aprendizes fazendo uma tarefa parecida.  

 

 

O ciclo da tarefa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foco na Língua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise 

Os alunos examinam e discutem 

características específicas do texto 

ou transcrevem um material de 

áudio.  

 

Prática 

O professor conduz a prática de 

palavras novas, frases ou padrões que 

ocorreram na realização da tarefa, 

durante ou depois da análise. 

 

Tarefa 

Os alunos fazem a 

tarefa, em pares ou 

pequenos grupos. O 

professor os 

monitora à distância 

 

Planejamento 

Os alunos se preparam 

para relatar para a 

turma (oralmente ou 

por escrito) como eles 

fizeram a tarefa, o que 

decidiram ou 

descobriram. 

 

Relatório 

Alguns grupos 

apresentam seus 

relatórios para a 

turma, ou trocar 

relatórios escritos, e 

comparar resultados. 

 



44 

 

A seguir, conceitua-se e exemplifica-se os três componentes respectivamente: Pré-

Tarefa, o Ciclo da Tarefa e o Foco na língua.  

 

1.2.3.1. A Pré-Tarefa 

 

Para Willis (1996), a fase da Pré-Tarefa é a fase que introduz à aula um tópico, 

ativando o conhecimento prévio sobre palavras e frases relacionadas a esse tópico. Esta é 

geralmente a fase mais curta do quadro metodológico. Ela pode durar entre dois e vinte 

minutos, dependendo do grau de familiaridade dos aprendizes com o tópico e o tipo de tarefa. 

Entretanto, se houver uma gravação para definir o cenário da tarefa, por exemplo, esta fase 

pode ser um pouco mais longa. 

Como sugestão para o professor, Willis (1996) adverte que para a execução desta fase, 

pode ser necessário que o mestre ajuste o plano introdutório sugerido no Guia do Professor do 

material didático que ele adota para adequar a tarefa a realidade de sua turma, caso o 

professor esteja planejando utlizar uma tarefa do livro didático
19

. 

Uma vez que o tópico esteja claro para os aprendizes e as instruções para a realização 

da tarefa estejam claramente estabelecidas no livro do aluno, os aprendizes podem ser 

encorajados a lê-las, planejar individualmente qual a melhor forma de resolvera tarefa, e ir 

direto a ela, sem muita explicação do professor.   

Caso o professor esteja criando sua própria tarefa, que é o que ocorre no caso da 

presente pesquisa, ou planejando complementar o que está no livro didático, haverá, segundo 

Willis (1996), certa quantidade de preparação a ser feita previamente. Como exemplo desta 

elaboração, tem-se a procura por figuras ilustrativas adequadas ou talvez fazer uma gravação 

de um ou dois minutos de algum aprendiz ou até mesmo falante fluente realizando a tarefa. 

Na segunda ou terceira tarefa sobre um tópico particular, no entanto, haverá 

provavelmente menos preparação, uma vez que os alunos já terão vocabulário suficiente para 

gerenciar, e a fase da Pré-Tarefa pode ser menor. Uma vez que os alunos estejam habituados à 

aprendizagem baseada em tarefas, eles podem trabalhar independentemente sem muita 

intervenção do professor. Neste momento o mestre estará ajudando os aprendizes a editar e 

melhorar seus próprios trabalhos a medida que planejam seus relatórios escritos na aula.  

Willis (1996) orienta os professores a seguir alguns passos básicos ao introduzir uma 

tarefa com sucesso. O primeiro é definir a área do tópico. O segundo é ajudar os aprendizes a 

                                                 
19

 Utilizaremos a expressão “livro didático” como tradução do que Willis (1996) chama de coursebook,  uma vez 

que é ma expressão mais condizente com a realidade da escola pública. 
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lembrar e ativar palavras e frases que serão úteis tanto durante a tarefa quanto fora da sala de 

aula. 

No primeiro passo, a autora comenta que tópicos como família, escola e trabalho são 

familiares a maioria das pessoas e, por isso, não devem ser difíceis de entender. Talvez, sejam 

necessários apenas alguns esclarecimentos sobre peculiaridades intrínsecas a cada tópico, 

como no caso de se especificar se são família nuclear ou família estendidas (WILLIS, 1996, 

p. 42) ou, ainda, se constituem outras configuração familiar.   

O segundo passo, por sua vez, refere-se à importância de o professor ativar o 

vocabulário que o aprendiz já possui sobre o tema. O professor pode inclusive precisar 

introduzir palavras e frases vitais que os alunos provavelmente não saibam. Essas palavras 

geralmente são apresentadas e ilustradas no livro didático. Entretanto, deve-se saber que o 

objetivo deste momento introdutório não é ensinar nem um grande número de expressões 

novas nem uma estrutura gramatical particular, mas aumentar a confiança dos aprendizes. 

Portanto, durante esta fase de preparação para a tarefa se deve encorajar os aprendizes 

a reunir palavras e frases que eles já conhecem, relacionadas ao tópico, como, por exemplo, 

em forma de um brainstorming liderado pelo professor. As palavras e frases pensadas pelos 

alunos devem ser escritas na lateral do quadro e comentadas pelo mestre à medida que ele as 

escreve (WILLIS, 1996).  

As atividades da Pré-Tarefa para explorar tópicos da língua devem envolver 

ativamente todos os aprendizes, num processo de proporcioná-los uma exposição relevante e, 

principalmente, criar interesse em fazer a tarefa sobre esse tópico. Em uma lição, uma ou duas 

Pré-Tarefas serão suficientes. Os aprendizes devem, assim, saber o porquê de eles estarem 

realizando-as e como estas atividades os ajudarão com a tarefa principal. 

O terceiro passo da fase da Pré-Tarefa é assegurar que todos os aprendizes entendam o 

que a tarefa envolve, quais os seus objetivos e qual é o resultado esperado. Nesta etapa, os 

alunos irão querer saber como eles deverão começar a tarefa, exatamente e o que cada 

componente do grupo deverá fazer e quanto tempo eles terão para terminar, bem como o que 

acontecerá quando eles acabarem.  

O maior problema das turmas de línguas, segundo Willis (1996), do qual também 

compartilhamos, é muitas vezes fazer os alunos falarem. Para esta autora, quanto mais 

específico o objetivo, e, portanto, as instruções, mais provável que os estudantes se sintam 

seguros em fazer a tarefa.  

A princípio, é natural que alunos que não estão habituados com a ABT como 

abordagem de aprendizagem possam ter dificuldades em entender o que fazer. Porém, existe, 



46 

 

segundo Willis (1996), um número bastante reduzido de tipos de tarefa e, deste modo, uma 

vez que os aprendizes se acostumam com aos procedimentos destes tipos de tarefa, eles 

começam a reconhecer o que cada tarefa exige. 

Tem-se observado também que permitir que o aprendiz tenha alguns minutos para se 

preparar individualmente para certas tarefas, resulta em um uso da língua  mais rico em 

termos de complexidade e variedade sintática, amplitude de vocabulário e em fluência e 

naturalidade. No entanto, se o professor quiser que os alunos pratiquem a oralidade 

espontaneamente, como ocorre na vida real, ele deve omitir esse tempo de preparação, levá-

los a ler as instruções e ir direto para a tarefa. 

Se a tarefa necessitar de um tempo de preparação a quantidade de tempo que o 

professor vai proporcionar depende em parte da familiaridade do tópico e em parte na 

exigência cognitiva da tarefa. Neste aspecto, a tarefa de compartilhamento de experiências 

aparenta exigir menos esforço cognitivo do aprendiz do que quebra-cabeças e tarefas de 

resolução de problemas. Isto significa dizer que quanto mais desconhecido o tópico e mais 

complexa a tarefa, mais tempo deve ser oferecido pelo professor. 

Quando o tempo de preparação terminar, os aprendizes devem começar o Ciclo da 

Tarefa propriamente dito. Discorreremos sobre esta fase a seguir. 

 

1.2.3.2. O Ciclo da Tarefa 

 

Willis (1996) afirma que há uma ideia lógica na sequência do Ciclo da Tarefa: 

primeiro a tarefa, em seguida o planejamento e, por fim, o relatório. Este Ciclo da Tarefa 

oferece aos aprendizes a chance de usar o que eles já sabem sobre a língua, como forma de 

realizar a tarefa e assim melhorar sua produção, sob orientação do professor, enquanto 

planejam relatar ao grupo os resultados da tarefa realizada.  

Tanto antes quanto durante o Ciclo da Tarefa, os alunos ouvem gravações de outras 

pessoas fazendo a tarefa, ou leem um texto conectado com o tópico da tarefa e comparam isso 

a sua própria experiência de fazer a tarefa. Assim, o quadro metodológico da ABT nessas 

duas fases provê três condições básicas para a aprendizagem da língua – exposição, uso e 

motivação. 

Willis (1996) afirma que a confiança do aprendiz aumenta quando ele percebe que 

pode fazer algo sem a intervenção direta do professor. Por isso, o estágio do ciclo da tarefa 

possui grande importância como uma oportunidade vital para todos os aprendizes usarem 
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qualquer língua que conseguirem reunir, trabalhando simultaneamente, em pares ou pequenos 

grupos, para alcançarem os objetivos da tarefa.  

Na realidade, para uma realização apropriada do Ciclo da Tarefa, de acordo com o 

modelo de Willis (1996), o professor deve parar de ensinar durante este estágio da ABT e 

apenas monitorar os aprendizes. Neste momento, o mestre desenvolve o papel de monitor.  

Assim, o professor que segue à risca as normas da ABT deve apenas observar e 

encourajar os alunos, mantendo certa distância. Willis (1996) sugere que o professor tente não 

ficar muito próximo dos grupos, a fim de que se evitem questionamentos sobre o significado 

de palavras, o que incitaria nos apendizes a busca por maneiras alternativas de expressar seus 

pensamentos.  

Ainda sobre o papel do professor no Ciclo da Tarefa, Willis (1996) alerta que, se um 

grupo de repente fala em sua língua materna, o docente deve se aproximar silenciosamente e 

sugerir que a língua alvo volte a ser a língua a ser falada. No caso de um par ou grupo que 

esteja “travado”, o monitor deve ajudá-lo, mas sempre se afastando novamente. 

Outro papel importante do professor nesta fase é o de delimitar um tempo. O tempo de 

duração das tarefas depende do tipo da tarefa e de sua complexidade. Então, o docente deve 

estipular um limite de tempo que seja curto ao invés de longo, pois é mais fácil estender o 

tempo do que parar os alunos quando o tempo para a realização da tarefa estiver acabando. 

Finalizada a tarefa, o professor pode ressaltar um ou dois pontos interessantes que ele 

ouviu enquanto estava monitorando e fazer comentários positivos sobre a maneira como os 

aprendizes fizeram a tarefa. Porém, o docente deve ter cautela em não comentar 

detalhadamente ou resumir os resultados das tarefas, pois essas informações serão usadas 

pelos alunos nas fases de planejamento e relatório, as quais são realizadas apenas pelos 

próprios aprendizes, como uma etapa subsequente.  

A tarefa ajuda os alunos a desenvolver tanto a fluência na língua-alvo quanto 

estratégias de comunicação. Isso ocorre porque para atingir os objetivos da tarefa, o  foco 

principal dos alunos é o significado, ao invés da forma da língua em si.  É, portanto, através 

das tarefas que os aprendizes podem se tornar melhores comunicadores e aprender novas 

palavras e frases um com o outro. 

Entretanto, apesar de todos os benefícios da tarefa em si, Willis (1996) alerta que a 

tarefa sozinha não parece ser suficiente para aumentar o desenvolvimento linguístico e ajudar 

na internalização de aspectos gramaticais. Após o estágio da tarefa, os aprendizes participam 

da próxima fase: a do planejamento. É nele que os alunos planejam seus relatórios e 

maximizam suas oportunidades de aprendizagem.  
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Antes de reportarem o desenvolvimento da tarefa ao grande grupo, os aprendizes irão 

sentir a necessidade de organizar o que eles querem dizer, de usar a língua de maneira 

apropriada e verificar o que está correto. Eles poderão tentar encontrar novas referências 

como forma de tentar expressar, de maneira mais precisa, o que eles querem dizer. O 

professor aqui funciona como um conselheiro linguístico, uma vez que possui como 

atribuição principal ajudar os alunos a moldar seus significados e expressar mais corretamente 

o que eles querem dizer. 

Algumas das atribuições do professor neste momento são: esclarecer aos alunos que 

eles deverão relatar suas descobertas à turma; ser claro quanto ao objetivo do relatório; 

informar aos aprendizes quais recursos eles têm à disposição; e estabelecer um tempo limite 

para o planejamento.  

Em seguida, para evitar o risco dos aprendizes alcançarem a fluência em detrimento da 

acurácia gramatical e, ao mesmo tempo, para estimular o desenvolvimento da linguagem, 

necessita-se, segundo Willis (1996), de outro estágio: o do relatório.  

O estágio do relatório é aquele em que os alunos relatam brevemente de forma falada 

ou escrita para toda a turma alguns aspectos da sua tarefa, como por exemplo, quem ganhou o 

jogo, ou mesmo como o grupo resolveu determinado problema. Durante esta etapa, os alunos 

deparam-se com uma situação na qual eles falam ou escrevem para um público mais 

específico.  

Neste momento, os aprendizes naturalmente querem usar o melhor de sua segunda 

língua e, por isso, evitam cometer erros que os outros colegas possam notar. Isto significa 

dizer que os alunos se esforçam para atingir precisão gramatical e fluência em conjunto. E 

nesse processo, os aprendizes menos proficientes também se beneficiam, pois eles podem 

conseguir um apoio extra dos colegas. 

A versão final do relatório normalmente será apresentada oralmente, enquanto a turma 

anota pontos relevantes do mesmo, ou de forma escrita e divulgada para os outros alunos 

lerem. Às vezes, o relatório também pode ser gravado, apenas só com o áudio ou também em 

forma de vídeo, para ser ouvido e/ou assistido posteriormente. 

Desta maneira, quanto mais pública e permanente (no caso das gravações) a 

apresentação for, mais tempo será requisitado pelos alunos para o estágio do planejamento. 

Isso porque os aprendizes que são convidados a se expor à turma, seja levantando e falando 

em frente à seus colegas ou gravando seus relatórios para serem ouvidos/assistidos por 

diversas vezes, geralmente sentem-se desafiados e precisam de um tempo maior na elaboração 

dos relatórios para se sentirem seguros.  
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Willis (1996) ressalta que o estágio do relatório proporciona aos alunos um estímulo 

para atualizar e melhorar sua língua. A produção do relatório apresenta um desafio linguístico 

ao aluno, visto que ele deve se comunicar de forma clara e gramaticalmente precisa, em uma 

linguagem adequada às circunstâncias. Isso porque no planejamento de seus relatórios, os 

alunos possuem tempo para criar, experimentar, ensaiar e produzir língua com o apoio de seus 

grupos, do professor, de dicionários e também de gramáticas (WILLIS, 1996). Acredita-se 

que esse é um processo capaz de conduzir positivamente ao desenvolvimento da língua, 

dando aos aprendizes novas perspectivas sobre o uso da mesma. 

Willis (1996) define dois papeis diferentes para o professor nos dois momentos, o do 

planejamento e o do relatório. Durante a fase do planejamento, o papel do professor é o de 

conselheiro
20

, ajudando os aprendizes a se expressarem na língua-alvo. Na fase do relatório, 

entretanto, o principal papel do mestre é o de mediador
21

 do grupo, para iniciar as 

apresentações, para explicar a finalidade de ouvir as apresentações dos colegas, para nomear 

uma ordem de apresentações e ao fim das apresentações, resumir o que foi visto/ouvido.  

   O último estágio do Ciclo da Tarefa é o do relatório, denominado por Willis (1996, 

p. 58) como a conclusão natural do Ciclo da Tarefa 
22

. Este, por sua vez, apresenta um pouco 

menos de oportunidades de aprendizagem que o estágio do planejamento, porém é de grande 

importância no processo, visto que, sem seu “incentivo”, o processo de aprendizagem do 

planejamento, de redigir o planejado e de ensaio não aconteceriam. O tempo reservado pelo 

professor para este estágio depende tanto do nível da turma quanto do tipo de tarefa. Isso 

significa dizer que um relatório pode durar apenas 20 ou 30 segundos ou anda mais que 2 

minutos, cabendo, assim, ao professor calcular o tempo da aula a ser gasto neste momento da 

tarefa. 

Outro detalhe importante, segundo Willis (1996), é que o professor deve reconhecer 

que seus alunos estão oferencendo o melhor que podem alcançar no momento, com os 

recursos linguísticos e o tempo disponíveis. Assim, o mestre deve sempre encorajar seus 

aprendizes e não desvalorizar suas conquistas (através de comentários negativos, por 

exemplo). Após a conclusão do Ciclo da Tarefa (tarefa, planejamento e relatório), os 

aprendizes são conduzidos pelo professor para a última fase da ABT: o Foco na Língua. 

 

 

                                                 
20

Traduzimos aqui a palavra adviser como significando conselheiro. 
21

A palavra em inglês usada por Willis (1996) é chairperson. 
22

The natural stage of the Task Cycle. 
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1.2.3.3. O Foco na Língua 

 

O último estágio deste modelo de quadro metodológico, o Foco na Língua, permite 

um estudo mais próximo de algumas das características linguísticas específicas que ocorreram 

durante o Ciclo da Tarefa.  

Nesse ponto, o aprendiz já terá trabalhado com a língua e processado o sentido, assim 

eles estão prontos para focalizar nas formas específicas da língua que carregam este sentido. 

Essa fase final, que inclui componentes de prática e análise, preenche uma quarta condição 

desejada para aprendizagem– o estudo explícito das formas linguísticas.    

Willis (1996) aponta atividades com Foco na Língua, cujo objetivo é fazer os alunos 

identificarem e pensarem sobre características particulares de formas linguísticas e uso da 

língua em seu próprio tempo e ao seu próprio nível. Essas atividades permitem aos aprendizes 

reconhecer essas formas linguísticas quando eles as virem novamente, tanto dentro quanto 

fora da sala de aula. A partir daí, os alunos são conduzidos a um entendimento mais profundo 

dos significados e usos das formas linguísticas. 

Essas atividades com Foco na Língua podem ser: atividades de análise linguística e 

atividades de prática linguística. As atividades de análise são chamadas de atividades de 

aumento da consciência linguística
23

 (WILLIS, 1996), e são conhecidas como tarefas que 

focalizam explicitamente no uso e na forma linguística. As atividades de prática linguística, 

por sua vez, são úteis para consolidação e revisão. 

 

a) As Atividades de Análise Linguística 

 

As Atividades de Análise não devem ser apresentações descontextualizadas e prática 

de itens linguísticos isolados. Uma vez que estas atividades seguem o Ciclo da Tarefa, elas 

envolvem os aprendizes em um estudo de formas linguísticas que já foram usadas (e 

necessárias) durante o ciclo.    

Deste modo, os aprendizes já estão familiarizados com os significados desses itens 

linguísticos e agora esses alunos têm a chance de estudar as formas que constituem esses 

significados.  

Essas atividades de análises proporcionam ao aprendiz tempo para sistematizar e 

reforçar a gramática que eles já conhecem, para fazer e testar hipóteses sobre a gramática e 

                                                 
23

Willis (1996) cita três maneiras de como as atividades com Foco na Língua são denominadas: consciousness-

raising activities, language awareness activities e meta-communicative tasks.  
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para aumentar seus repertórios de itens lexicais úteis. As atividades de análises têm como 

objetivo, ainda, promover tanto a identificação através da observação, quanto propiciar a 

investigação crítica de características linguísticas.  

Antes de os alunos realizarem as atividades de Foco na Língua, o professor deve ter 

certeza de que o foco e o propósito da tarefa estão claros. Além disso, deve dar um ou dois 

exemplos, ou até mesmo fazer o início da atividade com toda a turma. Se as instruções do 

livro didático forem claras, o professor deve pedir aos aprendizes que as leiam e prossigam 

com a atividade, cada um em seu próprio ritmo (WILLIS, 1996). 

Como nas demais etapas, nessa, segundo Willis (1996), o professor deve deixar que os 

alunos pensem sozinhos, isto é, sem muita interferência do docente. Segundo a autora, os 

aprendizes necessitam testar suas próprias hipóteses e fazer suas próprias descobertas. Para 

isso, Willis (1996) também recomenda que se tenha pelo menos um bom dicionário 

disponível.  

Durante atividade, o professor anda pela sala e observa o desempenho dos alunos. Ele 

os ajuda caso eles não saibam ao certo o que fazer, observando sempre os aprendizes mais 

necessitados de auxílio e talvez até dando a eles um pouco de atenção extra (WILLIS, 1996). 

O mestre volta a assumir a liderança da aula novamente no momento em que os aprendizes 

terminam a atividade.  

Willis (1996) sugere nove tipos de Atividades de Análise Linguística, porém deve-se 

geralmente selecionar apenas três ou quatro, as que melhor se adequem aos aprendizes de um 

determinado grupo.  

Como exemplo de uma Atividade de Análise Linguística, tem-se: os aprendizes 

recebem um texto que conta uma história, em seguida eles necessitam encontrar seis frases 

nesta história que se referem ao frio (exemplo citado pela autora) e seus efeitos e, por fim, 

questionam-se quais as frases semelhantes eles conhecem. 

Essas atividades podem ser adaptadas para diferentes níveis de aprendizes e se 

tornarem mais ou menos desafiadoras, dependendo, por exemplo, do aumento ou diminuição 

da quantidade de exemplos (WILLIS, 1996).  

A outra categoria de atividades que podem ser desenvolvidas no estágio do Foco na 

Língua é a das Atividades de Prática Linguística, a qual é apresentada a seguir. 

 

b) Atividades de Prática Linguística 
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As Atividades de Prática Linguística são úteis para consolidação e revisão
24

, conforme 

Willis (1996). Elas provavelmente não proporcionam ao aprendiz percepções mais profundas 

de significado e uso de padrões gramaticais, nem aceleram sua aquisição desses padrões, mas 

podem proporcionar confiança e uma sensação de segurança. 

Willis (1996) relata que é melhor cobrir uma ampla gama de itens e visar pequenas 

melhorias em cada, reconhecendo que a aprendizagem de línguas é um processo orgânico. Se 

os itens de linguagem que o professor focaliza são comuns, eles naturalmente aparecem 

novamente em exposições futuras, e, desde que os alunos os reconheçam, eles vão ter outra 

chance de refletir sobre eles e praticá-los em seguida. 

Uma vez que as Atividades de Práticas Linguísticas são atividades de revisão, elas são 

baseadas em características de linguagem que já apareceram em textos e transcrições 

anteriores ou em características que já foram estudadas nas atividades de análise. 

Uma Atividade de Prática Linguística que pode ser mencionada, dentre os onze 

exemplos citados por Willis (1996), é a do “Desafio da Memória”. Nela o professor deve 

pegar um conjunto de tipos semelhantes de palavras, de um texto, por exemplo, e misturá-las. 

Os aprendizes têm por finalidade escrever frases completas ou sentenças que contenham cada 

uma dessas palavras.     

As atividades com Foco na Língua apresentadas por Willis (1996) são todas feitas a 

partir de textos e gravações já familiares aos aprendizes. A autora ressalta que à medida que 

os aprendizes desenvolvem sua segunda língua, através da realização destas atividades, os 

textos que eles leem e as gravações que os ouvem formam um corpus de linguagem. Esta 

linguagem, sempre que possível, deverá ser usada como fonte para exemplos. 

Após a realização das Atividades de Prática Linguística, encerra-se o último estágio da 

ABT, o Foco na Língua, e consequentemente a tarefa é concluída. A seguir, apresenta-se a 

relação entre os aprendizes iniciantes e as tarefas de aprendizagem. 

 

1.2.4. As tarefas de aprendizagem e os aprendizes iniciantes 

 

Segundo Willis (1996), apesar de muitas pessoas duvidarem da possibilidade de se 

instruir aprendizes iniciantes através das tarefas da ABT, esta abordagem funciona bem com 

este público. Para esta autora, um ensino de L2 com sucesso destinado a este público pode ser 

                                                 
24

 (…) practice activities (...) are useful for consolidation and revision (WILLIS, 1996, p. 110).  
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alcançado, fazendo-se apenas algumas adaptações no modelo do quadro metodológico às 

necessidades dos iniciantes. 

Segundo Willis (1996) alguns professores acreditam que devem ensinar gramática 

antes que os aprendizes iniciantes comecem a fazer as Tarefas de aprendizagem. Entretanto, 

se na ABT os alunos aprendem fazendo (a tarefa), a aprendizagem (da gramática, no caso) é 

parte integrante da tarefa. 

 Inicialmente o aprendiz necessita de palavras e frases e não um conhecimento sobre 

gramática (WILLIS, 1996). Prova disso é que é a falta de vocabulário, e não de gramática, 

que faz um turista estrangeiro não entender a língua do país visitado. O desejo de se 

comunicar, se fazendo entender e compreendendo o que as outras pessoas dizem sobrepõe a 

vontade de falar uma L2 gramaticalmente correta. 

Levando-se este aspecto em consideração, entende-se que as tarefas facilitam a 

aprendizagem de L2, uma vez que elas podem proporcionar oportunidades para os aprendizes 

escutarem e participarem em interações focadas no significado desde o início, ajudando-os a 

adquirir L2 mais naturalmente (WILLIS, 1996). Algumas destas tarefas exigem sintaxe 

mínima e podem ser realizadas de forma bem sucedida pelos aprendizes, usando-se apenas 

palavras e frases. Atividades baseadas em palavras cognatas e jogos, tais como Bingo, os 

quais podem ser utilizados desde os primeiros contatos do aprendiz com a nova língua, são 

exemplos de como se conduzir uma tarefa de aprendizagem com aprendizes iniciantes.  

À priori, os aprendizes iniciantes podem começar a se fazerem entender através da 

aprendizagem de muitas palavras somadas a um pequeno estoque de palavras e sentença bem 

escolhidas (WILLIS, 1996). A medida que eles ficam mais experientes, eles passam a 

perceber formas típicas e padrões da língua e a gramática começa a fazer sentido. Isto os 

permite explorar maneiras diferentes de melhor se expressarem. 

Willis (1996) ressalta a importância de se promover oportunidades e motivação aos 

alunos iniciantes para o uso natural
25

 da língua em um ambiente mais aconchegante. O 

professor, nesse contexto, necessita proporcionar aos iniciantes uma grande quantidade de 

exposição, que seja compreensível, à nova língua. As tarefas a serem proporcionadas, neste 

caso, devem ser bem focadas, com objetivos claros (WILLIS, 1996). Além disso, o mestre 

deve separar os alunos em duplas ou grupos pequenos, como forma de diminuir o medo e a 

timidez que os aprendizes iniciantes possuem em tentar usar a nova língua em frente aos 

outros alunos.    

                                                 
25

Palavra usada por Willis (1996). 
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Segundo Willis (1996), apesar de exposição e uso serem condições ideais para a 

aprendizagem de uma língua, o fator afetivo, no caso dos iniciantes, é bastante importante. 

Neste sentido, a ABT encoraja essa categoria de aprendizes, visto que o que vale, nesta 

abordagem, é o que os aprendizes podem conseguir produzir, por menor que essa produção 

seja. O professor deve atentar que as prioridades gerais para a aprendizagem dos iniciantes, as 

quais, dentre outras, são: estabelecer uma atmosfera livre de ansiedade e relaxada na sala de 

aula; não forçar os alunos a falar se eles preferem não fazê-lo; e os mostrar seus progressos, e, 

assim, aumentar suas confianças (WILLIS, 1996).  

Willis (1996) ainda afirma que o princípio básico para a realização de Tarefas de 

Aprendizagem com aprendizes iniciantes é começar por algo que eles já conhecem, o que os 

ajudará a aumentar suas confianças. Mesmo um principiante em língua inglesa consegue 

reconhecer muitas palavras em nesta língua, pois algumas são usadas internacionalmente, 

como taxi e telephone.   

No que se refere à comparação com o modelo padrão da ABT, existem quatro 

diferenças do modelo ideal a ser usado para o público iniciante. A primeira diz respeito ao 

peso dado à exposição dos alunos à L2, o que acarreta numa Pré-Tarefa mais longa e um 

Ciclo da Tarefa mais curto. A segunda modificação é em relação ao ciclo que pode consistir 

em conjuntos de pequenas tarefas ao invés de ser apenas uma tarefa mais longa. A redução do 

planejamento e do relatório é a terceira mudança, devido a menor ênfase colocada sobre o uso 

público da língua, até que os aprendizes ganhem confiança. E a quarta e última diferença ira 

em torno do Foco na Língua que inicialmente se concentra em palavras e frases e apenas 

gradualmente se progride à gramática.             

Como exemplo de uma Tarefa de Aprendizagem para a primeira aula de aprendizes 

iniciantes, Willis (1996) sugere que o professor inicie através de apresentações na L2, bem 

como aprendendo nomes dos demais alunos da sala. O mestre deve sugerir algumas fórmulas 

simples, tais como I’m Ana. I’m from Malaga (WILLIS, 1996, p. 119). A pré-tarefa, neste 

caso, será basicamente de listening. Pausas são importantes para que o aprendiz possa pensar. 

O professor deve falar o mais natural possível, mas fazer muitas mímicas e demonstrações. 

Algo que ajuda é escrever a frase How many words do you know no quadro e algumas 

palavras escolhidas pelo mestre, as quais devem ser repetidas várias vezes, à medida que são 

escritas. Essas palavras familiares aos alunos servem como âncoras. Quando o número total 

de palavras estiver em torno de vinte, os aprendizes terão uma ideia das palavras e frases, tais 

como Yes, Do you know?, That’s a good one. Assim, após ouvir e reconhecer a forma escritas 

de várias palavras, torna-se possível a realização das próximas tarefas.   
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Assim, percebe-se aparente benefício da ABT no processo de ensino-aprendizagem de 

produção oral para aprendizes iniciantes. Assumindo-se, então, que em relação à habilidade 

oral, grande parte dos alunos de escola pública pode ser considerada como principiante, traça-

se a seguir um paralelo entre a produção oral realizada em inglês como L2 por iniciantes e a 

realidade da escola pública brasileira. 

 

 

1.3. ENSINO E APRENDIZAGEM DE PRODUÇÃO ORAL DE INGLÊS COMO LE NA 

ESCOLA PÚBLICA 

 

 

Não sabem nem português, para que aprender inglês? 

(In PAIVA, 1997) 

 

A escola pública brasileira nasce à luz de promessas para uma nova orientação 

político-educacional, no período da Proclamação da Independência do Brasil em 1822, 

durante o governo de D. Pedro I, através de o projeto de Constituição apresentado em 1823. 

Segundo Rocha (2005, p.12), este projeto estabelecia a criação de um sistema escolar 

completo, composto de escolas primárias, ginásios e universidades, além de consagrar a 

liberdade da iniciativa privada no campo da instrução pública. 

Entretanto, a criação da Constituição outorgada em 1824, apenas garantia, a princípio, 

a gratuidade da instrução primária e previa a criação de colégios e universidades. Anos 

depois, o ensino de línguas estrangeiras foi oficializado no Brasil, como veremos a seguir. 

 

1.3.1. O histórico do Ensino de Inglês como L2 no Brasil 

  

O decreto de 22 de junho de 1809, assinado pelo Príncipe Regente de Portugal, D. 

João VI, deu início ao ensino formal da língua Inglesa no Brasil. E em nove de setembro de 

1809, é contratado primeiro professor de inglês do Brasil, o padre irlandês John Joyce, cujo 

objetivo é a comercialização nos moldes do modelo primário exportador. 

Em 1837 é oficializado o ensino de línguas estrangeiras no Brasil, com a criação do 

Colégio Pedro II (CHAGAS, 1967, apud PAIVA, 2003). Os idiomas clássicos são, neste 

período, o latim e o grego, ambos de estudo obrigatório, agregados a partir deste momento ao 

francês, o inglês e o alemão, também obrigatórios, e ao italiano, de estudo facultativo 

(CHAGAS, 1967, apud PAIVA, 2003). 

No período da República, mais especificamente em 1915, o grego é retirado do 

currículo. Em seguida, após a Revolução de 1930, com a criação do Ministério da Educação e 
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Saúde Pública, são destinadas ao ensino de francês e ao de inglês uma ampla carga horária (17 

horas semanais nas séries de primeira à quarta), com ligeira vantagem do francês em relação 

ao inglês. Neste período, o prestígio da língua francesa em detrimento da inglesa deve-se à 

influência da França na cultura e ciência brasileira. A chegada do cinema falado, na década de 

20, e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) provocam, assim, uma intensificação da 

dependência econômica e cultural do Brasil em relação aos Estados Unidos. 

Desta maneira, na década de 40, a necessidade e o desejo de se aprender inglês cresce 

bastante, sendo considerado um anseio pela população urbana. Segundo Paiva (2003), há um 

paradoxo neste período, pois o prestígio da língua inglesa aumenta a partir do momento em 

que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1961, retira a obrigatoriedade do Ensino da LE do 

Ensino Médio, o atual Ensino Básico, e permite aos estados a opção pela sua inclusão nos 

currículos. 

A priori, segundo Santos e Oliveira (apud Lima, 2009), a função do ensino a opção 

pelo inglês é capacitar os estudantes a se comunicarem de formas oral e escrita. Nesta época, 

para alcançar tal objetivo, os professores utilizam o Método Clássico ou Método Gramática-

Tradução
26

, uma vez que este é o único método de ensino de línguas que se conhece até então.  

Deste modo, é possível afirmar que a inadequação entre o ensino de inglês oferecido 

no Brasil de forma oficial e as necessidades dos aprendizes vem acontecendo desde a sua 

implantação (SANTOS, 2011). Prova disso é que desde o século XIX o sistema educacional 

brasileiro vem sendo submetido a sucessivas reformas, nas quais o processo de ensino de 

língua inglesa tem sido por vezes negligenciado ou tratado indevidamente, sendo inclusive 

excluído da grade curricular obrigatória pelas LDB (Lei de Diretrizes e Bases), promulgadas 

em 1961 e 1971. 

  Atualmente, o ensino de língua inglesa no Brasil é oferecido em contextos diversos, 

dentre eles universidades, faculdades, escolas públicas e particulares de ensino fundamental e 

médio, escolas de idiomas, escolas bilíngues e até mesmo na internet. Neste sentido, observa-

se que nos últimos anos têm havido uma explosão de cursos particulares de inglês no país, 

fruto de uma intensificação do senso comum de que não se aprende língua estrangeira nas 

escolas regulares (PAIVA, 2003).    

                                                 
26

 Segundo Larsen –Freeman (2000), Método Clássico ou Método Gramática-Tradução foi inicialmente utilizado 

para o ensino das línguas clássicas Latin e Grego. No início do século XX, o propósito de uso de método era 

auxiliar os alunos a ler e apreciar a literatura das línguas estrangeiras (LEs).  Além disso, esperava-se que o 

aprendiz, através do estudo da gramática, se tornasse mais familiarizado com a gramática de sua língua nativa e 

que esta experiência o beneficiaria no que diz respeito tanto a falar quanto a escrever melhor em sua língua 

materna. Posteriormente, reconheceu-se que os estudantes provavelmente nunca usariam a língua-alvo. Porém, 

como se acreditava que a aprendizagem de LEs ajudaria os alunos a crescerem intelectualmente, imaginava-se 

que o exercício mental de aprendizagem seria benéfico de alguma forma.    
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1.3.2. Os PCNs e o ensino de produção oral na escola pública 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCNs) são estabelecidos no final da 

década de 90, por autoridades educacionais. Os PCNs são divididos em três documentos 

distintos: Ensino Fundamental (1ª à 4ª séries); Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries); e, Ensino 

Médio. Este estudo, entretanto, detém-se apenas ao documento do Ensino Fundamental (5ª a 

8ª séries) no que concerne à area de LE.  

Os PCNs do Ensino Fundamental, no tocante ao ensino de línguas estrangeiras (LE), 

exprimem, em sua apresentação, que A aprendizagem de Língua Estrangeira é uma 

possibilidade de aumentar a autopercepção do aluno como ser humano e como cidadão 

(BRASIL, 1998, p.150). Para isto, esse documento propõe que essa aprendizagem de LE deve 

focalizar no engajamento discursivo do aprendiz, o que quer dizer que o objetivo deve ser 

fazer o aluno se engajar e engajar outros no discurso para que este(s) possa(m) agir no mundo 

social. 

Para atingir tal ideal, segundo os PCNs, é necessário que o ensino de LE esteja 

marcado pela função social desse conhecimento na sociedade brasileira. Essa função está 

relacionada ao uso que se faz de LE via leitura (BRASIL, 2000, p.15). No entanto, o 

documento não descarta a possibilidade de se considerar outras habilidades comunicativas 

em função da especificidade de algumas línguas estrangeiras e das condições existentes no 

contexto escolar (BRASIL, 2000, p.15).  

Nas proposições acima, os PCNs parecem privilegiar a habilidade de leitura em 

detrimento das demais. A justificativa para tal fato aparece quando se indica que o foco na 

leitura pode ser justificado pela função social das línguas estrangeiras no país e também 

pelos objetivos realizáveis tendo em vista as condições existentes (BRASIL, 1998, p.21). 

Com relação à função social mencionada acima, os PCNs afirmam que salvo os 

contextos do espanhol falado nas fronteiras nacionais e os de algumas línguas nos espaços das 

comunidades de imigrantes (como o italiano, por exemplo), somente uma pequena parcela da 

população tem a oportunidade de usar línguas estrangeiras como instrumento de 

comunicação oral, dentro ou fora do país (BRASIL, 1998, p.20). Já no que compete aos 

objetivos realizáveis, a argumentação dada pelos parâmetros inclui o seguinte:  

Deve-se considerar também o fato de que as condições na sala de aula da 

maioria das escolas brasileiras (carga horária reduzida, classes superlotadas, 

pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria dos professores, 
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material didático reduzido a giz e livro didático etc.) podem inviabilizar o 

ensino das quatro habilidades comunicativas. (BRASIL, 1998:21).  

 

A partir deste pensamento, os PCNs afirmam que considerar o desenvolvimento de 

habilidades orais como central no ensino de Língua Estrangeira no Brasil não leva em conta 

o critério de relevância social para a sua aprendizagem (BRASIL, 1998, p.21). O documento 

ainda menciona que o uso de uma língua estrangeira, neste caso, parece estar mais vinculado à 

leitura de literatura técnica ou de lazer, bem como o fato dos exames formais em Língua 

Estrangeira (vestibular e admissão a cursos de pós-graduação
27

) exigirem o domínio da 

habilidade de leitura. Assim, os autores dos PCNs concluem que a leitura é a habilidade que o 

aluno pode usar em seu contexto social imediato, atendendo também às suas necessidades da 

educação formal.  

Para os PCNs, a aprendizagem de leitura em LE ainda vai além: ele pode ajudar o 

desenvolvimento integral do letramento do aluno (BRASIL, 1998, p.20). A leitura, ainda 

segundo o documento, tem função primordial na escola e aprender a ler em outra língua pode 

colaborar também para o desempenho do aluno como leitor em sua língua materna.  

No que tange as atividades orais, existe, contudo, uma ressalva quanto ao uso por 

alunos a partir do 3º ciclo:  

As atividades orais podem ser propostas como forma de ampliar a 

consciência dos alunos sobre os sons da língua estrangeira, por meio 

do uso, por exemplo, de expressões de saudação, de polidez, do 

trabalho com letras de música, com poemas e diálogos.  

 

Entretanto, percebe-se que o estímulo a atividades orais é bastante tímido, uma vez 

que sugere a aprendizagem de expressões bastante simples como as saudações, por exemplo. 

Além disso, observa-se, também, no trecho podem ser propostas existente no discurso acima 

uma singela recomendação à realização de atividades orais, quando, na verdade, para um 

ensino pleno de inglês como L2, estas tarefas deveriam ser obrigatórias. É fato que todo e 

qualquer conteúdo apreendido pelos alunos, ainda que  é significativo para sua aprendizagem 

de L2, no entanto, este discurso parece mostrar, mais uma vez, preconceito com os aprendizes 

de escolas regulares.  

                                                 

27
 Os PCNs não mencionam o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) como exame formal em Língua 

Estrangeira. Isto é justificado por que apesar da criação deste exame datar do mesmo ano que os PCNs foram 

publicados, em 1998, foi apenas em 2009 que o ENEM passou a ser utilizado também como mecanismo de 

seleção para o ingresso no ensino superior.  

 



59 

 

Nota-se, deste modo, que a habilidade de leitura na aprendizagem de uma LE é muito 

valorizada pelos PCNs do Ensino Fundamental. Para Paiva (2011), no entanto, os argumentos 

expostos acima, demonstram preconceito por parte dos próprios autores dos PCNs com 

relação à possibilidade de que alunos oriundos de escola pública aprendam outra habilidade 

linguística que não seja a de leitura. Ainda segundo Paiva (2011) esta crendice de que os 

pobres não devem falar inglês está enraizado na cultura brasileira desde 1930, quando o inglês 

começou a penetrar nesta cultura e continua nos dias atuais. 

Paiva (2011, p. 36) ainda complementa seu discurso de indignação contra o que prega 

os PCNs dizendo que é lamentável ver um documento oficial reconhecer e aceitar a falta de 

preparo do professor de línguas estrangeiras, sem nem mesmo propor uma política de 

qualificação para ele, bem como disseminar a crença de que o sucesso na aprendizagem de 

uma LE (das quatro habilidades comunicativas) depende de material didático sofisticado. A 

pesquisadora continua sua argumentação de desapontamento demostrando sua lástima à visão 

dos PCNs no que diz respeito à tentativa destes parâmetros de imporem o ensino de leitura 

como única opção possível, ignorando as demais habilidades. 

Sob a mesma perspectiva, Miccoli (2011) acrescenta que a prioridade para o 

desenvolvimento de atividades de leitura proposta pelos PCNs talvez valesse para os anos 

1990, ou ainda início do século XXI, mas atualmente muita coisa tem mudado, como o fato 

de 20 milhões de pessoas das classes D e E ingressarem na classe C, por exemplo. Com isso, 

a população passou a ter acesso à bens de consumo, como computadores, antes fora de suas 

possibilidades e, consequentemente, a ter acesso à diversidade cultural mundial.   

Aliado a isso, a aceitação do Brasil como sede para a Copa do Mundo de 2014 e as 

Olimpíadas de 2016 permitiram a este país entrar no mapa de visibilidade mundial. Então, 

Miccoli (2011, p. 179) questiona como se pode sustentar o argumento de que se eles (os 

alunos da escola pública) não falam português como vão falar inglês, espanhol ou italiano 

em meio à tantos estímulos sociais, financeiros e culturais recebidos pelos aprendizes das 

classes menos favorecidas, e consequentemente, da escola pública. Quanto à oralidade, 

especificamente, a necessidade de se pronunciar em LE dá-se devido a um contexto de 

distâncias encurtadas e transnacionalidade. Assim, muda o que deve ser ensinado (MICCOLI, 

2011:179), devendo o foco não ficar apenas no campo da leitura e, passando, deste modo às 

demais habilidades, em especial à oralidade.  

 

1.3.3. Fatores que interferem no processo de ensino-aprendizagem de produção oral em 

inglês como L2 na escola pública 
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No Brasil, circunda uma ideia comum na sociedade de que não é possível aprender 

inglês no ensino regular. No que se refere à escola pública, tal ideia torna-se ainda mais 

perceptível. Nessa instituição, o ensino de língua inglesa é percebido como ineficaz e, os 

alunos, rotulados como sendo “fracos” (MOTA, 2011; SCHADECH, 2011; CARDOSO, 

2011). 

Nesta perspectiva, Barcelos (2008, apud MOTA, 2011; SCHADECH, 2011; 

CARDOSO, 2011) apresenta um estudo sobre as crenças e experiências de alunos brasileiros 

aprendizes de língua inglesa como L2, no qual relata que a aprendizagem de inglês na escola 

pública é percebida como ruim e desmotivante. Isto se deve, de acordo com a autora, dentre 

outras coisas, ao despreparo do professor, com relação à competência linguística, e aos 

conteúdos ensinados, os quais alegam se resumir ao verbo to be. 

Semelhantemente, Lima (2011), em sua obra Inglês em escolas públicas não 

funciona?: uma questão, múltiplos olhares, apresenta várias análises feitas por especialistas a 

partir de uma narrativa, a narrativa 14, a qual relata um pouco da realidade descrita acima. 

Essas avaliações são baseadas nas militâncias acadêmicas, nas vivências, nos estudos e nos 

resultados dos estudos destes renomados pesquisadores da área de língua e de Linguística 

Aplicada. 

A narrativa 14, um exemplo de narrativa de aprendizagem
28

, é de autoria de um 

estudante que se torna um professor de língua inglesa, após ter vivenciado uma experiência 

malsucedida como aprendiz de inglês como L2 na escola pública. Neste documento, o escritor 

demonstra sua decepção por não conseguir aprender inglês na instituição onde estudava e 

também menciona que este desapontamento o impulsionou a se tornar professor de língua 

inglesa em escolas públicas. 

Ao longo do depoimento encontrado na narrativa mencionada, faz-se possível 

perceber os obstáculos encontrados por alunos de escolas públicas na tentativa de aprender 

uma língua estrangeira, em especial o inglês. Neste contexto, os problemas percorrem desde a 

ausência de professores licenciados em Letras – Língua Inglesa, à falta de estrutura física, 

fatores externos à sala de aula, chegando até a problemas relacionados ao aluno, como a falta 

de credibilidade em si. 

                                                 
28

 “Narrativas de aprendizagem é um tema que apenas recentemente começou a ser explorado como um novo 

paradigma a fim de melhor compreender o processo de ensino e de aprendizagem de línguas. Elas são tidas como 

uma opção pós-moderna utilizada na construção de métodos e técnicas para o ensino de línguas estrangeiras” 

(LIMA, 2011). 



61 

 

Essa descredibilidade é denominada por Moita Lopes (1996, p.75) como profecia 

autorrealizadora, o que quer dizer, em outras palavras, a internalização e a materialização da 

crença, por parte dos aprendizes, de que o processo de ensino-aprendizagem fracassará.  Essa 

falta de confiança dos alunos pode ocorrer a partir de vários fatores, dentre eles, como 

mostrado nos PCNs: do professor de L2, da estrutura físicas e recursos pedagógicos da escola 

pública brasileira, de fatores externos à sala de aula e, do próprio aluno. 

  

1.3.3.1. O professor da escola pública brasileira 

 

Sabe-se que Comenius
29

 foi o criador da organização da atividade didática, documento 

que confere o título de profissional à atividade desempenhada pelos professores, e não mais 

de missionários como na época dos jesuítas, bem como atribui remuneração financeira pelo 

trabalho docente. A partir do emprego deste manual, houve também uma significativa 

simplificação do trabalho do mestre. Além disso, a organização do tempo e do currículo 

levava em conta os limites do corpo e a necessidade, tanto dos alunos quanto dos professores, 

de ter outras atividades, fato que passou a beneficiar a atividade dos docentes. 

Pouco tempo depois, entretanto, esse processo de simplificação do trabalho didático 

estagnou (ALVES, 2001). Isto porque, apesar da utilização do material didático 

aparentemente descomplicar o trabalho do mestre, a atividade desenvolvida por ele continuou 

sendo complexa. Sobre o tema, Alves (2001, p. 242) aponta que a tarefa colocada para os 

professores hoje é árdua: a produção de uma nova instituição pública. Esta empreitada vem 

surgindo por força da pressão social e não diz respeito apenas à função pedagógica, 

especificamente. Esta missão de transformação escolar tem colocado sobre os ombros do 

docente a responsabilidade de assumir outros papéis, que não o de ensinar.  

Sobre o assunto, entende-se que em um mundo globalizado, cujos habitantes estão 

interligados através das redes sociais, o mestre necessita se desdobrar em multitarefas. 

Barbosa (2013, p. 170) afirma que em meio à situações adversas de uma sala de aula, 

originadas a partir de uma realidade complexa, o professor se sente despreparado e só, 

perdido diante de seu papel social. Afinal, o professor, em especial o do contexto público de 

ensino finda em desempenhar distintos papéis que não o de educador, tais como: o de 

psicólogo e o de familiar (pai, mãe ou responsável).  

                                                 
29

 Jan Amos Komenský, escritor tcheco conhecido como Comenius, contemporâneo do século VXII, foi o autor 

do livro Didática Magna em 1642 – que permanece bastante atual. Defendia a pedagogia ensinar tudo a todos e é 

considerado o pai da didática moderna.                



62 

 

Essas várias funções a serem desempenhadas pelo profissional da educação perpassam 

as relações interpessoais e são realizadas, muitas vezes, sem as condições necessárias, quer 

por falta de competência própria da atividade docente quer por ausência de estrutura fornecida 

pelo estabelecimento de ensino onde trabalha. Neste sentido, a orientação dos PCNs consiste 

em os alunos serem inseridos em programas de multiletramentos a fim de que se promova “a 

integração num mundo globalizado” (BRASIL, 2000, p. 25).  

Para Barbosa (2013), essa sensação de perda de identidade, juntamente com a 

necessidade, por vezes, de ocupar mais de um cargo (para complementar seu salário) e o 

sentimento de desvalorização, acabam adoecendo e amargurando o professor. Neste sentido, 

Carlotto e Palazzo (2006) descrevem como a intensificação da jornada de trabalho implica na 

vida pessoal e profissional dos docentes.  

Ainda sobre o assunto, Apple (1995) menciona que com excessiva carga de trabalho, o 

profissional se isola, não possui tempo para o lazer, por possuir uma gama maior de 

atividades do que o usual. Este último fato resulta, em grande parte das situações, na falta de 

atualização em sua especialidade. E estes fatores resultam em um profissional insatisfeito, o 

qual deixa de exercer seu trabalho com dedicação, prejudicando, assim, a qualidade de ensino 

ministrado à sua clientela.  

Esta realidade atinge também o professor da área de língua estrangeira, mais 

especificamente, neste caso, o docente de língua inglesa. Além dos fatores mencionados 

acima, o professor de inglês se sente desmotivado também por, algumas vezes, necessitar 

ministrar aulas em várias escolas para completar a carga-horária. Aliado à isso, esse docente 

enfrenta o desinteresse dos alunos, como afirma Ferreira da Cruz e Rocha Lima (2011), fato 

causado pela descredibilidade dos aprendizes para com a disciplina devido, principalmente, a 

terem estudado a língua com professores não licenciados em tal disciplina. 

Ainda há um problema grave nas escolas, o qual desmotiva o profissional a realizar 

seu trabalho com satisfação: a falta de importância que os professores das outras disciplinas e 

os gestores das escolas dão para a disciplina de LE. Muitos acreditam que ela serve apenas 

para preencher a carga horária mínima. Às vezes, nem mesmo os próprios professores de 

línguas têm noção do quanto à disciplina é importante para a inclusão (CELANI, 2009).   

Quanto à utilização de abordagens de ensino, Almeida Filho (1993) exprime que a 

abordagem escolhida pelo professor para ensinar, revelada em objetivos didáticos, no material 

escolhido por ele, em suas técnicas e recursos utilizados em sala de aula e nas formas de 

avaliação que este adota, sofre bastante influência externa.  Esta “pressão” configura uma boa 
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parte de suas concepções sobre ensino-aprendizagem e sobre os valores da disciplina que 

ministra (ver FIGURA 2). 

 

FIGURA 3 – A Operação Global de Ensino de Línguas 

Fonte: Almeida Filho (1993, p. 22) 

 

Das atribuições pedagógicas do professor de língua inglesa, idealmente espera-se um 

profissional que, além de consciência política, tenha um bom domínio (oral e escrito) da 

língua e formação pedagógica sólida com aprofundamento em Linguística Aplicada, 

doravante LA (PAIVA, 1997). Sabe-se, entretanto, que nem sempre essa expectativa condiz 

com a realidade.   

Sabe-se que para a cultura brasileira, o trabalho do professor se resume a ministrar 

aulas. Este pensamento possibilita compreender o porquê de projetos interdisciplinares 

envolvendo inglês como L2, como os propostos pelos PCNs (BRASIL, 2006), não serem bem 

sucedidos.  

Quanto a recursos de auxílio ao docente de inglês, Contim (2008, p. 53) sinaliza que 

independente do método, do livro didático adotado e das atividades propostas em classe, o 

professor é quem vai dar o tom da aula. É ele quem a inicia, quem dá continuidade e finaliza 

as tarefas de acordo com seus objetivos pedagógicos, bem como de forma coerente com suas 

competências, referências de mundo e sua concepção de ensino e aprendizagem de línguas. 

Neste caso, se o docente não for teoricamente capacitado, este tom a ser dado à aula de L2 

não será adequado às necessidades dos aprendizes da escola pública, o que acarretará, 
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possivelmente, o fracasso do processo de ensino-aprendizagem de produção oral de inglês 

como L2 neste contexto. 

Celani (2009) afirma que o professor deve ligar o que acontece na sala de aula ao que 

acontece fora da escola, utilizando letras de músicas, rótulos de produtos, textos de jornais, 

estampas de camisetas, etc. Para esta autora, o fato de ainda existirem escolas e professores 

que mantêm o foco no ensino dos aspectos formais da língua, demonstra a importância e 

necessidade da formação continuada para este profissional. Para Souza (2010), uma vez que a 

sociedade vem sofrendo transformações devido à globalização da informação, a ordem é 

repensar as formas de aprender e ensinar a LE. A formação continuada dos profissionais da 

educação, neste ponto, deve ser realizada como o modelo universitário, no qual a priori são 

ministradas aulas teóricas e, posteriores estágios para a aplicação dos conhecimentos. 

Dos muitos apontamentos de culpabilidade para o professor, com relação ao fracasso 

de seus alunos, Fávero (2013) acrescenta o fato de que, o produto do trabalho docente é um 

bem não material - o aluno -, que não pode ser percebido como matéria prima e sim como 

coautor do processo de aprendizagem. Assim, entende-se que, mesmo tendo uma parcela de 

culpa, o docente não pode ser solitariamente responsabilizado pela falha no desempenho de 

seus educandos. 

Para Souza (2010), não é possível abordar o ensino da LE sem mencionar o papel do 

professor nesse processo. Celani (2009) ainda acrescenta que não existe uma fórmula que seja 

a mais eficiente para se ensinar uma LE e nem um professor que seja o mais capacitado em 

todos os aspectos. Contudo, é de extrema importância que a qualificação e o interesse em se 

aperfeiçoar sejam os principais objetivos de quem ensina a LE, bem como de quem trabalha 

com a educação na sua totalidade. 

Neste sentido, sabe-se ainda que as novas tecnologias disponíveis (como a internet, 

por exemplo) abrem um leque de possibilidades para a ação educacional. No entanto, é o 

interesse do professor, e também a disponibilidade destes materiais na escola (grifo meu), 

que ditará o uso desses meios de ajuda ao ensino em tornar suas aulas interativas, 

abandonando os antigos métodos de decorar conteúdos e tradução.  

 

1.3.3.2.  Estrutura Física e Recursos Pedagógicos da escola pública brasileira 

 

Sobre a Estrutura Física no ambiente escolar, Escolano (1998, p.27) advoga:  

Os espaços educativos, como lugares que abrigam a liturgia 

acadêmica, estão dotados de significados e transmitem uma 
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importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores (...), ao 

mesmo tempo em que impõem suas leis como organizações 

disciplinares. 

 

A escola, assim, necessita atender às necessidades educacionais do aluno, fornecendo-

o mais que apenas um espaço com quatro paredes e coberto, que é a sala de aula. O grande 

impasse é que as escolas públicas brasileiras, em sua maioria, não possuem este ambiente para 

oferecer ao aprendiz.  

Neste processo, segundo Matos (2012), para um bom funcionamento e 

desenvolvimento da instituição escolar como um todo, alguns itens são fundamentais. Nessa 

perspectiva, se a infraestrutura de uma escola for previamente pensada, planejada e 

organizada espacialmente de forma correta, esta pode contribuir para uma aprendizagem 

diferenciada. 

Sobre o assunto, a LDB, lei 9.394 de 1996, de diretrizes e bases da educação 

brasileira, diz que é dever do Estado garantir padrões mínimos de qualidade de ensino, 

definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Acredita-se que esta vertente 

geográfica privilegia o simbolismo e os sentimentos, assim, o espaço, agora intitulado de 

vivido, passa a ter um teor afetivo para o indivíduo (Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica, 1999, p. 40).  

Infelizmente, segundo Ribeiro (2004), em espaços escolares, em algumas partes do 

Brasil, a legislação e as normas técnicas são descumpridas, como a questão da falta de 

acessibilidade e problemas no que diz respeito ao conforto térmico, a iluminação e a acústica, 

por exemplo. Este descaso, de certo modo, talvez limite na diversidade das atividades de 

aprendizagem.  

Quanto aos Recursos Pedagógicos, de acordo com os PCNs, de grande parte das 

escolas públicas brasileiras resume-se “a giz e livro didático” (BRASIL,1998:21).    

(BRASIL, 1998). Para uma melhor análise desta afirmação, consideraremos, neste estudo, 

como recursos pedagógicos, os materiais escolares (livro didático, giz, etc.) e a figura do 

professor. 

Segundo Jorge e Tenuta (2011), as coleções de livros didáticos selecionadas pelo 

MEC não constituem um material qualquer. Antes de o aluno ter acesso a ele, esse material 

passa por um processo de avaliação que, segundo o autor, é conduzido de forma sigilosa e 

criteriosa, por uma equipe de profissionais selecionada. O edital do PNDL 2011 foi pensado 

de forma a assegurar ao aluno da escola pública brasileira o direito de aprender o inglês ou 
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espanhol, e, de certa forma, atribui o mesmo status à habilidade oral, que têm sido 

negligenciada (JORGE, 2011; TENUTA, 2011). 

O que é percebido, na visão de Jorge e Tenuta (2011) é que há dois aspectos 

importantes para o uso do livro didático na aprendizagem de L2. O primeiro diz respeito à 

falta de garantias que bons LDs por si só promovam o sucesso no ensino e aprendizagem 

(RANGEL, 2007, apud JORGE, 2011; TENUTA, 2011). O segundo é que a inclusão da 

componente curricular Língua Estrangeira Moderna no PNLD (Programa Nacional do Livro 

Didático) significa o incentivo para a consolidação de outras políticas vinculadas à existência 

desse livro, como o fortalecimento das bibliotecas escolares, por exemplo.           

No entanto, no que se refere ao material didático, sabe-se que é bastante comum 

encontrar livros didáticos, diálogos “roteirizados” que se apoiam na intuição dos escritores 

sobre quais os tipos de trocas comunicacionais acontecem em contextos específicos (GOH e 

BURNS, 2012). Para estes autores, entretanto, estes textos geralmente não refletem o tipo de 

linguagem que as pessoas podem usar em situações naturais fora da sala de aula. Esses 

materiais podem até mesmo limitar as oportunidades dos aprendizes ampliarem seus 

repertórios de fala uma vez que essas obras focam no domínio de formas linguísticas 

específicas ou funções, ao invés de visarem uma comunicação significativa.   

Faz-se importante salientar que no contexto público, o material didático utilizado nas 

aulas de inglês é selecionado pelos professores desta língua a partir do envio prévio de alguns 

materiais confeccionados por editoras diversas. Em sua maioria, essas obras seguem o padrão 

descrito acima, apresentando aos aprendizes padrões linguísticos fora do contexto dos alunos, 

fato que aumenta a distância entre a Produção Oral em L2 e o aprendiz da escola pública. Se 

estas produções são acompanhadas por materiais de áudio, a pronúncia dos falantes é 

geralmente padrão, as sentenças são feitas com uma precisão maior do que a habitual e o 

ritmo é mais lento que o expresso em um contexto real de fala. (GOH e BURNS, 2012). Deste 

modo, entende-se a necessidade de se haver questionamentos quanto à eficácia do LD 

direcionado ao contexto público de ensino. 

Neste sentido, Paiva (2009) relata que o professor tem hoje, à sua disposição, uma 

infinidade de materiais didáticos filiados a abordagens diferentes em um contínuo que insere 

(p. 27-28). Porém, apesar dessa grande quantidade de materiais, bem como de todos os 

recursos gratuitos existentes na web, anseia-se que o professor seja capaz de adaptar e 

complementar o livro adotado e, até mesmo, de produzir material didático para seu contexto 

específico (PAIVA, 2009, p. 27-28). Esta autora inclui ainda em seus argumentos sua atuação 

junto a alunos da graduação e da especialização como forma de desenvolver a habilidade de 
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usar recursos da Internet e de editorar estes materiais eletronicamente, para que 

colaborativamente estes alunos e seus colegas desenvolvam livros didáticos. Os materiais 

citados por Paiva (2009) como sendo desenvolvidos, neste caso, para contextos específicos 

são: Tips and Hints, Book your Trip e Welcome to Serra do Cipó. 

Acredita-se que os aprendizes de uma língua precisam de variedade e segurança 
30

 

(WILLIS, 1996: 40). Esta variedade pode ser proporcionada através de uma ampla gama de 

tópicos, textos e tipos de tarefas (WILLIS, 1996). Com base nestas informações, opta-se, 

neste estudo, pela elaboração de tarefas variadas e personalizadas, observando-se os 

conteúdos sugeridos pelo livro adotado na escola, o Links: English For Teens (MARQUES, 

2010; MACHADO, 2010) e, assim, adaptando-os para o contexto específico dos alunos em 

questão.  Em uma das tarefas, por exemplo, os alunos desenvolvem um folder sobre cidade do 

Natal, lugar onde fica situada a escola que vivencia este estudo.   

Considerando, neste momento, os outros materiais existentes na escola pública 

brasileira, que não o LD, observa-se que os próprios documentos oficiais, os PCNs, 

reconhecem a precariedade enfrentada por grande parte destas instituições. A afirmação de 

que existente apenas “giz e o LD”, indica ainda que apesar de os escritores desses parâmetros 

saberem da falta de outros tipos de recursos, como aparelho de multimídia, por exemplo, 

impera o conformismo e ausenta-se a vontade de mudança desta realidade, como explana 

Paiva (2011). Lamentável é também perceber que se põe a crença de que uma aprendizagem 

de L2 de “sucesso depende de um material didático sofisticado” (PAIVA, 2011, p.36).  

Sabe-se que o uso de outros recursos educacionais, como o das tecnologias 

multimídia, nas salas de aula vem ganhando significado no campo educacional, visto que a 

utilização destas ferramentas pode facilitar a aprendizagem (CONCEIÇÃO, 2011; MATOS, 

2011; BATISTA, 2011). É fato também que em grande parte das escolas públicas, não se 

encontra este tipo de ferramenta. Porém, através da fala de Paiva (2011), mencionada acima, 

conclui-se que é possível desenvolver todas as habilidades se houver um bom professor e 

atividades significativas (XAVIER, 1999 apud PAIVA, 2011), o que quer dizer, em outras 

palavras, que a falta de material escolar de ponta não restringe a aquisição de uma L2.  

Por fim, apresenta-se o professor, considerado neste estudo também como recurso 

pedagógico. Sobre o mestre que leciona inglês como L2 em escolas públicas do país, sabe-se 

que mesmo habilitado, encontra-se muitas vezes, despreparado para o ensino de inglês como 

L2 (PAIVA, 2011). Sobre esta realidade, Almeida Filho (2000, p. 37-38) exprime que: 
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dentro do universo de estudos do curso de Letras, as universidades, 

faculdades e departamentos deveriam eleger a formação de 

professores com uma prioridade estratégica de formação de quadros 

para a educação nacional. 

Esta fala mostra que existem lacunas no processo de formação do professor. Neste 

sentido, o edital do PNLD (2011) faz exigências específicas à elaboração do manual do 

professor. Estas, por sua vez, segundo Jorge e Tenuta (2011), dizem respeito à contribuição 

deste manual para a formação tanto teórico-metodológico quanto linguístico-comunicativo, a 

fim de orientar o professor na elaboração de um plano de aula coerente com os objetivos que 

precisam ser alcançados. Além disso, tenta-se estimular também a formação continuada deste 

docente.  

Igualmente, vale a pena salientar que muitos docentes da instituição pública brasileira, 

mesmo em meio a tantos desafios sejam eles impostos pela instituição, pelo contexto social 

onde a escola está inserida ou ainda pelos aprendizes, têm procurado alternativas para auxiliar 

seus alunos no processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa. Percebe-se, assim, que um 

plano de aula voltado para as necessidades de aprendizagem dos alunos e a formação 

continuada dos mestres são caminhos possíveis para uma eficácia no ensino desta categoria de 

profissionais da educação. 

 

1.3.3.3. O aluno da escola pública 

 

Sobre o aluno, a razão da existência do professor, muito tem sido falado atualmente. 

Neste sentido, analisa-se, a priori, a fala de um ex-aluno da escola pública, hoje professor de 

língua inglesa como L2:   

Uma vez que sempre estudei em escola púbica, meu primeiro contato 

com o ensino de língua inglesa ocorreu na 5ª série do ensino 

fundamental. Para  mim e para a maioria de meus colegas, a ideia de 

aprender inglês era fantástica. Tínhamos a ilusão de que realmente 

iríamos aprender a falar inglês na escola, ilusão destruída naquele 

mesmo ano, quando percebi que passar o ano todo estudando o 

alfabeto não me levaria á realização de meu desejo de falar, ao menos, 

algumas palavras na língua das músicas que eu gostava de ouvir 

(NARRATIVA 14, In: LIMA, 2011, p.13).  

  

O discurso acima expõe claramente a realidade do aprendiz oriundo dessa instituição 

no que diz respeito ao desenvolvimento da habilidade oral em inglês como L2. Este fato pode 

acontecer explicado por diversos fatores, tais como a complexidade de ser um aprendiz, 
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escassez de recursos escolares, problemas relacionados aos docentes, falta de interesse do 

aluno e, ainda problemas governamentais (BLATYTA, 2011). Estes problemas podem 

contribuir, em suma, para o fracasso do aprendiz em sua tentativa de aprender a falar inglês na 

escola pública.   

Ao pensar o aluno como ser complexo, enquanto ser humano, analisando sua relação 

com o meio ambiente físico, social, e cultural, podemos perceber como são os fatores a serem 

levados em conta (BLATYTA, 2011, p.91). Além da multiplicidade e instabilidade de fatores 

ligados ao ser humano, este precisa lidar com incertezas, como explana Morin (2001a). Daí, 

entende-se que educar não é tarefa simples.   

Há, assim, várias maneiras de explicar o fracasso na aprendizagem da língua 

(LEFFA, 2011: 31). Tende-se a culpar o professor ou o governo por essa não-aprendizagem, 

entretanto, o próprio aluno pode ser o culpado, ainda que parcialmente por esta falha 

educacional. Segundo Leffa (2011, p. 23), há muitas explicações para o aluno que não 

estuda, mas a principal é a falta de objetivo quando está na escola. Isto ocorre devido à falta 

de percepção de alguns alunos sobre a função principal da escola que é o desenvolvimento do 

saber. Segundo este autor, há alguns aprendizes que até conseguem ver nela uma instituição 

que outorga conhecimento e estudam apenas para receber o diploma. Outros ainda frequentam 

a escola apenas para o nível de interação mais rasteira: para implicar com o professor, 

conversar com os colegas e riscar nas classes. Uns poucos também parecem ficar em estado 

de letargia, passando pela escola como zumbis (LEFFA, 2011, p.24).    

Em contrapartida, sabe-se que muito da falta de objetivo dos alunos no âmbito escola 

parte da ausência de significância nos conteúdos ministrados, no que diz respeito a língua 

inglesa como L2, por exemplo. Para Rubinstein (2003, apud BLATYTA, 2011) muitas vezes 

os alunos até conhecem os conteúdos, mas não sabem como usá-los, pois deles não se 

apropriam. Isto porque o conhecimento a eles apresentado não lhes diz respeito, não é levando 

em consideração por eles.    

Schütz, (2003), sobre a falta de sentido da escola para o aluno, afirma que há algumas 

causas para a desmotivação dos estudantes da escola pública. Dentre outras razões, 

encontram-se: sala de aulas com muitos alunos, professores com proficiência limitada, 

exames de avaliação com questões que nada avaliam e repetição oral mecânica. Na rede 

pública de ensino, esses fatores desmotivadores, especificamente no ensino de inglês, incluem 

ainda o método, geralmente baseado de tradução e gramática do início do século. 

Quanto à aprendizagem de uma língua estrangeira em sala de aula, Miccoli (2007, p. 

34) afirma que é um processo que demanda muito tempo. Neste sentido, esta autora ainda 
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defende que é impossível um aluno poder conseguir aprender tudo o que necessita para 

expressar-se bem em uma L2 em sala de aula. Isto por que os papéis de ambos professores e 

alunos em sala de aula são limitados e estes sujeitos devem ter consciência disso, visto que 

nem o professor pode ensinar tudo nem o aluno pode esperar que através do mestre ele 

consiga aprender tudo (MICCOLI, 2007).  

Assim, uma opção, para Miccoli (2007) é o incentivo para que o aluno busque desde 

cedo suas próprias soluções e desenvolva ações que o façam avançar em seu desempenho 

como aprendiz, o que refletirá tanto em sua vida educacional quando sua vida pessoal, 

potencializando-o para os desafios dos dias atuais. A este desenvolvimento dá-se o nome de 

autonomia. Para Dickson (1994, apud Menezes, 2012), a autonomia é uma atitude em relação 

à aprendizagem e pode ocorrer também através do incentivo do professor no que diz respeito 

à: legitimar a independência dos alunos; mostrar aos aprendizes que estes podem aprender de 

forma independente e, ainda, ensiná-los como se aprende de forma independente.  

Neste ponto, a escolha de uma abordagem de aprendizagem que prioriza a 

comunicação através de tarefas converge com a propiciação de autonomia ao aluno, uma vez 

que este passa a não ser mais um passivo receptor do conhecimento do professor 

(BARBIRATO, 2011). Ao invés disso, este sujeito também é responsável por criar insumos e 

por contribuir para o processo de interação. Neste processo, o aprendiz está engajado na 

negociação do significado e também, na negociação da forma e do conteúdo (BASSI, 2004; 

DUTRA, 2004 apud BARBIRATO, 2011).  

No que diz respeito à significância da aprendizagem de uma L2, Celani (2009) salienta 

que é necessário valorizar o segundo idioma e fazer o aprendiz entender qual a importância de 

aprendê-lo para a educação do indivíduo. Esse entendimento permite ao aluno entender o 

outro e as diferenças de se estar inserido no contexto mundial atual. Daí, o aluno pode 

perceber o valor da aprendizagem de tal conteúdo e pode, a partir deste instante, tentar 

modificar o histórico de “fracasso escolar” no qual, no geral, ele está inserido.    

 

1.3.4. A Abordagem Baseada em Tarefas e uma possível proposta para a produção oral 

na escola pública 

 

Celani (2000) afirma que é irrefutável, nos dias atuais, a importância de se estar 

preparado para o convívio internacional e, para tal, é necessário o domínio de pelo menos uma 

língua estrangeira. Contudo, a realidade percebida em grande parte das escolas públicas 

brasileiras é que os alunos, na maior parte das vezes, aprendem apenas a habilidade de leitura 
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(CELANI, 2000). Como sabe-se que a aprendizagem de uma L2 não ocorre apenas em virtude 

da aprendizagem de uma habilidade isolada das demais, como por exemplo, da internalização 

apenas da leitura, questiona-se como este aluno do contexto público de ensino estará 

preparado para se relacionar internacionalmente nesta era das redes sociais virtuais, por 

exemplo.  

Paiva (2011), neste sentido, lastima o descaso pelas outras habilidades linguísticas, a 

saber, as habilidades orais, de compreensão oral e escrita, no processo de ensino-

aprendizagem de inglês como L2, expondo um trecho dos PCNs: No Brasil, (...), somente 

pequena parcela da população tem a oportunidade de usar línguas estrangeiras como 

instrumento de comunicação oral (BRASIL, 1998, p.20). Nesta exposição, a pequena parcela 

da população não inclui os alunos oriundos de escolas públicas, seja por carência de material, 

de falta de professores proficientes na L2, por excesso de alunos na sala de aula ou ainda por 

desmotivação e falta de confiança por parte dos alunos. 

Sobre este assunto, Almeida Filho (1993) relata que através da observação da sala de 

aula, pode-se perceber que o tipo de interação construída é muito focada em exercícios de 

imitação, repetição, cópia, leitura em voz alta e tradução de sentenças. Para este autor, as 

aulas seguem um padrão que privilegia o processo consciente (dedutivo) de aprendizagem o 

qual resulta em uma interação mecânica, artificial e não significativa para o aprendiz, um 

empobrecimento de insumo e consequentemente desmotivação e frustração por parte do 

professor e alunos.  

Na realidade, ainda segundo Almeida Filho (1993), esta interação configura-se de 

maneira muito diferente do que aquela encontrada e vivenciada pelos aprendizes fora de sala 

de aula. Isto porque a falta de significado encontrada pelos alunos em uma aula de língua 

inglesa na escola pública vai de encontro a gama de informações altamente significativas 

desfrutadas por eles nas interações em redes sociais na internet, por exemplo.  

Para Ausubel (1978 apud FERREIRA DA CRUZ, 2011; ROCHA LIMA, 2011) a 

aprendizagem deve ser significativa
31

. Para tal, a informação nova deve ser vinculada a 

conceitos já existentes, pois se estabelecem relações entre os novos conceitos e/ou 

informações e os conceitos e conhecimentos já existentes ou com alguma experiência prévia. 

Moita Lopes (1996) também afirma que outra forma de mudança na realidade do ensino de 

LEs no contexto público seria encontrar tipos de instrução em LE adequados ao seu contexto 

(p. 76). 
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 A abordagem significativa processa-se quando um novo conteúdo se relaciona com conceitos relevantes, 

disponíveis e claros na estrutura cognitiva (1978 apud FERREIRA DA CRUZ, 2011; ROCHA LIMA, 2011).   



72 

 

Partindo-se do aspecto da aprendizagem significativa e dos tipos de instrução 

adequados, pode-se sugerir que a ABT seja considerada como uma alternativa pedagógica (a 

ser testada nesta pesquisa) para o ensino de produção oral na escola pública, já que possui 

características semelhantes às consideradas essenciais à aprendizagem de língua inglesa. 

Willis (1996, p. 24) exemplifica que as tarefas propostas pela ABT possuem um objetivo 

específico a ser alcançado, frequentemente em um determinado tempo. Esta autora ainda 

afirma que: enquanto os aprendizes estão realizando as tarefas, eles estão usando a língua de 

uma forma significativa (WILLIS, 1996, p. 24).   

Assim, entende-se que o ensino da produção oral na escola pública, através de tarefas 

da ABT, representa uma possibilidade concreta de se desenvolver as habilidades orais dos 

aprendizes. Para isto, necessita-se de mais estudos na área, bem como de docentes que se 

proponham a selecionar e elaborar tarefas que motivem seus alunos, chamem atenção dos 

mesmos, apresentem um grau adequado de desafios linguísticos e intelectuais e, promovam o 

desenvolvimento de sua L2 da forma mais eficiente possível (WILLIS, 1996). 

Portanto, a fim de se tentar proceder da forma descrita acima, e observar a 

possibilidade de desenvolvimento do rendimento nos testes de proficiência, Proficiência Oral 

Global – POG – e da pronúncia, busca-se traçar um paralelo entre a ABT e a produção oral na 

escola pública. Este relação, por sua vez, é analisada a partir das produções orais descritas 

posteriormente neste estudo.  

Na sessão seguinte, apresenta-se a metodologia desta pesquisa. As informações 

contidas nela servem para melhor entendimento de como se deu a coleta e análise de dados. 
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

O objetivo geral deste estudo é verificar o desenvolvimento da produção oral de inglês 

como LE dos aprendizes na escola pública a partir da experiência com tarefas propostas pela 

ABT. Com base neste objetivo, três questões de pesquisa foram elaboradas: 

 

1.     Quais as percepções dos participantes sobre a sua produção oral e o ensino 

desta habilidade na escola pública? 

2.     Como a exposição sistemática à ABT pode contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias de comunicação na produção oral de 

aprendizes em contexto de ensino público em inglês como L2?  

3.     Como a exposição sistemática à ABT durante um bimestre pode impactar o 

desenvolvimento do rendimento no teste de proficiência, a Proficiência Oral 

Global (POG), e a pronúncia na produção oral de inglês como L2 dos 

participantes em um contexto de ensino público? 

A fim de responder a estas questões, pretende-se, como objetivos específicos: (a) 

analisar questionários sobre as necessidades de aprendizagem em inglês como LE e perfis de 

aprendizagem dos participantes; (b) analisar as Notas de Observação derivadas das 

observações da pesquisadora durante a aplicação das tarefas; (c) identificar as impressões dos 

aprendizes após a realização das tarefas através de suas falas em um Grupo Focal; (d) 

investigar o desenvolvimento da proficiência oral global, do rendimento no teste de 

proficiência e da pronúncia na produção oral na língua inglesa dos alunos do Ensino 

Fundamental II através de um pré e um pós-teste, realizados antes e após a experiência com 

tarefas propostas pela ABT. 

A descrição detalhada das variáveis encontra-se nas seções a seguir, que incluem 

também o projeto piloto, a natureza e abordagem de pesquisa, os participantes e o contexto da 

pesquisa, os instrumentos e procedimentos de coleta de dados e, as ferramentas e 

procedimentos de análise de dados. A Figura 3 resume o design metodológico desta pesquisa. 

  

FIGURA 4 – DESIGN METODOLÓGICO DA PESQUISA 
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2.1. PROJETO PILOTO 

 

A ideia precursora para esta pesquisa deu-se através de um projeto piloto realizado 

entre os meses de outubro e novembro do ano de 2012 em uma turma de 6º ano de escola 

pública do município de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Na ocasião, trinta 

alunos de faixa etária entre onze e treze anos, os quais são em sua maioria do sexo feminino, 

participaram do projeto. 

Todos os aprendizes do Projeto Piloto eram estudantes brasileiros, iniciantes no 

processo de aprendizagem do inglês como L2. Faz-se importante salientar que, para muitos 

dos alunos desta turma, este foi o primeiro ano letivo em que eles estudaram a língua inglesa 

como L2 em sala de aula.  

Para tanto, ao longo das oito aulas existentes durante o Projeto Piloto, coletou-se 

dados de natureza exclusivamente qualitativa. Utilizou-se dois questionários, o primeiro com 

cinco perguntas fechadas e uma aberta, e o segundo com nove questões fechadas e duas 

abertas. Após cada aula, foram realizadas também anotações sobre o ocorrido durante a aula 

em uma ficha denominada de Nota de Observação. 

O pré-questionário foi elaborado para a análise de diagnóstico dos alunos. As 

perguntas existentes neste documento eram referentes à concepção que os estudantes 

possuíam sobre aprender a língua inglesa como L2 e forneceram dados sobre os interesses e 

necessidades linguísticas dos alunos.   

O pós-questionário, por sua vez, tinha o objetivo de avaliar, segundo o ponto de vista 

dos aprendizes, os aspectos positivos e/ou negativos das aulas baseadas em tarefas como 

forma de promover o desenvolvimento da produção oral. Desta vez, primou-se por perguntas 

que expressassem a impressão (positiva ou negativa) da utilização das tarefas durante as aulas 

de speaking.   

Na análise dos dados dos questionários deste estudo piloto foram encontrados dois 

resultados interessantes. O primeiro se refere ao fato de os aprendizes terem demonstrado 

mais interesse em aprender a falar em inglês, em detrimento de desenvolver qualquer outra 

habilidade linguística. O segundo, por sua vez, expressa que os alunos acreditam que 

poderiam aprender a se expressar oralmente em língua inglesa através da realização de tarefas 

que simulem fatos da vida real.  

Após verificar o interesse dos alunos do Projeto Piloto em aprender a “falar inglês” 

através de tarefas que propõem, primeiramente, a comunicação, partiu-se para a elaboração 

das tarefas. Como forma de preparar atividades condizentes com a realidade dos alunos desta 
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turma, em particular, utilizou-se do aporte teórico fornecido por Willis (1996) e Nunan 

(2004).  

Como exemplo de uma das tarefas utilizadas durante o Projeto Piloto, pode-se citar a 

que os estudantes tiveram que, em duplas, criar um mascote para a escola onde estudam 

(APÊNDICE A), descrever as características deste e oralmente apresentar o boneco para a 

turma na língua alvo. 

Dados qualitativos foram, ainda, extraídos das Notas de Observação relatadas pela 

docente da turma já referida, após o término de cada aula.  Nestes documentos constatou-se 

uma desenvoltura crescente dos aprendizes com relação ao desenvolvimento da produção 

oral, ao longo do processo. Observou-se também que mesmo os aprendizes resistentes a falar 

em público, desenvolveram-se bem no que diz respeito à interação oral com suas duplas. 

Assim, pela análise mesmo que especulatória dos dados do Projeto Piloto, percebeu-se 

que a realização de tarefas com foco na habilidade oral parece promover uma oportunidade 

para alunos de escola pública falarem em inglês e desenvolverem esta habilidade. Observou-

se também, que estes alunos, em geral, tornaram-se mais desinibidos e, assim, conseguiram 

“se expor” com maior facilidade durante a realização das tarefas. 

Apesar deste resultado aparentemente positivo, a ausência de variáveis de medição 

oral, previamente estabelecidas, como rendimento no teste de proficiência, proficiência oral 

global e pronúncia, por exemplo, bem como a falta de uma análise quantitativa das mesmas, 

não permitiram à pesquisadora traçar conclusões robustas sobre o efeito das tarefas orais na 

produção oral dos aprendizes. Portanto, decidiu-se prosseguir com o estudo, desta vez 

abordando as lacunas deixadas pelo projeto piloto, almejando oferecer, desta forma, uma 

visão empírica mais detalhada e confiável do fenômeno.  

 

2.2. NATUREZA DA PESQUISA 

 

No que se refere à tipologia, a presente pesquisa é do tipo pesquisa-ação, 

desempenhada através de métodos mistos. Segundo Thiollent (1988), a pesquisa-ação é um 

tipo de investigação social com base empírica, realizada em associação com uma ação ou com 

a resolução de um problema coletivo, no qual ambos os pesquisadores e participantes estão 

envolvidos na situação ou problema a ser pesquisado. Este envolvimento dá-se de modo 

cooperativo ou participativo. 
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Ainda sobre a pesquisa-ação, Kemis and McTaggart (1988 apud Nunan, 1992) 

argumentam que existem três características definidoras para a pesquisa-ação. A primeira gira 

em torno do fato de este tipo de pesquisa ser realizada pelo professor (no caso da 

aprendizagem de uma L2), ao invés de pesquisadores de fora do contexto. O segundo aspecto 

diz respeito ao seu caráter colaborativo. O terceiro atributo é que estudos como este se 

destinam a realizar mudanças no sistema, sendo este último a essência deste tipo de pesquisa.  

A pesquisadora, em conformidade com o que propõe Thiollent (1988) para este tipo de 

pesquisa, está inserida no contexto da pesquisa, uma vez que ela é a professora-regente da 

turma em que as tarefas foram aplicadas. Deste modo, a pesquisadora, que propõe uma 

participação planejada na situação a ser investigada, recorreu a uma metodologia sistemática, 

no sentido de tentar modificar as realidades observadas, a partir da sua compreensão, 

conhecimento e compromisso para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa, como 

propõe Fonseca (2002). 

Ainda em relação à pesquisa-ação, Sommer (1977) e Sommer e Amick (1984; 2003) 

afirmam que ela é independente da técnica, fato que corrobora para sua utilização como 

experimento –onde este estudo se enquadra –, observação ou survey.  

Nunan (1992, p. 19) aponta a existência de cinco passos para a pesquisa-ação: 

iniciação; investigação preliminar; hipótese; intervenção; avaliação; disseminação; e, o 

prosseguimento
32

. No primeiro passo, a iniciação, o professor inicia a pesquisa a partir de um 

problema. Na investigação preliminar, então, ocorre da coleta dos dados de base, através, por 

exemplo, de observação e gravação da interação em sala de aula. Em seguida, a hipótese é 

obtida através da revisão dos dados iniciais. A intervenção acontece através da criação de um 

número de estratégias, pelo professor, para encorajar os aprendizes a relacionarem o conteúdo 

da lição a seus próprios conhecimentos e interesses. 

Na sequência, no passo da avaliação, há novamente, após certo período, a gravação da 

aula. Os resultados levam, por exemplo, o professor disseminar os resultados em oficinas e 

apresentar artigos em congressos linguísticos. Por fim, no follow-up, o professor investiga 

métodos alternativos de motivar os alunos (NUNAN, 1992, p. 19).  

Partindo-se para a caracterização, vê-se esta pesquisa como mista em virtude de seu 

caráter qualitativo e quantitativo. Para Dörnyei (2007), uma pesquisa de métodos mistos 

envolve a coleta e análise não apenas de dados quantitativos, mas também de dados 

                                                 
32

 Nunan (1992, p. 19) define os sete passos da pesquisa-ação como sendo: initiation; preliminary investigation;; 

hyphothesis; intervention; evaluation; dissemination; e follow-up.  
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qualitativos. A intenção é integrar as duas abordagens em um ou mais níveis do processo de 

pesquisa em um único estudo. 

Nosso estudo de métodos mistos, segundo Dörnyei (2007), foi constituído de duas 

fases. Iniciou-se com a coleta de dados qualitativos, através do Pré-questionário e mais 

adiante vieram os dados das Notas de Observação e o Grupo Focal. Os dados quantitativos, os 

do Pré e Pós-Testes, foram coletados posteriormente aos dados qualitativos. Por este motivo e 

também pelo fato de os dados qualitativos terem sido dominantes, em virtude de estarem em 

maior número que os quantitativos, esta pesquisa organiza-se tipologicamente da seguinte 

forma: QUAL        quan. 

Quanto à área de inserção desta pesquisa, pode-se afirmar que esta ela está inclusa na 

área da LA.  Isto porque a LA é um campo de pesquisa e de prática interdisciplinar que lida 

com problemas práticos de linguagem e da comunicação, a fim de identificados, analisá-los 

e/ou resolvê-los
33

 (CELANI, 2009). 

Para fins de classificação, entende-se ainda que esta pesquisa é denominada como pré-

experimental (NUNAN, 2007), uma vez que seu design apresenta Pré e Pós-testes, mas não 

inclui grupo controle nem randomização dos sujeitos. Entende-se, ainda, que a pesquisa pré-

experimental permitirá uma maior confiabilidade no que diz respeito à análise de dados, uma 

vez que os dados quantitativos poderão validar os qualitativos, através de uma convergência 

de resultados obtidos de maneiras distintas, mas complementares (NUNAN, 2007). 

 

2.3. PARTICIPANTES E CONTEXTO DA PESQUISA 

 

O contexto da pesquisa está apresentado a seguir. Nele caracterizam-se ambos a 

Escola Pública, local aonde se conduziu a investigação, e os participantes que compõe a 

amostra deste estudo. 

 

2.3.1. A Escola Pública 

 

A Escola selecionada para a geração de dados desta pesquisa é uma escola estadual, de 

ensino regular do Rio Grande do Norte, situada na cidade de Natal. A escolha por esta 

instituição de ensino deu-se devido ao fato de ser nesta escola onde a professora-pesquisadora 

está lotada e ministra aulas de inglês como L2 há mais de um ano.  

                                                 
33

 Adaptada de acordo com a definição da AILA (Associação Internacional de Linguística aplicada). 
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A escola é localizada na Zona Sul da cidade, mas recebe alunos de várias zonas, em 

especial da Zona Oeste. Ela dispõe de uma infraestrutura adequada, contando com a 

disposição de 14 salas de aula, um auditório, sala de vídeo, sala de enfermagem, bem como 

secretária, sala da coordenação e da direção.     

A escola tem seu corpo discente composto por crianças e adolescentes do Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio nos períodos matutino e vespertino. No turno noturno, os 

discentes são adultos participantes do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). As salas de aula têm 

em média 40 alunos, o que é uma norma da Secretaria Estadual de Educação e Cultura 

(doravante SEEC).  

Para as aulas de Inglês, os encontros são de duas vezes por semana, com duração de 50 

minutos cada dia, numa carga horária 80 horas-aula anuais. A instituição disponibiliza o 

material didático de Língua Inglesa, um livro didático intitulado Links
34

, enviado pela própria 

SEEC do estado do RN. Porém, o número de livros é insuficiente para os alunos dos turnos 

matutino e vespertino, fato que impossibilita os aprendizes de levarem o material para casa.   

As salas de aula são temáticas, isto é, cada sala é separada para receber os alunos 

apenas de determinada disciplina. Existem duas salas de aula reservadas para o ensino de 

inglês no turno matutino (turno da realização da pesquisa). A maior parte da realização deste 

estudo aconteceu em uma destas duas salas. Esta, por sua vez, era localizada no lado da 

sombra, fator que propiciava tanto uma iluminação adequada quanto uma boa circulação de 

ar, sendo estes fatores importantes para o bem estar dos aprendizes em questão.   

Faz-se importante salientar que ao longo da pesquisa também foram utilizadas a sala 

de vídeo e a sala de enfermagem, uma vez que ambas possuem recursos multimídia. Esses 

recursos possibilitaram a apresentação de vídeos e músicas durante a realização das tarefas 

focadas no desenvolvimento da produção oral em inglês. 

Os professores de língua inglesa da instituição não necessitam seguir uma abordagem-

padrão, ficando “livres” para seguirem a abordagem que melhor lhes convier. Este fato pode 

ter vantagens e desvantagens nesse sistema público de ensino, pois se o(a) professor(a) for 

empenhado(a) com sua turma, ele a direcionará para a abordagem que mais se adequa ao 

perfil dos alunos. Do contrário, as aulas serão ministradas sem o direcionamento ideal à esta 

turma, prejudicando os aprendizes.   

Os professores também não necessitam fazer o planejamento das aulas em um mesmo 

dia e horário, fato que impossibilita, na maioria das vezes, obter-se um sequenciamento nos 

                                                 
34

 Livro produzido pelos autores Denise Santos e Amadeu Marques em 2009, pela Editora Ática. 
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conteúdos ministrados de um ano para o outro. Outra implicação da falta de planejamento 

presencial é não haver, necessariamente, troca de experiências e materiais pedagógicos entre 

os profissionais de L2, aspectos que, se existissem, poderiam beneficiar a aprendizagem de L2 

por parte do aluno. 

 

2.3.2. Os participantes 

 

Esta pesquisa-ação, conduzida através de métodos mistos, contou com a colaboração 

de um grupo de 23 aprendizes
35

 de uma turma de 9° ano do Ensino Fundamental II de uma 

escola estadual do Rio Grande do Norte, sendo 18 do sexo feminino e 05 do sexo masculino. 

Os alunos encontravam-se na faixa etária entre 13 e 16 anos no período da coleta de dados, 

sendo que a maior parte destes participantes tinha 14 anos de idade. Dos alunos participantes, 

04 já haviam repetido o ano letivo.  

Os participantes foram escolhidos através dos critérios de número de participantes 

(turma que melhor se acomodava na sala multimídia) e de grau de escolaridade – a 

pesquisadora desejava trabalhar com alunos que estivessem saindo do Ensino fundamental II 

(no 9º ano). Na teoria, os alunos das turmas concluintes do Ensino Fundamental II seriam os 

mais proficientes em inglês como L2 dentre todos os aprendizes do Ensino Fundamental II, 

pois já haviam sido instruídos formalmente nesta língua por, pelo menos, quatro anos.   

 

2.4. INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

A priori, procedeu-se de forma que os 23 aprendizes desta turma de 9º ano assinassem 

o termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICES A e B). Solicitou-se que seus pais 

e/ou responsáveis também o fizessem, visto que todos eles são menores de idade.  

Então, partiu-se para a coleta de dados, de caráter quali-quantitativo. O Grupo Focal e 

as Notas de Observação (NO) geraram dados exclusivamente qualitativos. Os Pré e Pós-

Testes, por sua vez, resultaram em dados quantitativos. Os Pré e Pós Questionários geraram 

ambos dados qualitativos e quantitativos. Descrevemos, a seguir, os procedimentos de coleta 

de dados na ordem em que eles ocorreram.  

 

 

                                                 
35

 Dos 23 aprendizes participantes desta pesquisa, apenas 21 foram contabilizados para a análise quantitativa, 

visto que, apenas estes realizaram ambos pré e pós-questionários.   
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2.4.1. Pré-Questionário 

 

Nunan (2004, p. 2) sugere que o ensino de línguas baseado em tarefas tem fortalecido, 

por exemplo, o princípio de uma abordagem baseada nas necessidades de seleção de 

conteúdo. Assim, o início da nossa pesquisa se deu através da elaboração de um questionário 

pela pesquisadora, o Pré-Questionário
36

 (APÊNDICE C), cujo objetivo era identificar as 

percepções dos aprendizes acerca da produção oral e indicar os conteúdos a serem trabalhos 

através das tarefas. 

O Pré-Questionário foi constituído de seis questões, sendo quatro fechadas, uma mista 

e uma aberta, exatamente nesta ordem. As perguntas investigaram quais são os maiores 

interesses e necessidades dos alunos em termos de conteúdo linguístico, bem como suas 

maiores expectativas e anseios quando o assunto é produção oral em inglês. 

As perguntas fechadas possuíam entre quatro e cinco alternativas, sendo que os 

aprendizes deveriam assinalar apenas uma delas. A questão mista foi composta por cinco 

alternativas, sendo que na última delas o aluno tinha a possibilidade de escrever sua opinião.  

Já a última indagação, a aberta, foi elaborada contendo dois itens (a e b), de forma que devia-

se responder com sim, não ou talvez e, em seguida, justificar a resposta.     

Após a realização do Pré-Questionário, os aprendizes foram submetidos a realização 

de um Pré-Teste, apresentado a seguir. 

 

2.4.2. Pré-Teste 

 

O Pré-Teste constituiu-se em uma adaptação do teste KET – Key English Test
37

 -,o 

qual é um teste de proficiência de nível básico, elaborado pela Universidade de Cambridge. A 

razão pela qual escolheu-se especificamente este exame foi o nível básico, no que diz respeito 

à produção oral em inglês, dos alunos participantes desta pesquisa. A finalidade do uso desse 

teste foi a análise do rendimento no teste de proficiência, da proficiência oral global e da 

pronúncia. 

O teste adaptado para este estudo é constituído de duas partes, ambas de produção 

oral. A primeira parte funciona como uma espécie de quebra-gelo e treinamento para a 

                                                 
36

 As questões de ambos pré e pós-questionários aplicados nesta pesquisa tiveram questões diferentes das 

perguntas apresentadas nos questionários realizados no projeto-piloto. Isto deu-se porque, antes da realização 

deste estudo, observou-se que o teor das perguntas dos questionários do projeto piloto tinahm um teor simplório 

e, por isso, não respondiam os anseios da professora-pesquisadora.  
37

 O teste KET – Key English Test – original pode ser encontrado no site oficial de Cambridge: 

www.cambridgeesol.org/teach . 

http://www.cambridgeesol.org/teach
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próxima etapa; e a segunda, por sua vez, é o teste propriamente dito. Neste caso, utilizaremos 

apenas as notas atribuídas à segunda parte do exame. 

Os alunos foram entrevistados em duplas, trabalhando colaborativamente, onde o 

aluno A possuía um cartão com as respostas e o B, outro com as perguntas. Deste modo, o 

aluno B questionava sobre o assunto contido no cartão que seu colega A havia recebido e o 

aluno A utilizava uma das respostas encontradas em seu cartão, apresentado na íntegra, 

abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – Figura dos cartões A e B do Pré-Teste do KET 

Fonte: Teste Ket - Cambridge (adaptada pela autora) 

 

 

Candidate A, here is some information about a tourist attraction. 

Candidate B, you don‟t know anything about the tourist attraction, 

So ask A some information about it. Now B, ask A your questions 

about the tourist attraction and A, you answer them. 

 

Candidate A – your answers                Candidate B – your questions. 

 
 

NATAL AQUARIUM

 

More than 200 hundred animals to look at 
OPEN DAILY  8 am – 5pm 
Sea animals and penguins 

Large car park 
 

Dives with sharks 

    Tickets:   Adults         R$15 

Students       R$7,5 

 

 

 
AQUARIUM 

 

 What / see? 

 

 Open / weekends? 

 

 Student ticket? R$? 

 

 Car park? 

 

 Dive / sharks? 
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Durante a realização do Pré-Teste, os áudios de cada dupla foram gravados. 

Posteriormente, os áudios exclusivamente da segunda parte deste exame foram transcritos 

pela pesquisadora e, em seguida, julgados por três avaliadores - professores
38

 proficientes na 

língua inglesa, os quais utilizaram uma Escala de Avaliação de Desempenho de Fala, 

adaptada do documento de avaliação de Cambridge, o Assessing Speaking Proficiency Scale 

(APÊNDICE B).  

Após a análise dos áudios, os avaliadores atribuíram aos aprendizes notas de 0 a 5 

(APÊNDICE C) às variáveis rendimento no teste de proficiência, fluência e pronúncia. O 

conjunto dessas notas recebeu o nome de Proficiência Oral Global em Inglês como L2 

(SOUSA, 2013). A seguir, apresentamos o quadro que resume as variáveis dependentes do 

Pré e Pós-Testes e seus padrões de medida.  

 

QUADRO 4 – Variáveis dependentes e suas medições 

                                                 
38

 Os professores em questão são falantes nativos da língua portuguesa, sendo, assim, falantes não-nativos do 

inglês. Estes trabalhavam, na época da análise de dados, em curso livre de idiomas, instituto federal e 

universidade deferal voluntários e já ministravam aulas de inglês por, pelo menos, três anos. Nesta pesquisa, 

contudo, todos eles participaram voluntariamente, isto é, sem recompensas financeiras.        

VARIÁVEIS DEPENDENTES MEDIDAS 

 

RENDIMENTO NO TESTE DE 

PROFICIÊNCIA 

 
A= Nº TOTAL DE PONTOS   X 100 

10 PONTOS 

 

-Cálculo: número de pontos obtidos no teste de 

Cambridge (adaptado) dividido por dez (número total de 

pontos possíveis no teste), multiplicado por 100. 

 

PROFICIÊNCIA ORAL 

GLOBAL 

 

 
POG= MÉDIA DAS NOTAS DOS TRÊS AVALIADORES 

ORAIS (CONSIDERANDO ACURÁCIA GRAMATICAL, 

PRONÚNCIA E COMUNICAÇÃO INTERATIVA) 

 

-Cálculo: Média atribuída pelos três avaliadores orais 

proficientes na língua inglesa.  

 

PRONÚNCIA 

 

 
P= Nº PALAVRAS PRONUNCIADAS CORRETAM. X 100 

         NÚMERO TOTAL DE PALAVRAS DITAS 

 

-Cálculo: Número de palavras pronunciadas 

corretamente, dividido pelo número total de palavras 

ditas pelo participante vezes 100. 



83 

 

Após a realização do Pré-teste, iniciou-se a coleta de dados durante a implementação 

das tarefas de aprendizagem de L2 com foco na produção oral dos aprendizes. Esta constituiu-

se em reportar, através de documentos chamados de Notas de Observação, informações de 

acontecimentos, considerados importantes, durante as aulas. Maiores esclarecimentos sobre o 

assunto encontram-se na sessão que se segue. 

2.4.3. Implementação das Tarefas de Aprendizagem de L2 e coleta das Notas de 

Observação  

Após a aplicação do Pré-teste, realizou-se a implementação pedagógica de oito tarefas 

com foco na produção oral mediadas pela ABT, em oito aulas presenciais de 50 minutos cada 

(sendo uma tarefa realizada a cada aula), duas vezes por semana, ministradas entre os meses 

de outubro e novembro de 2013, durante as aulas de inglês. Ministou-se as tarefas de forma 

sistemática, isto é, com duas tarefas seguidas por semana.  

As tarefas foram elaboradas pela professora-pesquisadora, em consonância com os 

conteúdos sugeridos pelo livro didático para serem ministrados nos 3º e 4º bimestres. O 

material didático elaborado foi baseado nos princípios da ABT, seguindo, assim, os moldes do 

ciclo da tarefa de Willis (1996), descrito no item XX da Fundamentação Teórica desta 

dissertação.   

Como exemplo de uma tarefa realizada em sala, explicaremos a segunda (APÊNDICE 

E)
39

. A segunda tarefa realizada em sala tinha por título Typical food in Brazil e tinha como 

objetivo geral mobilizar os alunos a fazerem receitas de comidas típicas brasileiras e assim 

aprenderem a usar o tempo imperativo. Nessa atividade o Ciclo da Tarefa iniciou-se com a 

fase Pré-Tarefa na qual, em trios, os alunos foram instigados pela professora a lembrar de 

vocabulário referente a comidas, mais especificamente a como prepará-las. 

O segundo passo do ciclo, o Ciclo da Tarefa propriamente dito, constituiu-se em os 

alunos, um de cada grupo, irem pegar no birô da professora, uma foto de uma refeição. Ao 

retornarem a seus grupos, o aprendiz e seus colegas tinham que escrever uma receita 

correspondente à refeição existente na figura. Em seguida, os alunos deveriam reportar a 

receita ao grande grupo, na língua alvo.   

Por fim, no Foco na Língua, um aluno de cada foi novamente ao birô procurar a 

receita que demonstra o passo-a-passo do preparo da receita correspondente à foto pega por 

                                                 
39

 Todas as Tarefas de Aprendizagem aplicadas encontram-se nos APÊNDICES de E à L. 
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ele anteriormente. Logo após, foram discutidos aspectos da língua existentes nas receitas, no 

caso a forma imperativo, com os alunos.  

Terminada cada tarefa, a professora-regente, a qual também exercia o papel de 

pesquisadora-observadora durante a aula, fazia anotações em um caderno, de forma que estas 

foram denominadas Notas de Observação (NO).  

Nessas NO foram anotadas informações desde os alunos faltosos no dia de cada Tarefa 

de Aprendizagem até os comportamentos dos aprendizes perante a realização de cada 

atividade. As NO encontram-se, na íntegra, nos Apêndices M a T desta dissertação e serão 

usadas em triangulação com os demais dados qualitativos, gerados a partir dos questionários e 

das falas dos alunos no Grupo Focal.  

A fim de facilitar a leitura, a professora-pesquisadora utiliza abreviações de alguns 

termos que aparecem repetidamente nas NOs. Estas, por sua vez, encontram-se no QUADRO 

5.  

 

QUADRO 5 – Abreviações utilizadas nas notas de observação 

ABREVIAÇÃO SIGNIFICADO APLICAÇÃO 

P Professora Refere-se aos atos da professora-pesquisadora 

durante a aula. 

A ou As Aprendiz 

ou 

Aprendizes 

 

Indica um dos 23 alunos(as) participantes do 

estudo, daí esta abreviação será vista 

prioritariamente seguida por um número de 1 

a 23 (o qual indica a ordem do aprendiz na 

lista de chamada). 

G ou Gs Grupo 

ou 

Grupos 

Aponta os momentos colaborativos da tarefa 

em grupo em três pessoas.  

D 

 

Dupla Aponta os momentos colaborativos da tarefa 

em grupo de duas pessoas. 

MR 

 

Momento  

Do 

 Relatório 

Sinaliza os momentos nos quais os aprendizes 

relatam oralmente seus feitos nas tarefas. 

 

Faz-se importante salientar que, no bimestre da coleta de dados desta pesquisa, os 

alunos participantes não realização provas bimestrais tradicionais (como o que é 

habitualmente sugerido pela SEEC/RN) na disciplina de língua inglesa. Isto deu-se porque 

tais avaliações comumente são feitas com o foco nas habilidades de leitura e escrita em inglês. 
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Assim, resolveu-se utilizar as NO feitas pela professora-pesquisadora como forma de 

convencionar uma nota bimestral para estes aprendizes, uma vez que através destes 

documentos seria possível verificar os desempenhos orais dos alunos em questão, alcançando-

se, deste modo, os objetivos comunicacionais desta pesquisa. 

 

2.4.4. Pós-Teste  

 

O Pós-Teste foi realizado após uma experiência de oito semanas com tarefas de 

aprendizagem elaboradas nos moldes da ABT. Assim como o Pré-Teste, o Pós-Teste foi um 

exame adaptado do teste KET, teste de proficiência de Cambridge e o procedimento de 

análise de variáveis foi o mesmo: investigar o desenvolvimento da Proficiência Oral Global, 

do rendimento nas respostas ao teste e da pronúncia na produção oral na língua inglesa dos 

alunos do Ensino Fundamental II após o período de intervenção pedagógica.  

A diferença básica do Pós-Teste em relação ao teste inicial foi apenas a temática, 

sendo que o estilo de ambos os testes foi o mesmo, como forma de padronizar os instrumentos 

de coleta de dados. Enquanto no primeiro teste os assuntos eram o Aquário de Natal e a 

Livraria Saraiva, no segundo os conteúdos eram o Rio de Janeiro e o Carnatal. O mesmo 

procedimento de entrevistas em duplas foi adotado para a realização do teste. Cada aprendiz 

possuía um cartão, sendo nominados A e B, sendo que o cartão A continha respostas e no B as 

perguntas (APÊNDICE B).   

A mesma Escala de Avaliação de Desempenho de Fala, menciona da seção XX do 

pré-Teste, foi utilizada no Pós-Teste, bem como a análise dos áudios por professores 

avaliadores proficientes em inglês. Os resultados do pré e Pós-testes são comparados no 

capítulo seguinte desta dissertação no intuito de investigarmos se houve algum 

desenvolvimento na produção oral dos aprendizes após a experiência pedagógica com as 

tarefas de aprendizagem.  

 

2.4.5. Pós-Questionário  

 

O Pós-Questionário (encontrado no APÊNDICE D) ocorreu na aula posterior à 

realização do Pós-teste. Ele foi constituído de nove questões, todas fechadas. As perguntas 

possuíam entre quatro e cinco alternativas, nas quais os aprendizes deveriam assinalar apenas 
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uma delas, assim como no Pré-Teste. O objetivo deste questionário foi investigar as 

percepções dos alunos sobre as tarefas realizadas. 

Os questionamentos do Pós-Questionário foram elaborados pela professora-

pesquisadora, a qual procurou formulá-los de forma não complexa e nem confusa, sem 

também induzir as respostas positivas em relação à realização das Tarefas de Aprendizagem 

(NUNAN, 1992). 

Outros pontos relevantes para a pesquisa foram a análise auto-avaliativa que cada 

participante fez nesse questionário, bem como as suas respostas sobre as estratégias de 

comunicação utilizadas.  

 

2.4.6. Grupo Focal 

 

A entrevista presencial realizada com os participantes ao final da pesquisa ocorreu em 

forma de Grupo Focal. Segundo Dörnyei (2007), essa técnica é versátil, fácil de ser 

conduzida e também rápida, o que a permite ser usada em diversas áreas de conhecimento.  

Esses motivos direcionaram a opção por esse instrumento de coleta de dados.  

A sessão do grupo focal durou aproximadamente dez minutos, sendo este tempo 

dividido para a discussão de cada tópico selecionado. Os alunos foram alocados em um 

círculo e deram respostas pessoais a alguns questionamentos e tópicos que emanaram durante 

este momento. Como exemplo deste momento da pesquisa tem-se a seguinte questão: “o que 

eu conhecia sobre inglês antes das tarefas?”. 

A autora da pesquisa trabalhou de forma complacente, controlando a sequência dos 

tópicos a serem discutidos e criando um ambiente de empatia, através do qual os participantes 

foram encorajados a expressar suas ideias e sentimentos. Estes dados foram gravados em 

áudio em um aparelho da marca SONY, modelo ICD – PX312. A transcrição da entrevista 

gerada pela técnica de Grupo Focal encontra-se no APÊNDICE D.  

 

2.5. FERRAMENTAS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Por esta pesquisa ser conhecida como pesquisa de métodos mistos (DÖRNYEI, 2007), 

a coleta de dados deu-se nos âmbitos qualitativo e quantitativo. Deste modo, a análise foi feita 

através da triangulação de dados, procedimento que consiste no cruzamento destes dois tipos 

de dados, a fim de se obter resultados que se confirmem entre si. A análise dos dados 
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qualitativos e quantitativos coletados nesta pesquisa foi realizada da forma descrita nas 

subseções a seguir.  

 

2.5.1. Análise Qualitativa 

 

A análise dos dados qualitativos, gerados a partir das questões abertas dos dois 

questionários, das Notas de observação e do Grupo Focal, foi realizada de forma 

interpretativa. Os Pré e Pós-questionários responderam a pergunta “Quais as percepções dos 

participantes sobre a sua produção oral e o ensino desta habilidade na escola pública?”. Os 

dados obtidos a partir das Notas de Observação e do Grupo Focal, por sua vez, responderam a 

segunda questão, “Como a exposição sistemática à ABT pode contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias comunicativas de aprendizes em contexto de ensino público 

em inglês como L2?”.  

As questões abertas de ambos os questionários revelaram as percepções (crenças, 

opiniões, sugestões e etc.) dos aprendizes a respeito do processo de ensino-aprendizagem da 

produção oral na escola pública e foram organizadas através da ferramenta. Wordle
40

, a qual 

simboliza as palavras mais frequentes em um estudo com letras de maior tamanho. Para fins 

de exemplo, a Figura 3 apresenta uma nuvem de palavras feita a partir dos itens lexicais 

presentes nesta seção.  

 

FIGURA 6- Nuvem de Palavras da Seção Ferramentas e Procedimentos de Dados 

 

                                                 
40

 Wordle é uma ferramenta tecnológica para a geração de nuvens de palavras através do link: 

http://www.wordle.net/create  
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As Notas de Observação, como já sugere seu nome, foram dados coletados a partir da 

observação das oito aulas com tarefas, realizada pela pesquisadora. Nestes documentos foram 

registrados os acontecimentos existentes durante cada fase das tarefas (pré-tarefa, ciclo da 

tarefa e foco na língua). Estas notas de observação estão disponíveis para leitura nos 

apêndices E, F, G, H, I, J, L e M deste trabalho.     

Os dados provenientes do Grupo Focal foram transcritos da mesma forma que foi 

relatado na gravação em áudio. Recortes destas falas são apresentados de forma a corroborar 

com os dados advindos das Notas de Observação. A transcrição destes relatos encontra-se nos 

apêndices M, N e O. 

 

2.5.2. Análise Quantitativa 

 

A tabulação dos dados quantitativos provenientes das perguntas fechadas dos Pré e 

Pós-questionários, foi realizada através de gráficos feitos no Programa Word. Estes gráficos 

também foram úteis para a análise da primeira pergunta de pesquisa, cujo foco era investigar 

as percepções dos aprendizes sobre suas produções orais. A parte final da análise ocorreu 

através do cruzamento destes dados quantitativos com os qualitativos advindos destes 

mesmos instrumentos.  

Os dados quantitativos resultantes dos Pré e Pós-Testes, por sua vez, foram analisados 

utilizando-se o programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0cb8qfjaa&url=http%253a%252f%252fwww.dummies.com%252fhow-to%252fcontent%252fhow-spss-statistical-package-for-the-social-scienc.html&ei=hrk_u42ok4tg8qgdhogqcw&usg=afqjcng9aob267axsxzmp6-5p2jamruh_a&sig2=rkz2y26lbj-8tepqqrxkuq&bvm=bv.70810081,d.b2u
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2010. Estes auxiliaram na resposta à questão 3, Como a exposição sistemática à ABT pode 

impactar o desenvolvimento da rendimento no teste de proficiência a proficiência oral global, 

e pronúncia na produção oral de inglês como L2 dos participantes em um contexto de ensino 

público? 

Para o cálculo do rendimento, estipulou-se um valor de 2 pontos para cada questão 

correta do teste. O acerto de metade de uma questão vale 1 ponto e o erro não recebe 

pontuação alguma. O rendimento, assim, foi calculado através do número de pontos 

conseguidos no teste de Cambridge dividido pelo número máximo de pontos no teste, neste 

caso 10 (2 – quantidade de pontos máximos atribuídos para cada questão – multiplicados por 

5 – o número total de questões) e, multiplicado por 100. Para efeito de A pronúncia, por sua 

vez, foi avaliada a partir do número de palavras pronunciadas corretamente dividido sobre o 

número total de palavras ditas pelo participante, vezes 100.  

Para a análise da Proficiência Oral Global (POG), foi medida pela média gerada a 

partir das avaliações dos 3 professores-avaliadores de ambos Pré e Pós-testes. Para padronizar 

as forma de avaliação entre esses examinadores orais, forneceu-se um arquivo com instruções 

de avaliação semelhantes as providas aos examinadores do teste KET – Cambridge, através de 

uma Escala de Avaliação de Proficiência Oral
41

 (APÊNDICE B), contendo informações 

necessárias para facilitar a distribuição de pontos entre as variáveis a serem analisadas: 

acurácia gramatical, pronúncia e interação comunicativa (fluência). As notas atribuídas por 

estes avaliadores para cada uma destas medidas foram somadas e, em seguidas divididas por 

três (quantidade de avaliadores) para a obtenção de uma média, a qual denomina-se POG. 

Ainda, a título de atestar a consistência interna e confiabilidades entre os escores fornecidos 

pelos avaliadores, aplicou-se, a exemplo de Weissheimer (2007), o teste Alpha de Cronbach
42

, 

ferramenta encontrada no programa estatístico SPSS.  

Os dados referentes às variáveis rendimento no teste de proficiência, pronúncia e POG 

foram, então, submetidos ao teste não-paramétrico Wilcoxon para variáveis dependentes, 

equivalente ao teste t paramétrico, o qual serviu para comparar os dois momentos de 

pontuação dos participantes do grupo em questão. Assim, após a análise neste teste, revelou-

se a ocorrência de alguma modificação numérica entre os dois exames de proficiência, 

representando potenciais ganhos na produção oral dos aprendizes, do Pré-teste para o Pós-

teste.  

                                                 
41

 Assessing Speaking Proficiency Scale, no original. 
42

 Cronbrach’s Alpha, no original. 
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O próximo capítulo mostra os Resultados e Discussões dos Dados correspondentes a 

esta pesquisa. Nele, as três perguntas de pesquisa deste estudo são respondidas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Este capítulo objetiva reportar os resultados obtidos neste estudo a partir da análise 

dos dados coletados, a fim de discuti-los com base em as teorias apresentadas no capítulo 2, 

referente à Fundamentação Teórica. Inicialmente, disserta-se sobre a primeira questão de 

pesquisa proposta nesta pesquisa Quais as percepções dos participantes sobre a sua produção 

oral em LE e o ensino desta habilidade na escola pública?, analisada a partir dos dados 

qualitativos, bem como dados quantitativos, referentes às análises dos Pré e Pós-

Questionários. 

Na sessão subsequente, discuti-se a segunda questão de pesquisa Como a exposição 

sistemática à ABT pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias comunicativas de 

aprendizes em contexto de ensino público em inglês como L2?. Esta pergunta é respondida 

com base nos dados qualitativos provenientes das Notas de Observação e Grupo Focal. 

Por fim, apresenta-se a terceira e última questão de pesquisa Como a exposição 

sistemática à ABT pode impactar o desenvolvimento do rendimento no teste de proficiência, a 

proficiência oral global, e a pronúncia na produção oral de inglês como L2 dos participantes 

em um contexto de ensino público?. A resposta para esta questão é gerada a partir dos dados 

quantitativos obtidos na análise dos Pré e Pós-Teste, adaptados do teste KET – Key English 

Test. 

 

3.1 O ENSINO DE PRODUÇÃO ORAL EM INGLÊS COMO LE NA ESCOLA PÚBLICA 

E AS PERCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE SUAS PRODUÇÕES ORAIS. 

 

O primeiro objetivo desta pesquisa foi investigar quais as percepções dos aprendizes 

sobre a sua produção oral em LE no ensino desta habilidade na escola pública. Para tal, 

direcionou-se o olhar, à priori, para as análises qualitativa e quantitativa do pré-questionário, 

esquematizado com quatro questões fechadas, uma questão mista e uma questão aberta 

(analisada através de uma nuvem de palavras). Em seguida, os dados coletados a partir das 

nove questões fechadas existentes no pós-questionário foram analisadas quantitativamente de 

forma a serem interpretadas em si, bem como comparadas com as questões dos pré-

questionário, ao fim da sessão. Por fim, analisaram-se qualitativamente, através das nuvens de 

palavras, as duas questões abertas existentes no pós-questionário, perguntas 10 e 11.  
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3.1.1. Percepções dos aprendizes sobre o ensino de inglês e suas produções orais antes da 

experiência com tarefas 

 

Inicialmente, como forma de descobrir as necessidades educacionais (needs analysis) 

dos aprendizes em questão, um Pré-Questionário foi aplicado. Neste documento havia 4 

questões fechadas, uma mista e uma aberta. As perguntas de múltipla escolha continham entre 

4 e 5 alternativas. A questão mista era composta por 5 escolhas, sendo a última delas a opção 

“outra”, com espaço disponível para o participante escrever sua opinião. Já a última 

indagação, a aberta, possue dois quesitos, “a” e “b”, nos quais os alunos deveriam responder, 

respectivamente, “sim, não ou talvez” e justificar o “porquê” de sua resposta (ver ANEXO C). 

O Gráfico 1 apresenta a análise da primeira questão do pré-questionário - Sobre o 

inglês, em sua opinião - em que mais da metade dos aprendizes, em média 54,54%, relatou 

conhecer “(...) quase nada da língua inglesa”. Em seguida, a segunda resposta mais marcada, 

com aproximadamente 27,27%, foi “Você conhece alguns aspectos da gramática e/ou 

escrita”. Apenas dois participantes, 9,09% dos entrevistados assumiu conhecer “alguns 

aspectos da oralidade/compreensão auditiva”. De tal modo, percebe-se que estes estudantes, 

em sua maioria, alegam conhecer “quase nada sobre a língua inglesa”.  

4,54%

27,27%

9,09%

54,54%

4,54%

1 - Sobre o inglês, em sua opinião:

 

GRÁFICO 1 – Representação percentual da questão 1 do pré-questionário 
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Os dados resultantes da questão 1 parecem corroborar os pensamentos dos autores  

apresentados na fundamentação teórica. A saber, Mota, Schadech e Cardoso (2011) explanam 

que circunda uma ideia no país de que não é possível aprender inglês no ensino regular, 

especialmente na escola pública. Nesta instituição, ainda, os alunos são classificados como 

ineficientes. Neste aspecto, Barcelos (2008, apud MOTA, 2011; SCHADECH, 2011; 

CARDOSO, 2011) relata um estudo, no qual alunos brasileiros aprendizes de língua inglesa 

como LE na escola pública, falam sobre suas crenças e experiências, expondo que a 

aprendizagem de tal língua nesta instituição é ruim e desmotivante, resumindo-se muitas 

vezes ao ensino do verbo To Be. 

Essa falta de credibilidade em si, a denominada profecia autorrealizadora (MOITA 

LOPES, 1996, p.75), indica que os aprendizes internalizam e materializam a crença de que o 

processo de ensino-aprendizagem fracassará. Isto é claramente percebido no momento em que 

mais de 50% dos alunos de uma turma de Ensino Fundamental da instituição pública de 

ensino, como é o caso da realidade desta pesquisa, afirmam conhecer “quase nada” sobre a 

língua inglesa.  

Dando-se sequência, a segunda questão foi “O que você mais sabe sobre a língua 

inglesa?” e obteve resultados, no mínimo, surpreendentes. Isto por que a opção D, “ouvir/ 

entender”, recebeu a maior parte dos votos, 40, 90%. Logo após, 36,36% do total votou na 

alternativa A, “escrever”. “Falar”, competência registrada na letra C, foi marcada apenas 

9,09% participantes (GRÁFICO 3).  
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(A) Escrever (B) Ler (C) Falar (D) Ouvir/ entender

36,36%

13,63%
9,09%

40,90%

2 - O que você mais sabe sobre a língua 
inglesa?

 

GRÁFICO 2 – Representação percentual da questão 2 do pré-questionário 

 

Retomando-se o que foi discutido anteriormente, percebe-se que há uma discrepância 

entre a visão dos aprendizes sobre qual habilidade eles sabem mais e o que reza os PCNs. Isso 

porque a habilidade de leitura, a mais enfatizada por este documento oficial (BRASIL, 1998), 

é colocada pelos alunos em penúltima posição quanto ao que eles sabem; enquantoque, 

obecedendo-se o que rege tais parâmetros, esta habilidade deveria ser posicionada em 

primeiro lugar.  

Quanto ao fato de os alunos acreditarem conhecer mais sobre a habilidade de 

“ouvir/entender”, que sobre a leitura, por exemplo, podemos nos valer do entendimento de 

Miccoli (2011). A autora alega que a proposta dos PCNs para a primazia de atividades de 

leitura, até poderia ser justificada nos anos 1990, ou ainda início do século XXI. Contudo, a 

realidade mundial na atualidade é outra, uma vez que muitas pessoas emergiram para a classe 

C, por exemplo, e isso possibilitou o acesso de grande parte da população brasileira à bens de 

consumo, como computadores e aparelho celulares de ponta (grifo meu), e, deste modo, este 

grupo passou a ter acesso à diversidade cultural mundial, ainda que virtualmente (MICCOLI, 

2011). 

 Ainda com relação aos dados da questão 3 do pré-questionário, sabe-se, através das 

anotações feitas nas notas de observação, que os alunos desta turma, em sua maioria, acessam 

rotineiramente a internet, através, principalmente, de seus smartphones. Por isso, estes devem 

ouvir músicas e assistir a vídeos, os quais, em suas percepções, devem os auxiliar no 
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desenvolvimento da habilidade de “ouvir/entender” em língua inglesa como LE, conforme 

afirma Almeida filho (1993),  

Em relação ao fato de os estudantes desta pesquisa alegarem dominar a conhecer  

escrita na língua inglesa, especula-se que isto possa ser atribuído à prática de o professor de 

língua inglesa, por vezes, utilizar o quadro para anotar muito dos conteúdos a serem 

ministrados aos alunos    Recorrendo-se -se os PCNs, tem-se que: as condições na sala de aula 

da maioria das escolas brasileiras abrangem, entre outras coisas, a carga horária reduzida, 

classes superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria dos 

professores, material didático reduzido a giz e livro didático (BRASIL, 1998, p.21). .  

A terceira questão, “Nas aulas de inglês eu mais me interesso em”, apontou como 

respostas (representadas no GRÁFICO 3)  que 68,18% dos participantes afirmaram se 

interessar em “aprender a falar a língua”, alternativa A. Apenas 13,63% assumiram querer 

ouvir diálogos e músicas. 0% indicou não se interessar em aprender inglês, por não gostar de 

inglês, a opção E.  

 

A) Aprender a
falar

B) Saber ler
textos

C) Ouvir
diálogos e
músicas

D)Escrever
textos

E) Não me
interesso em

aprender

68,18%

9,09% 13,63% 9,09%
0%

3- Nas aulas de inglês eu mais me interesso 
em:

 

GRÁFICO 3 – Representação percentual da questão 3 do pré-questionário 

 

Este achado parece remeter à fala do autor da narrativa 14, anteriormente discutida, na 

qual o aprendiz apresenta sua frustração por não ter realizado seu desejo de falar, ao menos, 

algumas palavras na língua das músicas que ele gostava de ouvir (NARRATIVA 14, In: 

LIMA, 2011). Uma vez que, novamente, têm-se alunos oriundos de escola pública assumindo, 
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ainda que indiretamente, que a habilidade menos conhecida por eles é a oral, vê-se nesses 

estudo também o desejo de falar inglês manifestado. O que não se pode afirmar, no entanto, é 

qual dos argumentos utilizados por Blatyta (2011), como a complexidade de ser aprendiz ou 

ainda escassez de recursos escolares (dentre outros), é responsável por este fato.  

A quarta questão - Você acredita que pode aprender a falar inglês? – resultou em 

58,18% afirmando que “sim”, isto é, expressando que acreditam poder aprender a falar inglês. 

27,27% dos entrevistados indicaram que talvez pudessem aprender a falar o idioma. Ainda 

sobre esta questão, 4,54% dos participantes afirmaram que só aprenderia a falar inglês se 

fosse a um curso de idiomas e 0% assinalou a alternativa “não”, indicando acreditar em sua 

impossibilidade de aprender a língua inglesa (GRÁFICO 4). 

A despeito de relatos como o do ex-aluno da escola pública, autor da narrativa 14 

(NARRATIVA 14, In: LIMA, 2011), o que chama de ilusão sua vontade de aprender a falar 

inglês neste contexto de ensino, os dados encontrados no presente estudo apontam uma outra 

direção.  Isto porque, os estudantes participantes deste estudo, acreditam que podem aprender 

a se comunicar oralmente em inglês como LE, mesmo no contexto público de ensino. Neste 

sentido, os pré-julgamentos negativos expostos por Paiva (2001) sobre o pensamento de 

sujeitos que trabalham na escola, bem como dos próprios aprendizes da (não) necessidade de 

estes alunos aprenderem inglês, visto que eles não dominam nem a sua L1, parecem estar 

sendo modificados.    

 

 

GRÁFICO 4 – Representação percentual da questão 4 do pré-questionário 
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Seguindo o curso das perguntas, a questão 5 - Como você acredita que pode aprender a 

falar inglês? -, buscava investigar as preferências dos aprendizes com relação aos tipos de 

atividades a serem desempenhadas em sala durante as aulas focadas na produção oral. Das 

opções existentes, os participantes aderiram em maior número, 31,81%, à letra “D”, “Através 

de tarefas que simulem a vida real realizadas em pequenos grupos”. Com 22,72%, apareceram 

empatadas as opções “A” e “B”, respectivamente “Através da repetição de palavras novas” e 

“Cantando as músicas das bandas do momento” (ver GRÁFICO 5).  

 

 

GRÁFICO 5 – Representação percentual da questão 5 do pré-questionário 

  

Com base na predileção dos participantes por aprender “Através de tarefas que 

simulem a vida real realizadas em pequenos grupos”, percebeu-se a necessidade da utilização 

das tarefas sugeridas por Willis (1996), no processo de ensino-aprendizagem de inglês como 

LE para tais aprendizes. Isto porque o objetivo destas tarefas de aprendizagem é estimular a 

comunicação real na língua-alvo, isto é, criar um propósito real para o uso da língua e prover 

um contexto natural para o estudo da língua (WILLIS, 1996). 

A partir desta indicação feita pelos estudantes, foram elaboradas, pela professora-

pesquisadora, tarefas segundo os padrões da ABT, defendida por Willis (1996), a fim de que 

fossem desenvolvidas em sala por estes alunos. Esta autora, neste sentido, propõe seis tipos de 

tarefas distintas: tarefas de listagem; ordenação e classificação; comparação; resolução de 
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problemas; compartilhamento de experiências pessoais; e as tarefas criativas (WILLIS, 1996). 

Durante a preparação destas atividades, a professora procurou obedecer o que foi proposto 

pelaautora, uma vez que as oito tarefas elaboradas enquadravam-se nos seis tipos distintos 

destas atividades, tentando selecionar tópicos e tarefas que motivassem os aprendizes, 

chamassem sua atenção e apresentasse um grau adequado de desafio linguístico e intelectual 

(WILLIS, 1996). 

Sobre esta questão 5, ainda registraram-se 18,18% para a opção “E”, “Outra”, cujas 

respostas encontram-se na FIGURA 10, desenvolvida em forma de Wordle: 

 

 

 

FIGURA 07 – Nuvem de palavras relativa às respostas à letra E da questão 5 do pré-

questionário 

 

Sobre a nuvem de palavras com os pensamentos dos estudantes sobre outras formas 

pelas quais eles poderiam aprender inglês como LE, observa-se que “as músicas” demonstram 

ser as favoritas. Por isso, elaborou-se também atividades com este instrumento de 

aprendizagem. 

Por último, a questão 6- “Você acredita que pode ser importante para sua vida, 

morando no estado do RN (Brasil), aprender a falar inglês como uma língua estrangeira?” -, 

por exigir respostas mistas, teve como alternativas as letras “a” – “Sim, não ou talvez” e a 

letra “b” – “Porquê?”. Na letra “A”, aproximadamente 90,9% dos alunos (vinte aprendizes) 

responderam que “sim”, eles acreditavam ser importante aprender a falar inglês, estando 

convivendo em um contexto como o do RN. Dois alunos, por volta de 9,09%, disseram 

“talvez” e nenhum aluno apontou “não” com resposta. Para uma melhor visualização das 

respostas dos participantes
43

 a este questionamento, elaboramos, no programa wordle uma 

nuvem de palavras que resumo o que foi dito pelos estudantes (FIGURA 11).  

                                                 
43

 Faz-se importante salientar também que em algumas das respostas dos aprendizes havia erros ortográficos em 

sua língua materna, o Português, quando comparados ao padrão da norma culta da língua. Estes equívocos, por 
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FIGURA 08 – Nuvem de palavras relativa às respostas à questão 6 do pré-questionário 

 

A título de síntese, percebeu-se, com base nas respostas dos participantes da pesquisa 

ao pré-questionário, que a maior parte dos alunos, cerca de 90,9%, acreditava inicialmente, 

conhecer quase nada da língua inglesa. Estes alunos pensavam ainda conhecer menos sobre a 

competência escrita na L2 e saber mais sobre a habilidade de ouvir/entender. Segundo eles, o 

que mais os interessava nas aulas de inglês era aprender a falar a língua inglesa (pois seria 

importante para a vida, principalmente profissional, dos mesmos), fato que eles acreditavam 

ser possível mesmo em uma escola pública. Deste modo, os estudantes afirmaram que o 

caminho para aprender a falar este idioma seria através de tarefas que simulassem a vida real 

realizadas em pequenos grupos. 

No pós-questionário observa-se se houve mudança no pensamento dos alunos após a 

realização das tarefas de aprendizagem e quais as suas percepções deste processo como um 

todo. Estas opiniões são relatadas na sessão a seguir. 

 

 

3.1.2. Percepções dos aprendizes sobre o ensino de inglês e suas produções orais após 

suas experiências com tarefas 

 

 

                                                                                                                                                         
sua vez, foram corrigidos pela pesquisadora no momento da elaboração da “nuvem de palavras” para melhor 

entendimento do leitor, porém, encontram-se escritos como no original no APÊNDICE P. 
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Após as oito semanas de coleta de dados, isto é, de aplicações das tarefas de 

aprendizagem com foco na produção oral, os alunos participantes responderam a um pós-

questionário (APÊNDICE D). Este documento teve como objetivo sondar as opiniões sobre as 

aulas diferenciadas envolvendo as tarefas propostas pela ABT (WILLIS, 1996). O 

questionário contou com 8 questões fechadas, com 4 ou 5 alternativas cada, e 2 questões 

abertas. Vale a pena lembrar que os alunos foram instruídos a assinalarem apenas uma 

alternativa em cada questão.    

Repetiu-se, propositalmente, neste pós-questionário as duas primeiras perguntas 

existentes no pré-questionário. A finalidade desta ação foi tentar perceber se a ideia dos 

estudantes a respeito de seu conhecimento sobre a língua inglesa havia mudado ou continuava 

a mesma. Os demais questionamentos foram a respeito de seus desenvolvimentos enquanto 

aprendizes de inglês como L2, de suas preferências e possíveis contrariedades sobre as 

tarefas, sobre estratégias de comunicação utilizadas durante as realizações das tarefas e, ainda, 

sugestões para aulas futuras. 

A primeira questão tinha como título “Sobre o inglês, em sua opinião:”, igualmente 

como no pré-questionário. A alternativa mais assinalada pelos alunos continuou sendo a “D”, 

“Você conhece quase nada da língua inglesa”, com um ponto a mais que no pré-questionário, 

13 marcações (59,09%). A segunda preferência dos participantes foi a letra “C” – “Você 

conhece alguns aspectos da oralidade/compreensão auditiva” com 22,72%, três a mais do que 

no pré-questionário. A terceira opção dos aprendizes foi a “Você conhece alguns aspectos da 

gramática e/ou escrita”, letra “B”, com 18,18%. Os quesitos “A” – “Você conhece muito 

sobre a língua” e “E” – “Você não conhece coisa alguma sobre a língua” não obtiveram votos 

(GRÁFICO 6). 
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GRÁFICO 6 – Questão 1 do pós-questionário 

 

Analisando-se esses resultados obtidos na questão 1 e, comparando-os com o produto 

da mesma questão encontrada no primeiro documento, observamos que após a realização das 

tarefas de aprendizagem em língua inglesa, um aluno deixou de considerar que “conhece 

muito sobre a língua”, o que indica nesta fase da pesquisa nenhum dos alunos se considera 

muito conhecedor do idioma. Percebe-se ainda que dois dos aprendizes deixaram de acreditar 

que conheciam “alguns aspectos da gramática e/ou escrita” no inglês. Em contrapartida, o 

número de estudantes que julgavam conhecer “alguns aspectos da oralidade/compreensão 

auditiva” aumentou, passando de 2 no primeiro questionário para 5 no último. No que diz 

respeito a “conhecer quase nada da língua inglesa”, a percentagem de educandos convictos 

sobre isto aumentou de aproximadamente 54,4% para mais de 59%. 

Thornbury (2006) aponta algumas atividades relacionadas à produção oral, atividades 

de aumento da consciência
44

, como sendo aquelas destinadas a ajudar os aprendizes a 

descobrir lacunas no conhecimento em uma L2.  Essa consciência também pode ser 

                                                 
44

 Awareness-raising activities, no original. 
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aumentada quando os alunos percebem as lacunas entre o que eles podem fazer e o que os 

falantes qualificados conseguem fazer. As tarefas sugeridas por Willis (1996) são por si só 

atividades de aumento de consciência, uma vez que elas se enquadram nos tipos de atividades 

propostos por Thornbury (2006) como sendo de aumento de consciência. A exemplo, pode-se 

demonstrar que, assim como sugere Thornbury (2006), primeiro os alunos realizam a tarefa 

como o melhor de sua habilidade atual (ciclo da tarefa, segundo WILLIS, 1996); em seguida, 

eles observam falantes hábeis fazendo a mesma tarefa (foco na língua – WILLIS, 1996); e, 

por fim, eles refazem a tarefa original (ou uma similar), na tentativa de incorporar as 

características visadas. 

Ainda, o aumento da quantidade de aprendizes que imaginavam conhecer sobre a 

“oralidade/compreensão auditiva”, de aproximadamente 9,1% para cerca de 22,7%, parece 

indicar que algumas características citadas por Willis (1996) sobre as tarefas condizem com a 

realidade. A tarefa, segundo esta autora, auxilia os alunos no desenvolvimento tanto da 

fluência em L2 quanto de EC, uma vez que para se atingir os objetivos da tarefa, os alunos 

necessitam focar principalmente no significado, ao invés de se derem a forma da língua em si 

(WILLIS, 1996). Assim, é através das tarefas que os aprendizes podem se tornar melhores 

comunicadores e aprender novas palavras e frases um com o outro (WILLIS, 1996).  

Deste modo, acredita-se que quanto mais proficientes os aprendizes participantes 

foram ficando, na medida em que participavam das tarefas orais propostas, mais consciência 

de suas “lacunas” de aprendizagem eles adquiriam. Desta maneira, tanto o aumento dos 

estudantes que acreditam “conhecer quase nada da língua inglesa”, quanto a diminuição do 

número de alunos de um para nenhum, que pensava conhecer muito sobre a língua inglesa 

antes da realização das tarefas, parecem indicar uma modificação no pensamento dos 

participantes da pesquisa após praticar essas atividades, demonstrando, desta maneira, que 

parecem ter tornado-se mais conscientes de suas limitações e do quão trabalhoso aprender a 

falar em uma L2 pode ser. 

Analisando-se a segunda questão
45

, “O que você mais sabe sobre a língua inglesa 

hoje?”. Através desta pergunta, descobriu-se que, para os alunos, a habilidade que eles 

pensavam conhecer mais, após a aplicação das tarefas de aprendizagem foi a de escrita, 

existente na letra “A”, com 7 marcações (31,81%), uma a menos que no pré-questionário. Em 

seguida, veio a alternativa “C”, “fala”, a qual recebeu quatro votos a mais que no pré-

questionário, totalizando 6 assinalações (27,27%). A opção “B”, “ler”, recebeu a preferência 

                                                 
45

 Observou-se que na terceira questão um aluno assinalou ambas as alternativas “C” e “D”.  
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de 5 aprendizes (22,72%), dois a mais que no questionário anterior. Com a mesma quantidade 

de votos – 5 – a opção “D” – “ouvir/entender”, obteve, anteriormente nove assinalações, ou 

seja, uma redução de quatro escolhas, como é possível ser visualizado no GRÁFICO 7. 

 

 

GRÁFICO 7 – Questão 2 do pós-questionário 

 

Assim, ainda sobre a questão 2, é possível perceber que após as aulas ministradas 

através das tarefas de aprendizagem, a habilidade de “escrita”, que já havia recebido o 

segundo lugar em quantidade de preferências no pré-questionário, foi eleita pela maior parte 

dos aprendizes como sendo a que eles sabiam mais. A “leitura” recebeu um considerável 

aumento em termos de quantidade de marcações, mas continuou em terceiro lugar na 

predileção dos alunos. A habilidade de “fala” indiscutivelmente foi a que obteve a mudança 

mais significativa, com relação aos alunos que expressaram saber mais esta habilidade. 

Contudo, houve uma redução considerável na quantidade de estudantes que haviam escolhido 

“ouvir/entender” como sua maior aptidão em inglês, deixando, assim, de ser o que os alunos 

mais conheciam sobre a língua inglesa e passando a ocupar o último lugar nas assinalações. 

Com relação aos resultados obtidos nesta segunda questão, pode-se, utilizando-se dos 

pensamentos de Willis (1996), idealizar o porquê de os aprendizes terem tais pensamentos a 

respeito da escrita e da fala. Esta autora revela que durante o estágio do relatório os alunos 

relatam brevemente, de forma falada ou escrita (para outros alunos lerem), para o grande 

grupo, alguns aspectos da sua tarefa. Portanto, durante esta etapa, os alunos deparam-se com 
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uma situação em que eles falam ou escrevem para um público mais específico. Neste sentido, 

eles naturalmente querem usar o melhor de sua L2 e, por isso, evitam cometer erros que sejam 

notórios aos outros colegas. Então, estes aprendizes findam em se esforçam para atingir 

acurácia gramatical e POG em conjunto (WILLIS, 1996).  

Deste modo, concebe-se que os aprendizes continuaram percebendo que sua escrita 

melhorava à medida que eles necessitavam escrever para organizar suas ideias. Ao mesmo 

tempo, no processo de relatar seus achados, o melhor de suas LEs era utilizado oralmente, 

fato que também corroborou para que a fala saltasse de 9,09% para 27,27% das preferências 

dos aprendizes quanto ao que eles mais sabiam a respeito da língua inglesa.  

No tocante à questão 3,“Após a aplicação das tarefas, eu:”, a priori, percebeu-se 

também que a alternativa predileta da maior parte dos aprendizes foi a “B”, “Desenvolvi a 

escrita em inglês”, com 8 votos (36,36%). Logo depois, apareceu a opção “A”
46

, “Desenvolvi 

a leitura em inglês”, marcada por 5 alunos (22,72%). Receberam 4 votos, ambas as letras “C” 

e “D”, respectivamente, “Desenvolvi a oralidade (falar) em inglês” e  “Desenvolvi a 

compreensão auditiva (ouvir)”, cada uma totalizando 18,18% . E, com apenas 2 marcações 

(9,09%), alternativa “E” foi a menos marcada pelos estudantes (GRÁFICO 8). 

 

 

GRÁFICO 8 – Questão 3 do pós-questionário 

 

                                                 
46

 Observou-se que na questão 3 do pós-questionário, um participante assinalou ambas as respostas “A” e “C” 

desta pergunta. 
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Os achados desta questão 3 no que se referem à escrita, parecem remeter a necessidade 

dos aprendizes de organizarem o que eles querem dizer, de usar a língua de maneira 

apropriada e verificar o que está correto, na fase do planejamento, a que antecede a do 

relatório (WILLIS, 1996). Willis (1996) ainda revela que todos os tipos de tarefas podem 

envolver a leitura, a oralidade e ainda levar naturalmente à escrita, fato que aparenta ter 

ocorrido, segundo a opinião dos participantes. 

Na questão 4, “Com relação a falar inglês, eu:”, grande parte dos aprendizes, 16 alunos 

(72,72%) respondeu “sei um pouco”, letra “A”. Em segundo lugar, porém, com uma diferença 

considerável, com 4 assinalações, surge a opção “B”, “sei bem”.  A alternativa “D” – “Não 

sei” – foi marcada por 2 aprendizes, somando 9,09%. A letra “C” – “sei bastante”, entretanto, 

não foi assinalada (GRÁFICO 9). Daí, pode-se interpretar que, após a aplicação das tarefas, a 

maior parte dos participantes da pesquisa acredita saber um pouco falar a língua inglesa. 

Poucos alunos acreditam saber falar bem o idioma. Um número bastante reduzido de 

aprendizes pensa não saber falar a referida língua. E, ninguém fez menção à resposta “sei 

bastante” falar inglês. 

 

GRÁFICO 9 – Questão 4 do pós-questionário 

 

Sobre o achado da questão 4 cogita-se que o número de tarefas de aprendizagem com 

foco na produção oral não foi suficiente para despertar nos aprendizes a percepção de seu 

desenvolvimento ao longo do processo. Porquanto, sabe-se que a aprendizagem de uma LE 

em sala de aula que é um processo que demanda muito tempo (MICCOLI, 2007, p. 34). Esta 

autora ainda defende que é impossível um aluno conseguir aprender tudo o que precisa para se 
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expressar bem em uma L2 em sala de aula e que os sujeitos envolvidos no processo, 

professores e alunos, precisam ter consciência da limitação de seus papéis neste contexto 

(MICCOLI, 2007).  

Questionou-se no item 5: “Das tarefas, eu mais gostei:”. A opção “C” – “Das que 

precisavam produzir um diálogo, um folder ou uma receita” foi a que recebeu a maior 

quantidade de votos, 8, isto é, 36,36%. Em seguida, as alternativas “A” e “D”, 

respectivamente “Das que envolviam exibição de vídeo” e “De não ter que fazer uma 

avaliação escrita no fim do bimestre”, receberam 5 votos cada (22,72%). Com menos 

marcações, 4 no total (18,18%), apareceu a letra “B” – “Da que envolveu música” (GRÁFICO 

10).  Deste modo, conclui-se que os alunos preferiram as tarefas que “precisavam produzir um 

diálogo, um folder ou uma receita” e, a tarefa “que envolveu música” foi a que eles menos 

gostaram.  

Na questão 5, os alunos demonstraram preferir as tarefas em que eles precisavam 

produzir um diálogo, um folder ou uma receita. Sobre isto, Willis (1996) comenta que as 

tarefas podem ser originadas a partir de qualquer tópico. De toda forma, a seleção de  tópicos 

e tarefas deve ser feita pelo professor de forma que motive os aprendizes, chame sua atenção e 

apresente um grau adequado de desafio linguístico e intelectual.  

 

 

GRÁFICO 10 – Questão 5 do pós-questionário 
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A questão de número 6, “Dos aspectos das tarefas que eu mais gostei foi:”, apresentou 

como resposta mais bem votada, a letra “A” – “trabalhar em duplas/pequenos grupos”, com 

11 assinalações (50% do total). Seis alunos, isto é 27,27%, afirmaram que “de escrever frases 

e/ou pequenos textos em inglês” – alternativa “B” – era o aspecto que eles mais gostaram. 

Logo após, com 5 indicações (22,72%), surge a opção “D”, “Das apresentações ao final de 

cada tarefa”. E, com apenas 3 votos (13,63%), tem-se a letra “C” – “Do ensaio antes de 

apresentações” (GRÁFICO 12). Portanto, entende-se que o aspecto das tarefas preferido pelos 

aprendizes em questão foi o “de trabalhar em duplas/pequenos grupos”. Em contrapartida, a 

característica menos apreciada foi a “do ensaio antes das apresentações”.  

 

A)   De trabalhar
em

duplas/pequenos
grupos

B)  De escrever
frases e/ou

pequenos textos
em inglês

C) Do ensaio
antes das

apresentações

D)Das
apresentações ao

final de cada
tarefa

50%

27,27%

13,63%

22,72%

6– O aspecto das tarefas que eu mais 
gostei foi:

 

GRÁFICO 11 – Questão 6 do pós-questionário 

 

Analisando-se a questão 6, pode-se perceber que em ambas os aspectos mais 

apontadas pelos aprendizes como sendo os mais e menos apreciados, respectivamente, nas 

tarefas corroboram as ideias de Willis (1996). A preferência dos alunos por tarefas de 

produção de “um diálogo, um folder ou uma receita”, parece remeter ao comentário de Willis 

(1996) sobre a importância da seleção das tarefas. Isto por que, para esta autora, os tópicos e 

tarefas devem ser escolhidos pelo professor de forma que motive os aprendizes, chame sua 

atenção e apresente um grau adequado de desafio linguístico e intelectual (WILLIS, 1996).  

A professora-pesquisadora, neste sentido, procurou selecionar as tarefas de acordo 

com as respostas dadas pelos alunos no pré-questionário, diante a pergunta “Como você 
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acredita que pode aprender a falar inglês?”, visto que estes responderam na ocasião “através 

de tarefas que simulem a vida real realizadas em pequenos grupos”. Esta escolha de diálogos, 

produção de folders e receitas, por exemplo, deu-se em virtude de a professora acreditar que 

estas atividades representavam a vida real dos alunos, fato aparentemente confirmado pelas 

respostas à esta questão.   

No que se refere à questão 6, o fato de os alunos terem demonstrado suas preferências 

por “trabalhar em duplas/pequenos grupos”, parece remeter a sugestão de Willis (1996) de 

que o professor separar os alunos iniciantes em duplas ou pequenos grupos. Esta medida, 

segunda esta autora, visa diminuir o medo e a timidez que os aprendizes iniciantes possuem 

em tentar usar a nova língua em frente aos outros alunos. Quanto à indicação indireta dos 

aprendizes de terem gostado menos do aspecto “ensaio antes das apresentações”, Willis 

(1996) faz uma ressalva que mostra justamente o quão importante é este momento para o 

aprendiz. Segundo ela, estágio do relatório proporciona aos alunos um estímulo para atualizar 

e melhorar sua língua e, assim, maximiza suas oportunidades de aprendizagem (WILLIS, 

1996). Isto por que a produção do relatório apresenta um desafio linguístico ao aluno, uma 

vez que este necessita se comunicar de forma clara e gramaticalmente precisa, adequando à 

linguagem produzida por ele às circunstâncias.  

A mesma autora relata, contudo, que no caso de alunos iniciantes, há quatro diferenças 

entre o modelo padrão da ABT e modelo ideal a ser usado para estes aprendizes (WILLIS, 

1996). Um destes diferenciais, o terceiro, mais especificamente, diz respeito à redução do 

planejamento e do relatório, devido à menor ênfase colocada sobre o uso público da língua, 

até que os aprendizes ganhem confiança. Levando-se em consideração esta última afirmação e 

a desaprovação dos alunos quanto a fase do planejamento, imagina-se que, de algum modo, 

este momento deve ter causado disconforto aos aprendizes. Ainda cogita-se a possibilidade de 

que estes estudantes não se sintam confiantes o suficiente para expor seus erros em frente ao 

grupo no qual estão inseridos. 

A sétima pergunta “O aspecto das tarefas que eu menos gostei foi:”, por sua vez, 

obteve uma resposta interessante, uma vez que, esta questão foi elaborada de forma fechada, 

isto é, ela deveria receber apenas marcações. Porém, um participante não assinalou letra 

alguma e escreveu abaixo: “outro: de não ter tantas na semanas
47

”. A maioria dos demais 

estudantes – 8 deles – optou pela letra “B”, “de ter que apresentar/falar em inglês”. “De 

escrever e/ou ler pouco em inglês”, alternativa “C”, foi a segunda mais votada, com 6 

                                                 
47

 Escrito da mesma forma que o documento original. 
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preferências (27,27%). Em terceiro lugar, aparece o quesito “A” – “de não trabalhar sozinho”, 

com 4 votos e 18,18% do total.  Por fim, a opção menos respondida foi a “D”, “de ensaiar 

antes das apresentações”, a qual obteve apenas 3 votos (13,63%), conforme vê-se no 

GRÁFICO 12. Ainda sobre a questão 8, analisou-se que o aspecto menos apreciado pelos 

alunos participantes foi o “de ter que apresentar/falar em inglês”.   

 

 

GRÁFICO 12 – Questão 7 do pós-questionário 

 

O fato de os alunos não apreciarem, de certa forma, do momento do relatório, como 

foi respondido na questão 7, lembra as palavras de Willis (1996), já mencionadas neste 

capítulo, de que o maior problema das turmas de línguas é, por vezes, fazer os alunos falarem. 

Um dos motivos, citados pela linguista aplicada é a falta de autoconfiança por parte dos 

aprendizes. Outra causa é, às vezes, a falta de entendimento  sobre o que a tarefa envolve, 

quais os seus objetivos e qual é o resultado esperado a partir de sua realização (WILLIS, 

1996), problemas que podem e devem ser evitados por intermédio do professor.  

A oitava pergunta, última questão fechada, do pós-questionário, “Ao sentir dificuldade 

no momento de falar em inglês durante a tarefa, eu:”, teve como alternativa mais marcada a 

“E” – “perguntava ao colega ou à professora”, com 18 votos (81,81%). A letra “B”, “falava 

Português”, recebeu 2 votos (9,09%), sendo, assim, a segunda opção dos aprendizes. Em 

seguida, com 1 voto cada (4,54% cada uma), aparecem as letras “A” e “C”, respectivamente, 

“tentava parafrasear, reafirmando minhas ideias usando outras palavras” e “consultava o 



110 

 

celular”. Finalmente, sem marcação alguma (0%), surge a letra “D”, “Mudava de assunto” 

(GRÁFICO 13). Assim sendo, compreende-se que um grande número de estudantes, ao sentir 

dificuldade no momento de se expressarem, “perguntava ao colega ou à professora”, enquanto 

que nenhum deles “mudava de assunto” em situações de embaraço.   

 

 

GRÁFICO 13 – Questão 8 do pós-questionário 

 

O questionamento 8 visava observar qual, na concepção dos aprendizes, seria a EC 

mais utilizadas pelos mesmos. Com relação às EC
48

, os iniciantes indicaram utilizar o “apelo 

direto” – estratégia lexical, uma vez que eles demonstraram pedir de ajuda por meio de 

perguntas explícitas ao interlocutor, no caso, ao colega ou à professora. Quanto ao uso das 

estratégias de comunicação, Paribakht (1985) afirma que as estratégias de comunicação 

podem variar de acordo com os níveis de proficiência dos falantes de uma LE. Neste sentido, 

Chen (1990 apud PREBIANCA, 2007), também declara que as competências estratégicas 

referem-se ao avanço dos aprendizes de suas habilidades de envolver-se em situações 

comunicativas e lidar com suas deficiências por meio de EC. Acredita-se, assim, que os 

aprendizes em questão aparentam não ter desenvolvido EC mais elaboradas, com as quais eles 

possam resolver sozinhos, autonomamente, lidar com as lacunas ocasionadas por suas 

dificuldades linguísticas.    

                                                 
48

 Estratégias de comunicação 
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A nona questão, de caráter aberto, perguntava aos aprendizes “Sobre as aulas com 

tarefas, sua opinião é:”. Com base nas respostas dada pelos aprendizes, formou-se a nuvem de 

palavras a seguir:  

 

FIGURA 09 – Nuvem de palavras relativa às respostas à questão 9 do pós-questionário 

 

 

Através da análise de nuvem, é possível perceber que a maior parte dos participantes 

respondeu positivamente à experiência baseada em tarefas. Mesmo em meio à dificuldade 

natural do processo de produção oral em LE (LEVELT, 1989; WILLIS, 1996) e das 

implicações que este causa quando realizado no contexto público de ensino, aproximadamente 

27% dos aprendizes afirmou ter gostado do experimento, como é percebido nos excertos
49

 a 

seguir: 

A7: Gostei muito pois percebi que aprendi mais do que quando temos 

aula normal. 

 

A10: Gostei muito, me ajudou a desenvolver essa língua que hoje em 

dia precisa muito. 

 

A17: Gostei muito pois desenvolvi muito meu Inglês sem contar que 

as aulas eram divertidas aqui que todo a sala se empenhou muito. 

 

A19: Gostei porque aprendemos mais fácil e mais rapido e sempre 

mais divertido. 

 

 

Quanto a estes comentários proferidos pelos aprendizes, percebe-se consonância entre 

eles e as afirmações de Willis (1996) quando esta ressalta a importância de engajar os alunos 

em um ambiente mais aconchegante, a fim de se promover oportunidades e motivação aos 

                                                 
49

 Todos os excertos que representam as falas dos aprendizes nas questões 10 e 11 dos pós-questionários estão 

ipis litteris o original. Portanto, todos as falhas em relação a gramática normativa em L1foram mantidos.    
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alunos iniciantes para que estes façam uso natural da língua. Isto porque em todos os excertos 

apresentados, os alunos afirmaram ter “gostado” da experiência de produção oral com tarefas 

e, associam este sentimento ao fato de também terem aprendizado mais a língua inglesa.  

   No que se refere à produção oral, os participantes deste estudo revelaram, ainda na 

questão 10: 

A06: Que foram positivas para melhor e mais rápido desenvolvimento 

da escrita e da pronúncia! E como foi em dupla, foi bom para ter uma 

dinâmica mais expressiva e constritiva. 

 

A12: Que eu aprender a ler melho o inglês, das aprecenteções para 

treina mas o inglês.  

 

A20: As aulas foram ótimas, gostei bastante, principalmente das 

apresentações. 

 

 

Nos trechos apresentados, percebe-se que os alunos enfatizaram que gostaram das 

apresentações, inclusive por desenvolver a produção oral (“treinar mais o inglês” – A12). Um 

aprendiz ainda referiu-se ao fato de, através desta experiência, poder desenvolver mais rápido 

a pronúncia. Sobre o estágio do relatório, descrito pelos aprendizes como sendo 

“apresentações”, Willis (1996) explana que apesar desta fase apresentar um pouco menos de 

oportunidades de aprendizagem que o estágio do planejamento, é de grande importância no 

processo com um todo, uma vez que, sem o “incentivo” de expor os achados ao longo da 

tarefa, o processo de aprendizagem do planejamento, de redigir o planejado e de ensaio não 

aconteceriam. Esta autora reforça ainda que é importante, nesta fase, o reconhecimento de que 

os alunos estão oferecendo seu melhor, através dos recursos e tempo disponíveis (WILLIS, 

1996).    

Quanto ao desenvolvimento da pronúncia, mencionado por A6, Goh e Burns (2012) 

mencionam que esta variável desempenha um papel relevante na obtenção de significado. Isto 

porque o ato de produzir enunciados compreensíveis depende em grande parte da pronúncia 

e da entonação (MENEZES, 2012, p. 130). Portanto, se o desenvolvimento da pronuncia foi 

realmente alcançado por esta (e outros aprendizes), isto mostra que houve um avanço na 

comunicação oral em LE. Sobre o fato, alguns aprendizes já indicaram, em dados qualitativos 

como este, ter desenvolvido a pronúncia. Utilizaremos, em sessões futuras, a análises dos 

dados quantitativos para comprovar ou refutar estas afirmações. 

Em resposta a questão 10 do pós-questionário, “Dê sugestões para aula futuras”, 

produziu-se a nuvem de palavras a seguir: 
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FIGURA 10 – Nuvem de palavras relativa às respostas à questão 10 do pós-questionário 

 

Com base nesta FIGURA 13, percebe-se que grande parte, cerca de 22,7%, dos alunos 

informou ter sentido necessidade de fazer uso do dicionário durante a realização das tarefas. 

Os excertos que se seguem revelam as falas dos aprendizes ipsis litteris o original: 

A06: O uso do dicionário português/inglês. 

 

A10: Poderia ter o uso do dicionário para que nós aprendermos mais 

rápido. 

 

A11: Minha única sugestão é o uso de Dicionário para facilita nas 

atividades escritas. 

 

A12: Consulta o dicionário. 

 

A21: Ter um dicionário. 

 

A respeito da ânsia dos participantes de utilização do dicionário durante a aula, pensa-

se que se configure no que Oxford (1990) classificou de estratégias de comunicação direta de 

compensação. Este tipo de EC, segundo esta autora, é aquela em que os alunos utilizam para 

preencher as lacunas na comunicação, como fazer suposições inteligentes, pedindo 

esclarecimentos, pedindo a repetição, e assim por diante, após a percepção de certas 

limitações tanto na obtenção de suas mensagens quanto na compreensão do que outras 

pessoas estão dizendo a estes. Do mesmo modo, pode-se, também, imaginar que, assim como 

indica Willis (1996), os estudantes, na importante fase do planejamento dos relatórios, tenham 

percebido a necessita do auxílio de outros elementos, além da ajuda de seus grupos e do 

professor, com a finalidade de criarem, experimentarem, ensaiarem e produzirem língua. 

Neste caso, Willis (1996) sugere poder haver também uma assistência por dicionários e 

gramáticas.  
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Após a análise destes dados qualitativos, entende-se, em linhas gerais, que os 

aprendizes aparentam ter gostado da experiência com tarefas e ter aprendido aspectos 

linguísticos como a escrita, a oralidade e a pronúncia em inglês, mesmo acreditando 

conhecerem pouco sobre a língua. Ainda, os aprendizes em questão aparentam ter sentido a 

necessidade do uso de um dicionário e sugerem que a utilização deste ococrra em aulas 

futuras. Faz-se importante também observar que apesar de os alunos, conforme os padrões da 

norma culta da língua, cometerem erros gramaticais em L1, isso não os impede, segundo seus 

próprios relatos, de terem desenvolvido a pronúncia, por exemplo. Este argumento contraria a 

voz de senso comum, mencionada por Paiva (1997) e em Miccoli (2011) de que se os alunos 

não falam português como vão falar inglês, espanhol ou italiano (Miccoli, 2011, p. 179). 

Com a finalidade de se investigar mais sobre as EC, analisa-se, na sessão a seguir, 

como a exposição sistemática à ABT pode desenvolver, mais especificamente, o 

desenvolvimento das mesmas, a partir da análise dos dados das Notas de Observação e do 

Grupo Focal.  

 

 

3.2 A EXPOSIÇÃO SISTEMÁTICA À ABT E O DESENVOLVIMENTO NA PRODUÇÃO 

ORAL DE APRENDIZES EM CONTEXTO DE ENSINO PÚBLICO EM INGLÊS COMO 

LE. 

 

 

O segundo objetivo desta pesquisa foi investigar de que forma a exposição sistemática 

à ABT pode contribuir para o desenvolvimento da produção oral de aprendizes em contexto 

de ensino público em inglês como LE.  Para tal, analisamos os dados existentes nas Notas de 

Observação (NO) e na entrevista feita em forma de Grupo Focal (GF).  

Distribuiu-se esta análise em duas etapas. Primeiramente, faz-se uso do GF e das NO 

na investigação da relação existente entre a exposição sistemática à ABT e o desenvolvimento 

de estratégias comunicativas na produção oral em inglês como LE por aprendizes da escola 

pública. Em seguida, através dos dados gerados pelo GF, apreciou-se as percepções dos 

aprendizes sobre suas práticas durante as atividades com tarefas.  

A fim de facilitar o entendimento de como se deram as oito tarefas de aprendizagem e, 

consequentemente, de possibilitar uma melhor compreensão da análise dos dados obtidos 

tanto nas Notas de Observação quanto no Grupo Focal, apresenta-se o Quadro 6.  Este quadro 

mostra quais os tópicos abordados nas tarefas e, também, como estas foram organizadas, em 
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concordância com as três fases (Pré-Tarefa, Ciclo da Tarefa e o Foco na Língua) constituintes 

do quadro metodológico da tarefa sugerido por Willis (1996).  

 

QUADRO 6 – Tarefas de aprendizagem realizadas na pesquisa 

 

 TEMA DA 

TAREFA 

PRÉ-TAREFA CICLO DA 

TAREFA 

FOCO NA LÍNGUA 

1ª Who am I? Questionamentos 

sobre pessoas 

famosas. 

Tarefa de 

perguntas e 

respostas sobre 

celebridades 

Simple Present 

2ª Typical food in 

Brazil. 

Pergunta: qual a 

comida típica 

favorita dos 

alunos? 

Organizar uma 

receita de uma 

comida típica.  

Imperative forms. 

3ª How to order 

in a 

restaurant? 

 

Você costuma ir 

a lanchonetes ou 

restaurantes? 

Como você faz 

seu pedido? 

Diálogo entre 

garçom e 

cliente(s). 

Can/could/may/might/ 

would. 

 

4ª Escape from 

fear. 

 

Como você 

reagiria frente a 

uma situação de 

perigo? 

Instruções para 

ajudar alguém a 

escapar de um 

touro bravo. 

Imperatives (do’s and 

don’ts). 

5ª How will my 

life be in 

2020? 

 

Como estará o 

Brasil em dez 

anos? 

Previsões dos 

alunos sobre suas 

vidas em 2020. 

Will future. 

6ª “What will it 

happen to Mr. 

Gru then? 

Trecho do filme 

“Meu Malvado 

Favorito”: O que 

acontecerá a Mr. 

Gru? 

Reportar previsões 

para Mr. Gru./ 

Orientações para 

ele aceitar ou não 

uma proposta de 

emprego. 

Will future & 

imperatives (do’s and 

don’ts) – review. 

 

7ª What can you 

do…? 

 

Questionamentos 

sobre o que os 

alunos podem 

fazem para serem 

felizes. 

Tarefa de 

respostas sobre o 

que se pode fazer 

para realizar 

coisas produtivas 

(como prevenir 

caries?, por 

exemplo). 

Modal verb – (can) 

review. 

8ª Natal in 

details. 

O que conhecer 

em uma cidade 

turística? 

Produção de 

folder sobre Natal. 

Imperatives (do’s and 

don’ts) – review. 
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Sobre as tarefas de aprendizagem, faz-se importante explicar que estas não foram 

elaboradas a partir de sugestões dadas pelos aprendizes, fato que, caso tivesse ocorrido, 

poderia proporcionar mais uma oportunidade de desenvolvimento da autonomia dos mesmos, 

como vê-se em Dickson (1994, apud Menezes, 2012) e Miccoli (2007). Além disso, na 

ocasião, a organização das tarefas deu-se, pela professora-pesquisadora, com foco na forma 

linguística devido a necessidade
50

 da mesma de seguir os conteúdos sugerido pelo livro 

didático, adotado pela escola onde ocorreu a coleta de dados, para o IV bimestre.  

A seguir, os dados resultantes do GF e das NO revelam se há relação entre a exposição 

sistemática à ABT e o desenvolvimento de estratégias comunicativas na produção oral em 

inglês como LE por aprendizes da escola pública. 

 

3.2.1. Desenvolvimento de estratégias de comunicação pelos aprendizes para lidar com o 

desafio de produção oral em inglês por tarefas.   

 

As anotações feitas pela professora-pesquisadora no momento de realização das 

tarefas, as NO, tiveram o objetivo de registrar, bem como analisar as EC utilizadas pelos 

aprendizes participantes da pesquisa no momento da realização das tarefas. Estas explanações 

foram divididas em quatro momentos, como forma de se observar o percurso de 

desenvolvimento das competências estratégicas dos aprendizes. O primeiro momento destaca 

as EC mais utilizadas na primeira tarefa, especificamente, por ser este o contato inicial dos 

aprendizes com as tarefas de aprendizagem. Em seguida, aparecem dois outros momentos: o 

segundo relativo às tarefas 2, 3 e 4 e o terceiro representa as tarefas 5, 6 e 7. Por fim, 

comenta-se, num quarto momento, sobre a tarefa 8.   

Na primeira tarefa, a predominância foi das ECs “tradução literal”, “apelo indireto”, 

como se pode perceber, respectivamente, nos excertos 3 e 7  e, “omissão completa”, a 

exemplo do excerto 8: 

  

Excerto 3 – tarefa 1: em trio, A2, A4 e A6,estão na realização do 

ciclo da tarefa
51

e, no diálogo para saber quem é a celebridade que 

está nas mãos de A2, A4 pergunta: “When she born?”. A2, com a foto 

de Beyoncè, demonstra (através de sua expressão facial) não entender 

o que diz a pergunta e A4 tenta ajudar, dizendo: “When she born?, 

                                                 
50

 A necessidade de se trabalhar os assuntos gramaticais sugeridos no livro didático, neste contexto escolar gira 

em torno da padronização do ensino dos conteúdos para determinada série de estudo.  
51

O ciclo da tarefa, segundo Willis (1996), é o momento no qual é obedecida a sequência “realização da tarefa”, 

“o planejamento” e o “relatório”.   
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born..., happy birthday?, quando ela faz aniversário?...” A2 

responde: “September, four, mil novecentos e oitenta e um” 

 

Excerto 7– tarefa 1: A15 pergunta a A8 (que está com a foto de 

Barack Obama nas mãos): “What’s occupation?”. A8 sorri, 

demonstrando não ter entendido. Em seguida, A8 diz: “ah.... 

entendi”, mas não sei qual é a resposta... peraí... politician, eu 

acho...”.   

 

Excerto 8 - tarefa 1: A3 e A10,em D, demonstram não possuir 

familiaridade com inglês. Eles timidamente tentam realizar o ciclo da 

tarefa. A10, menos acanhado, pergunta: “What look like?”. A3 não 

responde. Daí, A10 percebe que ele não sabe do que se trata a 

pergunta e passa para a última pergunta.  

 

  

Cogita-se que a explicação para tal ocorrência pode ser o fato de os aprendizes não 

terem muita familiaridade com a produção oral em inglês como LE em sala de aula, chamada 

por Dörnyei e Kormos (1998) como um problema na comunicação da ordem de “déficits de 

recursos em L2”. Essa carência, segundo estes autores, está ligada a uma competência 

gramatical e fonológica deficiente e ainda uma escassez de conhecimento lexical em L2 

(DÖRNYEI, 1998; KORMOS, 1998). Seguindo este entendimento, ainda conforme Dörnyei e 

Kormos (1998), parece que os falantes, neste caso, ao lidarem com os problemas na 

recuperação de palavras em LE optaram pelo processo de abandono do plano original de fala, 

deixando, assim, a mensagem incompleta.   

Ao longo da realização das segunda, terceira e quarta tarefas, as EC “mudança de 

código”, “pausas lexicalizadas” e, “redução gramatical”, respectivamente, representadas nos 

excertos 4 (tarefa 2), excerto 6 (tarefa 3) e excerto 9 (tarefa 4) foram frequentes.  

Excerto 4 – tarefa 2: no G formado por A13, A14 e A22, A14 cita 

frutas usadas para fazer uma salada de frutas, prato que os As devem 

descrever como é feito. A14 diz: “banana, orange, (com pronúncia 

equivocada), papaya, grape, morango,...”. 

Excerto 6 – tarefa 4: no G A6, A7 e A11, a A6 diz “Don’t look! 

Walk!” para A7, que era a expectadora assustada pela presença do 

touro (A11). Em resposta, A7 diz “Okay.
52

” (e continua caminhando). 

 

Excerto 9 – tarefa 4: A12, A16 e A23 durante o MR, encenam o 

momento em que o touro se aproxima de um expectador da Festa do 

                                                 
52

 Pausa lexicalizada significa o uso de fórmulas prontas para preencher as pausas na comunicação. Exemplos 

desta EC são well, you know e okay.  
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Boi. A23, quem sofre o susto pergunta: “and now?”( ao invés de 

“What about now?”) 

 

 

Nestes casos específicos, o uso, principalmente, das três EC “mudança de código”, 

“pausas lexicalizadas” e, “redução gramatical”, parece remeter aos mecanismos de resolução 

de problemas citados por Dörnyei e Kormos (1998) para aprendizes com déficits gramaticais, 

o caso de parte dos participantes desta pesquisa. A estratégia de “redução gramatical”, 

utilizada no excerto 9 (tarefa 4), por exemplo, envolve o uso de estruturas gramaticais 

simplificados, proporcionando sentido à mensagem imaginada pelo interlocutor, através de 

pistas encontradas no contexto.  

Outra possibilidade de justificativa para o achado nas tarefas 2, 3 e 4 pode dizer 

respeito a mecanismos de resolução de problemas relativos à pressão do tempo de 

processamento, relacionados a atrasos na produção oral em LE. Nestas situações, uma 

alternativa sugerida por Dörnyei e Kormos (1998) é o uso de pausas e repetições, como a 

“pausa lexical”, utilizada no excerto 6 (tarefa 3), que permite ao falante ganhar tempo no 

planejamento do próximo trecho do discurso. 

No que compete as EC usadas durante as tarefas 5, 6 e 7, as mais comuns foram, 

respectivamente, “criação de palavra gramatical” (excerto 2), e “verificação da própria 

acurácia” (excertos 2 e 5),  “umming e erring” (excerto 5), “estrangeirização” (excerto 4). 

Demonstram-se, a seguir, exemplos de cada uma destas EC para melhor compreensão:  

Excerto 2 – tarefa 5: A7e A11 discutem sobre como elas estarão em 

2020. A11, então, diz: “I to be a medic.” A11 olha para a P e 

pergunta: “I to be a medic?, teacher”, em tom de pergunta para 

saber se o que ela falou estava correto. 

  

Excerto 5 – tarefa 6: na D A6 e A24, A6 formulando o que ela acha 

que acontecerá com Mr. Gru, diz:“ Mr.Gru will... er...dead.”. Nesse 

momento olha para a P e pergunta:“Dead?”, percebendo que há algo 

estranho em sua produção.  

 

Excerto 4 – tarefa 7: na D A5 e A10, A5 (ex-aluno de CI) 

respondendo sobre o que eles poderiam fazer para ganhar dinheiro, 

fala: “to watch a car.”. Percebendo um erro em sua construção, ele 

diz “Ops. Lavating a car.” e sorri, como se soubesse que seu discurso 

continua equivocado. 

 

 

Nessas tarefas de 5 à 7, vinculados por este estudo como sendo do terceiro grupo, 

percebe-se que em alguns excertos há a ocorrência da EC “verificação da própria acurácia”, 
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como já demonstrado anteriormente. Essa estratégia é nominada por Dörnyei e Kormos 

(1998) como sendo uma “pergunta de checagem” e consiste na repetição de palavras com 

entonação de pergunta como forma de permitir que o falante cheque se o que ele disse está 

correto. 

A ocorrência desta EC neste período da pesquisa parece indicar que os aprendizes, à 

medida que vão ficando mais experientes em realizar tarefas de produção oral, passam a 

perceber seus erros. Dörnyei e Kormos (1998) chamam estes equívocos de deficiência 

percebida na própria produção (output). Sobre isso, como já foi mencionado, Schmidt e Frota 

(1986) apresentam a teoria do Noticing the Gap, processo ocorrido quando os aprendizes 

percebem lacunas em sua interlíngua durante o processo de fala, ainda que estes não saibam 

como corrigir este erro, como é o caso de A6 e A5, respectivamente, nos excertos 2 e 5. 

Assim, esse evento do noticing pode ainda, segundo Bergsleithner (2007), facilitar a 

aprendizagem de L2, podendo melhorar, inclusive, a acurácia gramatical do aprendiz. 

Durante a oitava tarefa, a última realizada nesta pesquisa, constatou-se o destaque de 

duas EC utilizadas ao longo da atividade: “reparo de erro” e “outros reparos”. Na ocasião, 

ocorreram esses mecanismos de resolução de problemas como nas produções encontradas, 

respectivamente, nos excertos 6 e 3: 

 

Excerto 6 – tarefa 8: no momento do preenchimento do folder, A15, 

da D A8 e A15, diz: “She go to Pipa.”. Imediatamente, A15 corrigi-

se, dizendo: “She goes to Pipa (risos)”.    

 

Excerto 3 – tarefa 8: no G A3, A5 e A19, A19 ao tentar dizer uma 

comida típica, lê a expressão “food”, pronunciando erroneamente. 

A5 a corrigi no momento. 

 

 

Analisando-se as construções acima e, simultaneamente, refletindo-se sobre o 

desempenho dos aprendizes ao longo processo experimental das tarefas, pode-se perceber 

que, assim como declara Paribakht (1985), à medida que os falantes de uma LE se tornam 

mais experientes e conscientes do sistema linguístico que eles estão aprendendo, suas 

competências estratégicas passam a variar de acordo com seus níveis de proficiência. 

Acredita-se que a mudança no tipo de estratégias utilizadas desde que as tarefas foram 

iniciadas até a realização destas últimas atividades, levando-se em consideração que os 

reparos ocorriam prioritariamente à nível de “tradução literal” e “apelo indireto” na primeira 

tarefa e na última sucediam através das estratégias “reparo de erro” e “outros reparos”, 

demostram uma relativa maturidade dos aprendizes como sugere Paribakht (1985).   
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Chen (1990 apud PREBIANCA, 2007), afirma que as competências estratégicas 

aludem ao avanço dos aprendizes cem relação à suas habilidades de envolver-se em situações 

comunicativas e enfrentar suas deficiências por meio de EC. Retomando-se esse pensamento e 

a ideia de que a competência comunicativa dos falantes pode ser desenvolvida pela construção 

da competência estratégica dos alunos (CHEN, 1990, apud PREBIANCA, 2007), imagina-se 

ainda que os aprendizes participantes desta pesquisa podem estar desenvolvendo suas 

competências comunicativas.   

Em suma, têm-se que no que tange à ocorrência das EC nas tarefas realizadas em sala 

de aula, conforme são exibidas pelo quadro de Dörnyei e Kormos (1998),  a que aparece com 

maior frequência, em quase todas as tarefas, é  o apelo direto. A título de exemplo desta 

estratégia, tem-se: 

Excerto 5 – tarefa 3: “I want errr...camarão’, please”, diz A11 

durante o ensaio (momento do ciclo da tarefa) a seu G, A22 e A24. 

“Teacher, camarão in English?”   

 

Este achado corrobora os dados obtidos na questão oito do pós-questionário, no qual 

os aprendizes afirmaram, com relação às EC, que no momento de dificuldades na produção 

oral em inglês durante a tarefa, eles perguntavam ao colega ou à professora, expressando, 

assim, o uso do “apelo direto”.   O uso excessivo de “apelos diretos”, neste sentido, parece 

indicar que os alunos desenvolveram mais o noticing, uma vez que perceberam lacunas em 

suas produções orais, do que estratégias de substituição (as que compensam o déficit lexical 

dos aprendizes), por exemplo.  

Adiante, continua-se com a análise dos dados qualitativos. Estes são advindos da 

entrevista em forma de Grupo Focal e tem a finalidade de investigar as percepções dos 

aprendizes em relação à tarefas da ABT. 

 

3.2.2. As percepções dos participantes em relação às aulas baseadas em tarefas de 

aprendizagem com foco na produção oral 

 

Continua-se, nesta sessão, a pesquisa sobre uma relação entre a exposição sistemática 

à ABT e o desenvolvimento de estratégias de comunicação (EC) em língua inglesa como L2 

por aprendizes da escola pública, segunda pergunta de pesquisa deste estudo. Para tal, analisa-

se a entrevista em forma de Grupo Focal (GF), ver (APÊNDICES U à Z), realizada em sala de 

aula com os alunos participantes. Esta ferramenta foi necessária para que se pudesse 

compreender um pouco mais sobre a impressão dos alunos quanto às aulas baseada em tarefas 

com foco na produção oral. As questões abordadas no GF são apresentadas aqui tanto em 
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forma de nuvens de palavras quanto através de excertos com os relatos dos já referidos 

estudantes. 

 

a) Conhecimento dos alunos sobre a Língua Inglesa antes das tarefas  

O primeiro tópico discutido no GF – “O que eu conhecia sobre o inglês antes das 

tarefas?”, apresentou basicamente, como principais respostas, o que encontra-se na nuvem de 

palavras abaixo (FIGURA 12):  

 

FIGURA 11 – Wordle com as respostas dos aprendizes ao tópico “O que eu conhecia sobre 

o inglês antes das tarefas”. 

 

De acordo com a FIGURA 12, pode-se observar que, na percepção da maior parte 

dos participantes, eles conheciam um pouco a língua inglesa antes das tarefas. Um aprendiz 

ainda reportou conhecer muita coisa, por ter feito parte de cursos de inglês. No geral, no 

entanto, percebe-se que eles acreditavam conhecer pouco.  

Neste sentido, pode-se retomar as discussões de Miccoli (2007) e Rubinstein (2003, 

apud BLATYTA, 2011) na tentativa de explicar esse entendimento do alunado. Miccoli 

(2007) expõe que o processo de aprendizagem de LE em uma sala de aula demanda muito 

tempo (p. 34), o que significa dizer, para esta autora, que é impossível um aluno conseguir 

aprender tudo o que é necessário para se expressar bem em uma LE (apenas) neste ambiente 

particular. Rubinstein (2003, apud BLATYTA, 2011), por sua vez, afirma que, às vezes, os 

alunos até sabem os conteúdos, mas não entendem como usá-los. Pensa-se, assim, nesta 

pesquisa, que o fato de os alunos julgarem saber pouco sobre o inglês antes da realização das 

tarefas, pode ocorrer devido tanto à aprendizagem no contexto destes aprendizes ser 

“demorada”, quanto ao fato de eles (os alunos) acharem que pouco conhecem sobre o idioma, 

visto que não sabem como utilizá-lo.   



122 

 

 

b) Impressões dos aprendizes a respeito das aulas de inglês antes das tarefas 

 

Os alunos que responderam ao segundo tópico proposto no GF, “As aulas de inglês 

antes das tarefas...”, expressaram que achavam difícil ou ainda complicado de entender o 

idioma antes de eles realizarem as tarefas, como podemos verificar nos enunciados dos 

participantes ilustrados a seguir: 

 

A17: Eu achava muito difícil.... era.. foi mais melhor
53

 depois que eu 

soube.  

 

A15: Era meio complicado de eu entender..... de entender, na 

verdade. 

 

A20: Eu aprendi mais sobre o inglês, por que eu não sabia quase 

nada. 

 

    

Os aprendizes, ao responderem tal tópico, parecem demonstrar que a aprendizagem, 

antes das tarefas, não era significativa para os mesmos, uma vez que apesar de já estarem 

tendo aulas de inglês há, pelo menos, quatro anos, afirmaram ser algo difícil ou ainda 

complicado de entender. Sobre a aprendizagem significativa, Ausubel (1978 apud 

FERREIRA DA CRUZ, 2011; ROCHA LIMA, 2011) ressalta a importância de se relacionar 

novos conceitos com os que já são de conhecimento dos aprendizes, o que talvez não fosse o 

que acontecia na realidade dos alunos.  

A20 afirma, neste sentido, ter aprendido mais inglês após a realização das tarefas, 

mesmo este não sendo o foco da pergunta. Este fato parece corroborar o argumento de Willis 

(1996) que enquanto os aprendizes estão realizando as tarefas, eles estão usando a língua de 

uma forma significativa (WILLIS, 1996, p. 24). Deste modo, ainda, podemos observar que o 

argumento de Moita Lopes (1996) de que uma forma de mudança na realidade do ensino de 

LEs no contexto público seria encontrar tipos de instrução em LE adequados ao seu contexto 

(p. 76) parece se justificar através do uso das tarefas de aprendizagem 

 

 

c) Visão dos estudantes sobre as tarefas 

 

                                                 
53

 A transcrição das falas dos alunos foi feita ipsis litteris o original. 
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Completando as palavras “As tarefas...”, os participantes revelaram, em sua maioria, 

ter achado as tarefas muito divertidas. Alguns deles ainda disseram que elas foram legais e 

dinâmicas (ver FIGURA 13).  

 

 

FIGURA 12 – Wordle com as respostas dos aprendizes ao tópico “As tarefas...” 

 

 

Estas respostas parecem respaldar a sugestão de Willis (1996) de que, enquanto os 

aprendizes estão realizando as tarefas, eles estão usando a língua de uma maneira 

comunicativa. Pensa-se que essa forma comunicativa em que o aluno usa a L2 além de tornar 

sua aprendizagem mais dinâmica, a torna também mais divertida. 

 

d) O momento mais legal das tarefas de acordo com os aprendizes 

 

 

A quarta pergunta feita aos alunos, “Qual o momento mais legal das tarefas?” rendeu 

as seguintes respostas: 

 

A06: Quando a gente vai apresentar lá na frente. 

 

A18: Não... eu ía falar isso... eu ía falar isso. 

 

A20: O pronunciamento... quando vai pronunciar as palavras. 

 

A11: As apresentações... 

 

A04: Quando é atividade oral por que o povo erra... aí é bom rir do 

povo. 

 

A17: Quando a gente produz as frases.... acho muito divertido isso... 

 

 

O estágio do relatório é aquele no qual os alunos relatam brevemente de forma falada 

ou escrita para toda a turma alguns aspectos da sua tarefa (WILLIS, 1996). Para Willis (1996) 
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este estágio, o qual foi eleito pela maior parte dos aprendizes como o momento mais legal das 

tarefas, proporciona aos alunos um estímulo para atualizar e aperfeiçoar sua L2. Isso significa 

dizer que mesmo sendo esta fase um verdadeiro desafio linguístico ao aluno (WILLIS, 1996) 

– pois este precisa se comunicar de maneira clara e gramaticalmente correta, reportar a 

produção das tarefas pode conceder ao aprediz novas probabilidades sobre o uso da mesma.   

 

e) O momento menos legal das tarefas na percepção dos aprendizes 

 

 

Em resposta ao quinto questionamento feito no GF, “O momento menos legal das 

tarefas?”, os alunos reportaram, em sua maioria, que a hora de escrever era o período menos 

legal. Essas respostas ficam mais evidentes nos trechos a seguir: 

 

A12: A hora de escrever... tem que ficar perguntando. 

 

A22: A hora de escrever. 

 

 

Quanto ao momento referido no questionário como sendo o de escrita – o estágio do 

planejamento, segundo Willis (1996), sabe-se que é nele que os alunos planejam seus 

relatórios e elevam ao máximo suas oportunidades de aprendizagem. Nesse planejamento do 

relatório, eles sentem a necessidade de organizar sua intenção de fala, bem como de usar a 

língua de maneira apropriada, verificando-se, assim, suas produções que estão corretas. O 

papel do professor nesta etapa é muito importante, sendo este considerado como um 

conselheiro ou orientador linguístico, uma vez que ele possui como atribuição principal ajudar 

os alunos a moldar seus significados e expressar mais corretamente o que eles querem dizer. 

O mestre ainda possui poutras atribuições, tais como a de esclarecer aos alunos que estes 

deverão relatar suas descobertas à turma, ser claro quanto ao objetivo do relatório, informar 

aos aprendizes quais recursos eles possuem à disposição e, ainda, estabelecer um tempo limite 

para o planejamento.  

Imagina-se, assim, que boa parte dos participantes relatou ser a fase do planejamento a 

que eles menos legal do processo, devido ao fato de a professora, neste caso, talvez não ter 

encorajado de forma veemente os aprendizes a planejar antes de estes produzirem oralmente.  

 

f) Mudanças na percepção dos estudantes após a realização das tarefas 
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Sobre o tópico “Mudanças após as tarefas...” os aprendizes que participaram, em sua maioria, 

reportaram ter aprendido um pouco mais com a realização das tarefas do que já sabiam 

anteriormente. Nas falas dos participantes é possível perceber este fato: 

 

A13: (risos) Como eu vou saber, eu não mudei... eu já tive aula de 

inglês depois disso? Não! Mas eu acho que quando tiver vai ser 

melhor... por que a gente já teve um aprendizado maior fazendo o que 

a gente fez. 

 

A20: Por que eu aprendi a falar mais.. um porquinho assim... (gesto 

com os dedos) do que eu falava antes.. 

 

A17: A gente aprendeu a usar o CAN, o WILL, né... que é passado... o 

que a gente pode fazer... muito legal. 

 

 

Outro aspecto importante de ser destacado foi o fato de A17 tendo confundido o uso 

do WILL como se fosse passado e ter citado também o CAN.  Nota-se que mesmo com o 

mal-entendido, aparentemente os conteúdos tiveram significância para ela, visto que ela se 

lembrou dos mesmos sem ao menos precisar olhar em seu caderno, livro ou folha de 

atividades.  

Interessante também salientar que, como afirma Larsen-Freeman (2000), o esforço dos 

alunos na tentativa de completar as tarefas os permite bastante oportunidade de interagir. Essa 

interação, segundo esta autora, pode facilitar a aprendizagem da L2 em questão, uma vez que 

os aprendizes precisam se empenhar tanto para se expressar quanto para entender uns aos 

outros (LARSEN-FREEMAN, 2000). 

 

g) Como os participantes percebem seu inglês no momento após as tarefas 

 

Os aprendizes mostraram-se divididos quando responderam à pergunta “Hoje, como 

está o meu inglês?”. Mesmo assim, a maior parte dos participantes do GF replicou que houve 

uma melhora com relação à aprendizagem da L2, como pode ser observado nos trechos que 

seguem: 

 

A04: (risos)... babado... tá ótimo meu inglês... melhor do que nunca. 

 

A15: tá mais ou menos... porque eu não sei falar. 

 

A18: no meu ponto de vista, ele tá bom... melhorou. 
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A06: melhorou a pronuncia. 

 

A20: mais ou menos. 

 

 

A possibilidade de aumentar a autopercepção do aluno como ser humano e como 

cidadão (BRASIL, 1998, p.150), parece ter sido alcançada neste contexto. Isto devido ao fato 

de os alunos não apenas admitem estar com inglês ótimo, mas também dizem quando sua 

aprendizagem está mais ou menos, por que este aprendiz declara não saber “falar”, produzir 

oralmente, a língua. Além disso, pode-se dizer que os participantes estão percebendo que 

ainda existem lacunas em seus processos comunicativos que necessitam ser preenchidas, 

como expõe Thornbury (2006). Este processo é denominado, como já viu-se anteriormente, 

como “aumento da consciência” (THORNBURY, 2006).   

Ainda, apesar de a entrevista ter sido realizada na língua materna dos aprendizes, 

aparenta-se que o Noticing the Gap (Schmidt, 1986; Frota, 1986), foi alcançado pelos 

mesmos. Isto deve-se ao fato de que os alunos perceberam lacunas em sua interlíngua e, 

assim, reconhecem que há algum erro em suas declarações, o que os faz ter certa consciência 

das limitações de alguns aspectos linguísticos em suas produções. 

 

h) Preferência dos participantes sobre uma abordagem a ser seguida no ano  posterior no 

processo de ensino-aprendizagem de inglês como LE 

 

 

A partir do que foi relatado pelos alunos quando questionados sobre “O ano que vem... 

Melhor com tarefas ou melhor do jeito que a gente já vinha aprendendo?”, foi-se possível 

entender um pouco sobre como foi a experiência com tarefas para estes aprendizes:    

 

As: (EM CORO) Tarefas... Com tarefas. 

. 

A4: Deu pra escutar, mulher... Com tarefas... 

 

A18: É melhor do que quando tem prova. 

 

A4: A pessoa aprende mais... É, aprende muito mais com tarefas,(...). 
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A predileção destes estudantes pelas aulas com tarefas ao invés das aulas tradicionais
54

 

parece reforçar a afirmação de Willis (1996) de que as tarefas da ABT funcionam bem para o 

público iniciante. As adaptações feitas no modelo do quadro metodológico, Pré-Tarefa, Ciclo 

da Tarefa e o Foco na Língua, bem como o fato de se iniciar por um assunto que eles já 

conheciam, ambas sugestões de Willis (1996) para o ensino deste público específico, 

demonstraram ter agradado os aprendizes e, ainda, ter os motivado ao uso natural da LE em 

um ambiente mais confortável para eles.  

Acredita-se, ainda, que as oportunidades proporcionadas através das tarefas realizadas 

nesta pesquisa, podem ter contribuído para esse entusiasmo dos alunos em continuar 

aprendendo inglês como LE através das tarefas; visto que os aprendizes puderam escutar e se 

engajar em interações focadas no significado, como sugere Willis (1996).  

 

 

i) Opinião dos participantes sobre possíveis mudanças a serem sofridas nas aulas com 

tarefas.   

 

 

O último questionamento feito aos alunos no momento do GF foi “Um ponto que 

vocês mudariam na aula com tarefas?”. Como respostas, obteve-se: 

 

A4: A timidez, eu acho... por que a gente já conhece o povo. 

 

A20: Também (CONFIRMANDO A RESPOSTA ANTERIOR). 

 

A17: O uso do dicionário seria legal. 

 

A13: O dicionário.... Por que sem o dicionário a gente pergunta 

muito a senhora, e tem hora que a senhora fica agoniada com um 

bocado de aluno perguntando... Então seria melhor com o uso do 

dicionário. 

 

No que diz respeito à timidez, mencionada por dois dos aprendizes, Willis (1996) 

ressalta a importância do uso da língua se dá em um ambiente mais aconchegante, exatamente 

para tentar diminuir este impacto para o aluno. Isso por que, para esta autora, o fator afetivo, 

no caso dos iniciantes, é bastante importante (WILLIS, 1996).  Neste sentido, realizou-se a 

separação dos alunos em duplas ou grupos pequenos, uma vez que é a solução apontada por 

                                                 
54

 Segundo a professora-pesquisadora, as aulas consideradas por ela “tradicionais” eram aquelas conduzidas 

habitualmente por ela, as quais integravam abordagens e métodos variados, tais como: Método Gramática-

Tradução, Método Direto e Abordagem Comunicativa. 
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Willis (1996) para diminuir o medo e a timidez que os aprendizes iniciantes possuem em 

tentar usar a nova língua em frente aos demais alunos.    

Os comentários realizados por A13 (descritos acima) referentes ao seu anseio pelo uso 

do dicionário no momento das tarefas corroboram com os dados analisados através da questão 

11 do pós-teste, no qual aproximadamente 22% dos aprendizes indicaram ter a mesma 

pretensão quanto ao uso desta ferramenta. Retomando-se a discussão sobre as Estratégias de 

Comunicação (EC) é possível perceber que o apelo feito por estes alunos para usarem o livro 

de conceitos e sinônimos, constitui-se no uso da EC de “apelo indireto” (DÖRNYEI, 1998; 

KORMOS, 1998), a qual expressa um pedido de ajuda por meio implícito, sugerindo a falta 

de conhecimento sobre algum item na LE. A13 ainda menciona a gente pergunta muito a 

senhora, referindo-se a professora-pesquisadora. Na ocasião, a aprendiz expõe que utilizou, 

enquanto realizando as tarefas, a EC “apelo direto”, uma vez que esta implica no pedido de 

ajuda por meio de perguntas explícitas ao interlocutor.   

A pretensão da estudante em utilizar o dispositivo “dicionário” exprime, pelo menos, 

três importantes variáveis relacionadas a aprendizagem. A primeira refere-se, recorrendo-se a 

teoria da ABT, ao fato de que se a aprendiz quer usar palavras que não ela conhece, ela deseja 

“correr riscos”, enquanto aprendendo inglês como LE, e isto, de acordo com Willis (1996), é 

muito importante para efetivar este processo de aprendizagem. Este anseio da aluna ainda 

demonstra autonomia e desenvolvimento de estratégias de aprendizagem por parte da mesma, 

uma vez que ela não deseja depender da professora-pesquisadora para formular sentenças em 

LE.   

Analisou-se, quali-quantitativamente, até este instante os pré e pós-questionarios, as 

Notas de Observação e, o Grupo Focal.  A seguir, apresenta-se a sessão destinada ao 

desenvolvimento da produção oral através das tarefas propostas pela ABT. 

 

3.3. A EXPOSIÇÃO SISTEMÁTICA À ABT E SUA RELAÇÃO COM O 

DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORAL DE APRENDIZES NOS ASPECTOS 

RENDIMENTO NO TESTE DE PROFICIÊNCIA, PRODUÇÃO ORAL GLOBAL E 

PRONÚNCIA.  

 

Nesta sessão, procura-se responder à terceira pergunta desta pesquisa - Como a 

exposição sistemática à ABT pode impactar o desenvolvimento do rendimento no teste de 

proficiência, a proficiência oral global (POG), e a pronúncia na produção oral de inglês 

como L2 dos participantes em um contexto de ensino público? Para tal, utilizou-se os dados 
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transcritos das produções orais dos aprendizes durante os Pré e Pós-testes, adaptados do teste 

KET – Key English Test. 

Convencionou-se, assim, a partir de cada narrativa produzida pelos aprendizes, um 

valor para cada uma das variáveis  a serem observadas nesta pergunta: rendimento no teste de 

proficiência, POG e pronúncia. Estas medidas foram, subsequentemente, analisadas pelo 

programa estatístico SPSS.  

 

3.3.1 Descrição das frequências da amostra 

 

 

A priori, como forma de se identificar a distribuição da amostra desta pesquisa como 

sendo normal ou anormal, utilizou-se os valores de curtose e de assimetria através do 

programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). A partir de então, 

pôde-se definir qual teste deveria ser utilizado para a análise dos dados quantitativos.  

A saber, curtose é o grau de achatamento da curva de frequência da distribuição em 

relação a uma curva normal de referência. Na curtose, os valores positivos indicam que a 

distribuição deve ser de forma pontiaguda, já os negativos são representados por uma 

distribuição achatada. Se os valores estiverem próximos de zero, a probabilidade da 

distribuição dos dados ser normal é maior (SOUSA, 2014).  

A assimetria, por sua vez, refere-se a distribuição com relação aos valores da moda, 

média e mediana observadas em um gráfico. Se estes valores da moda, da média e da mediana 

são iguais (ou aproximados), considera-se a distribuição como simétrica, isto é, quando o eixo 

de simetria está centralizado. Em uma situação diferente desta, quando não ocorre essa 

igualdade (e a simetria é positiva ou negativa), tem-se a assimetria de valores (SOUSA, 

2014). O gráfico 14, a seguir, apresenta os histogramas da distribuição dos dados desta 

pesquisa.  

   

 

GRÁFICO 14 - Histogramas de curtose e assimetria 
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Na ocasião, como se apresenta no GRÁFICO 14, contatou-se, tanto em relação à 

curtose quanto à assimetria que houve anormalidade na distribuição dos dados tanto no pré 

quanto no pós-teste deste estudo. Este foi o resultado obtido ao se multiplicar o coeficiente de 

erro padrão por 2 e como este saiu maior que o coeficiente de erro padrão, caracterizou-se, 

assim, a assimetria de ambas assimetria e curtose.  

Por esta razão, optou-se pela utilização do teste Wilcoxon existente no SPSS, visto que 

este é um teste não paramétrico (equivalente ao teste-t paramétrico), adequado para o caso de 

distribuições anormais (LEANDRO, 2015, SOUSA, 2014; DÖRNYEI, 2007). O resultado do 

teste Wilcoxon para as três variáveis de análise – a pronúncia, a rendimento no teste de 

proficiência e a Proficiência Oral Global (POG) – será apresentado a seguir. 

 

 

3.3.2. A realização de tarefas de aprendizagem com foco na produção oral e seu impacto 

na pronúncia do aprendiz.    

 

O primeiro item a ser pesquisado na terceira pergunta deste estudo faz menção à 

relação entre a realização sistemática de tarefas de aprendizagem e seu impacto na pronúncia 

dos aprendizes de língua inglesa como LE. Neste sentido, a intenção era verificar se os 

participantes, após realizarem oito tarefas voltadas para a produção oral em inglês, 

desenvolvidas durante dois meses, apresentariam desenvolvimento signficativo na variável 

linguística, pronúncia.  

A quantidade de palavras pronunciadas corretamente por cada aprendiz, relacionando-

se com a quantidade de palavras ditas por estes, foi medida pela professora-pesquisadora em 

ambos pré e pós-testes e, posteriormente, seus achados individuais foram comparados. A 

diferença numérica entre os escores foi notória, contudo, como apenas uma análise estatística 

poderia demonstrar a real diferença entre eles (DÖRNYEI, 2007), realizou-se o teste não-

paramêtrico Wilcoxon, do SPSS, a fim de se checar se ocorreu, de fato, uma diferença 

significativa na pronúncia dos participantes entre os dois testes de proficiência em questão. 

Observando-se a Tabela 1, abaixo, percebe-se que o resultado do teste foi 

estatisticamente significativo (0,019<0,05)
55

.  Isto equivale dizer que a pronúncia dos alunos 

foi impactada de forma positiva após a realização das tarefas de aprendizagem com foco na 

produção oral em inglês, fato que parece corroborar a hipótese inicial desta pesquisa.  
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 Segundo Dörnyei (2007), considera-se um resultado significativo estatisticamente se o p valor é igual ou 

menor a 0,05.   



131 

 

TABELA 1 – Resultado do teste Wilcoxon referente ao desenvolvimento da pronúncia dos 

alunos entre o pré e o pós-teste 

 

 

 

Ainda, sobre o desenvolvimento da pronúncia pelos aprendizes ao longo dos testes de 

proficiência, é possível visualizar na Tabela 1 que houve um aumento no valor dos escores 

dos alunos do pré para o pós-teste de 1,84, isto é, os participantes melhoraram 

significativamente em relação a pronúncia ao longo do processo de pesquisa. 

Analisando-se as causas possíveis para aparente desenvolvimento na pronúncia dos 

aprendizes, pode-se justificar, segundo Leather e James (1991, apud JONES, 2010), que o 

„treino‟ em uma modalidade tende a ser suficiente para habilitar o aluno a aprender outra 

(modalidade). Em outras palavras, focar na compreensão oral, por exemplo, pode melhorar a 

produção oral, e a prática da produção oral pode melhorar a percepção auditiva 

(PENNINGTON, 1996 apud JONES, 2010). Nesta perspectiva, entende-se que a prática de 

produção oral realizada pelos estudantes em questão neste estudo, mesmo sem haver um foco 

deliberado na prática de pronúncia durante as tarefas, parece os ter capacitado a 

desenvolverem a parte fonológica (pronúncia) de suas produções.  

Percebe-se ainda que pode ter sido muito importante para os estudantes em questão 

terem aparentemente melhorado, de forma considerável, a pronúncia em suas produções orais. 

Isso porque, assim como ressalta Goh e Burns (2012), a pronúncia, desempenha um papel 

fundamental na obtenção de significado. Esse processo, como corrobora MENEZES (2012, p. 

130), depende em grande parte da pronúncia e da entonação no momento da produção de 

enunciados compreensíveis pelo aprendiz.  
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É fato que, segundo a análise da professora-pesquisadora, os aprendizes 

desenvolveram a pronúncia em inglês como LE com sotaque não-nativo. Harmer (2001), em 

uma de suas discussões linguísticas, apresenta um questionamento sobre a pronúncia do 

falante-aprendiz de uma L2: se este deve pronunciar as palavras desta língua como um falante 

nativo ou apenas se esforçar para se fazer entender, buscando, assim, a inteligibilidade. Ainda 

sobre o assunto, Ur (1996, p. 128) afirma que os alunos não necessariamente precisam 

modelar seu sotaque com base nos falantes nativos de inglês. Entende-se, assim, que a busca 

por esta inteligibilidade parece ter sido o foco dos participantes desta pesquisa, fato que pode 

ocorrer (UR, 1996), e, também, é compatível com o que tem sido proposto atualmente pelos 

professores de línguas, os quais consideram a inteligibilidade como o maior objetivo da 

pronúncia (HARMER, 2001).  

Além disso, os achados quantitativos sobre o desenvolvimento da pronúncia 

aparentam ser corroborados pelos resultados qualitativos originados a partir das análises das 

Notas de Observação (NO), do Pós-questionário e do Grupo Focal (GF), como vê-se, 

respectivamente, nos excertos a seguir: 

 

Excerto 7 - tarefa 8: A19 diz: Visit Pipa! (pronunciando a sílaba 

tônica, equivocadamente, com sendo a sílaba final). Mas, 

prontamente, ela se autocorrige... repetindo a palavras outras duas 

vezes até conseguir a pronúncia correta (olhando para a P, como 

forma de checar se falou corretamente). (Nota de Observação da 

professora-pesquisadora). 

 

A06: “Que foram positivas para melhor e mais rápido 

desenvolvimento da escrita e da pronúncia! E como foi em dupla, foi 

bom para ter uma dinâmica mais expressiva e constritiva
56

”. 

(Resposta dada por A06 à questão 10 do Pós-questionário– Sobre as 

aulas com tarefas, sua opinião é:).  

 

A06: “Melhorou a pronúncia”. (Resposta dada por A06 à questão 7 

do Grupo Focal – Hoje, como está meu inglês?).  

 

 

Percebe-se, assim, que tanto a professora pesquisadora, nas NO, quanto os aprendizes, 

nos Pós-questionário e GF, apresentam, em seus relatos, indicativos de terem percebido um 

desenvolvimento da pronúncia nas produções orais destes últimos (alunos) após a realização 

das tarefas. Assim, percebe-se que este resultado qualitativo aparenta ser similar ao achado na 

análise quantitativa.  
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 Ipsis litteris o original. 
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3.3.3. A exposição sistemática às tarefas das ABT e desenvolvimento do rendimento no 

teste de proficiência pelo aprendiz. 

  

 

O segundo quesito analisado na terceira pergunta de pesquisa aborda se há conexão 

entre a exposição sistemática às tarefas de aprendizagem e aumento do rendimento no teste de 

proficiência pelos participantes desta pesquisa. Pretende-se, assim, analisar se os participantes 

desenvolveram o rendimento no teste de proficiência após a realização das tarefas de 

aprendizagem.  

 Neste sentido, a fim de se achar um valor para o rendimento no teste de proficiência, 

convenciona-se, pela professora-pesquisadora, que cada uma das cinco questões teria o valor 

máximo de 2 pontos, os quais seriam conseguidos pelo aprendiz que acertasse a questão por 

completo. Além disso, o acerto de metade da questão equivale a 1 ponto e o erro da questão 

não recebe pontuação alguma, valendo, assim, zero. O valor resultante da soma dos acertos de 

cada aluno é, então, dividido pelo valor total de pontos, dez (valor originado a partir do 

cálculo: 5 questões multiplicadas por 2 pontos) e, multiplicado, assim, por cem.  

Mais uma vez, compara-se estatisticamente, no teste Wilcoxon do SPSS, os resultados 

de ambos os dados do rendimentos no teste de proficiência no Pré e Pós-testes. Na ocasião, 

utiliza-se o teste não-paramêtrico Wilcoxon, do SPSS, e encontrou-se um resultado 

estatisticamente significativo, como pode ser visto na Tabela 2, uma vez que 0,022 <0,05.  

 

TABELA 2 – Resultado do teste Wilcoxon referente ao desenvolvimento do rendimento dos 

alunos entre o pré e o pós-teste 
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Complementando-se, ainda, a análise deste resultado, pode-se observar que houve um 

aumento de 1,46 do escore do Pré-teste para o do pós-teste. Este crescimento, portanto, vem a 

confirmar, quantitativamente, a ideia inicial de que as tarefas de aprendizagem voltadas para a 

produção oral podem impactar a comunicação oral (rendimento) dos aprendizes, permitindo 

que estes se desempenhem melhor em testes de proficiência, respondendo, assim, mais 

questões de forma correta
57

.  

Uma forma de se tentar entender o motivo do possível aumento no rendimento dos 

participantes desta pesquisa após a realização das tarefas, surge a partir das afirmações de 

Willis (1996). Segundo esta autora, a ênfase da tarefa está na troca de significados e não em 

produzir formas específicas de linguagem (WILLIS, 1996, p.36). Isto parece ter ocorrido, 

visto que, a medição do rendimento no teste de proficiência objetivava perceber a capacidade 

dos aprendizes de entender o sentido das perguntas e, assim, respondê-las de forma precisa 

quanto ao significado das mesmas.  

A justificativa do aparente aumento do rendimento no teste de proficiência após a 

implementação das tarefas pode ainda girar em torno do desenvolvimento do processo de 

noticing (SCHMIDT, 1986; FROTA, 1986), como parece ter sido observado na análise 

qualitativa das Notas de Observação (NO) (ver sessão 3.2.1). Deste modo, pensa-se que na 

medida em que os aprendizes se familiarizaram com a ABT, e tornaram-se, assim, mais 

experientes, eles passaram a perceber seus equívocos cometidos no momento de suas 

produções orais (output) durante a realização das tarefas e, assim, passaram a fazer uso de 

Estratégias de Comunicação (EC). Esta utilização parece os ter possibilitado melhorar o 

rendimento no teste de proficiência, assim como observado por Bergsleithner (2007, apud 

SOUSA, 2014), em relação à aquisição de aumento na precisão no momento de fala do 

aprendiz.   

No sentido do desenvolvimento do noticing, têm-se, como aparente achado das NO a 

ocorrência da EC verificação da própria acurácia (DÖRNYEI, 1998; KORMOS, 1998). Esta 

EC possui como premissa a repetição de palavras com entonação de pergunta, a fim de 

permitir que o aprendiz confira se sua produção está ou não coerente com a pergunta a ele 

feita, como se destacam nos excertos a seguir: 

Excerto 2 – tarefa 5: A7e A11discutem sobre como elas estarão em 

2020. A11, então, diz: “I to be a medic.” A11 olha para a P e 
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 Faz-se importante salientar que os participantes não foram treinados para a realização de um posterior teste de 

proficiência ao longo do tempo dedicado à execução das tarefas. Contudo, necessita-se considerar a hipótese de 

que este aumento na acurácia dos aprendizes após a realização do pós-teste pode ser artefato de prática com o 

teste, uma vez que estes alunos o estavam realizando pela segunda vez. 
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pergunta: “I to be a medic?, teacher?”, em tom de pergunta para 

saber se o que ela falou estava correto. 

  

Excerto 5 – tarefa 6: na D A6 e A24, A6 formulando o que ela acha 

que acontecerá com Mr. Gru, diz:“ Mr.Gru will... er...dead.”. Nesse 

momento olha para a P e pergunta: “Dead?”, percebendo que há 

algo estranho em sua produção.  

 

 

Os erros percebidos pelos aprendizes nestas produções orais parecem estar realmente 

relacionados com a teoria do noticing (SCHMIDT, 1986; FROTA, 1986). Acredita-se, 

também, que a aparente melhora no desempenho do rendimento no teste de proficiência, 

conforme se percebe pelos achados através do SPSS, pode ser corroborada pelos resultados 

qualitativos, resultantes das Notas de Observação.    

 

 

3.3.4. A exposição às tarefas das ABT e desenvolvimento da Proficiência Oral Global 

pelo aprendiz.  
 

 

A Proficiência Oral Global (POG), nessa pesquisa, constituiu-se através do cálculo da 

média da nota geral atribuída pelos avaliadores externos à produção oral dos aprendizes em 

ambos pré e pós-teste. O objetivo de se atribuir uma nota para a avaliação da POG foi 

observar se o desempenho nas produções orais dos aprendizes como um todo sofreria impacto 

positivo após a realização das tarefas de aprendizagem. Porém, o resultado do teste Wilcoxon 

para a avaliação da POG, ao contrário dos produtos quantitativos encontrados para a 

pronúncia e para o rendimento no teste de proficiência, não atingiu significância estatística, 

visto que 0,520>0,05, como mostra a Tabela 3, fato que refutou nossa hipótese inicial relatada 

anteriormente.  
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 TABELA 3 – Resultado do teste Wilcoxon referente ao desenvolvimento da POG dos alunos 

entre o pré e o pós-teste 

 

 
 

Contudo, percebe-se, ainda, nesta tabela 3, que houve um aumento discreto entre 0,21 

entre as médias do pré para o pós-teste, porém esse pequeno crescimento na POG dos alunos 

não foi suficiente para tornar a amostra significativa. 

Buscou-se, após estes resultados que contrariam a hipótese inicial de que à exposição 

sistemática destes alunos a ABT suas proficiências orais globais poderiam aumentar, analisar 

características de naturezas diversas, no intuito de levantar hipóteses sobre a possível causa 

(ou causas) do insucesso nestes testes. Deste modo, recorreu-se à análise da confiabilidade 

entre as notas dos avaliadores, e também sobre reflexões sobre a quantidade de tempo de 

exposição à proposta, sobre as limitações dos aprendizes iniciantes no processo de 

aprendizagem por tarefas e, ainda, a respeito de questões afetivas dos aprendizes iniciantes.  

 

3.3.4.1. Confiabilidade entre os avaliadores da POG 

 

Durante a análise numérica entre as médias dadas pelos avaliadores para a POG dos 

alunos nos pré e pós-testes, observou-se a ocorrência de uma aparente discrepância entre os 

valores dados pelos três peritos. Assim, como forma de analisar se os valores obtidos por cada 

examinador eram confiáveis, optou-se pela análise estatística do teste Cronbach’s Alpha, 

ferramenta do SPSS.  

Submeteu-se as notas obtidas pela análise dos avaliadores externos, convidados pela 

professora-pesquisadora, ao teste Cronbach’s Alpha, a fim de se verificar se houve coerência 
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entre as médias dos mesmos. Um valor Alfa de 0,56 foi obtido para as pontuações do pré-teste 

e 0,39 para o pós-teste, como mostrado na Tabela 4. 

 

TABELA 4 – Estatísticas descritivas do teste Cronbach’s Alpha sobre a confiabilidade da 

POG no pré e pós-testes. 

 

  
 

 Estes resultados indicam um nível relativo baixo de coerência entre as notas da POG 

atribuídas pelos avaliadores para os aprendizes participantes desta pesquisa. Também, 

percebe-se que a discrepância foi maior nos escores do pós-teste, uma vez que o valor de 0,39 

indica muito baixa confiabilidade. Isto significa dizer que a discrepância entre as notas da 

POG dadas pelos examinadores pode ter influenciado no resultado final desta medida, o que 

pode ter acarretado na não-significância estatísticas dos dados desta variável. 

Embora tenha-se usado os mesmos critérios e a mesma escala de avaliação, parece que 

houve mais variáveis impactando o julgamento dos avaliadores orais que se pode prever e 

controlar. Sobre este assunto, Linacre (1989 apud FAHIM, 2011; BIJANI, 2011) acredita que 

o fenômeno de variação entre avaliadores é uma parte inevitável deste processo de 

classificação. Neste sentido, segundo Fahim (2011) e Bijani (2011), busca-se através do 

treinamento de um avaliador reduzir a variabilidade e a aleatoriedade tanto do rigor global 

quanto da leniência. A forma mais comum de cumprir esta meta é através de sessões de 

treinamento de avaliadores, nas quais estes examinadores são apresentados a um conjunto de 

critérios e, em seguida, são convidados a avaliar com base nesses preceitos (FAHIM, 2011; 

BIJANI, 2011). 
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 Os resultados destas sessões, de acordo com o que apontam segundo Fahim (2011) e 

Bijani (2011), estes avaliadores orais não estão alinhados. Uma possível explicação para isto 

seria o fato de eles não terem participado de sessões de treinamento, a fim de que estes 

estivessem afinados no momento da análise dos áudios que continham as respostas dos alunos 

às questões dos testes. (FAHIM, 2011) e (BIJANI, 2011) avaliadores orais desta pesquisa. 

É verdade, segundo Fahim e Bijani (2011) que apesar de reduzir, uma formação para 

os avaliadores orais não elimina a variabilidade entre estes avaliadores. Contudo, ela pode 

reduzir a presença de variáveis extremos em termos de rigor e flexibilidade e levá-los a um 

alinhamento (MCINTYRE, 1993 apud FAHIM, 2011; BIJANI, 2011). Aumentando, assim, o 

grau de confiabilidade no teste Alpha de Conbrach, ao contrário do que aconteceu nesta 

pesquisa.  

 

3.3.4.2. Quantidade de tempo de exposição às tarefas de aprendizagem 

 

Outro aspecto importante de ser levado em consideração na tentativa de se explicar o 

não desenvolvimento da POG pelos aprendizes gira em torno da quantidade de tempo de 

exposição sistemática as tarefas de aprendizagem com foco na produção oral. Na pesquisa, a 

quantidade de tarefas foram 8, realizadas em aulas de, aproximadamente, 50 minutos cada, 

totalizando, assim, 400 minutos de exposição sistemática à ABT.  

Miccoli (2007), relacionando o aspecto tempo com a aprendizagem de uma LE, afirma 

que a aprendizagem de uma língua estrangeira em sala de aula é um processo que demanda 

muito tempo (MICCOLI, 2007, p. 34). Sendo assim, pode-se inferir que ainda que o montante 

de 8 tarefas, isto é, cerca de 400 minutos de exposição à ABT aparente ter sido suficiente para 

provocar alterações mais específicas, como a da pronúncia e rendimento no teste de 

proficiência conforme mostrado nos itens 3.3.2 e 3.3.3 desta discussão, respectivamente, este 

pode não ter sido o período suficiente para estes aprendizes terem desenvolvido a POG. Isto 

porque a POG pode ser considerada uma medida muito geral, a qual envolve, neste estudo, 

três variáveis: pronúncia, acurácia e comunicação interativa (fluência).  

 

3.3.4.3. Limitações dos aprendizes iniciantes no processo de aprendizagem por tarefas.  

 

No tocante ao ensino das tarefas para aprendizes iniciantes, Willis (1996) relata que 

apesar de alguns professores acreditarem que o ensino da gramática deve ocorrer antes que 

aprendizes iniciantes começem a fazer as tarefas de aprendizagem, na ABT o processo deve 
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ser exatamente o inverso. Os alunos, neste sentido, devem aprender durante a realização da 

tarefa e a aprendizagem da gramática consiste em uma consequência desta prática, visto que 

esta última é parte integrante da tarefa (WILLIS, 1996). Por isso, inicialmente o aprendiz 

necessita de um conhecimento sobre palavras e frases e não sobre gramática (WILLIS, 1996).  

Então, em princípio, os aprendizes iniciantes podem começar a se fazerem entender 

através da aprendizagem de muitas palavras em junção um pequeno acervo de palavras e 

sentença bem escolhidas (WILLIS, 1996). À medida que eles ficam mais experientes na 

abordagem, eles passam a perceber outras particularidades da língua, como padrões da língua 

e a gramática, estruturas mais complexas. 

Desta maneira, pensa-se que o intuito inicial desta pesquisa de avaliar aprendizes 

iniciantes num quesito geral, que englobe três variáveis distintas, como é o caso da POG, 

pode ter sido pretensioso, visto que eles ainda não possuíam maturidade linguística para tal. 

Assim, imagina-se que esta pode ter sido uma das razões, senão a razão, pela qual não se 

encontrou um valor p significativo para tal medida. 

No próximo capítulo, fazem-se as considerações finais a respeito desta pesquisa. 

Sintetizam-se as fases da pesquisa e resumem-se os resultados obtidos na mesma. Além disso, 

discutem-se as suas implicações pedagógicas e limitações, através das quais sugerem-se 

futuras investigações.   

 

3.3.4.4. Questões afetivas dos aprendizes iniciantes 

 

 

Recorrendo-se, por fim, às questões afetivas, mencionadas prioritariamente nas seções 

1.1.5., a das estratégias de comunicação em L2, e 1.2.5, a tarefa e os aprendizes iniciantes, 

percebe-se que, segundo Krashen (1982; 1988) e Willis (1996), esses fatores parecem 

implicar no processo de ensino-aprendizagem de uma L2. Isso porque um baixo filtro afetivo 

e uma ambiente de sala de aula livre de ansiedade aparenta ser importante para no processo de 

aprendizagem de uma língua, principalmente de uma L2.  

Nesse sentido, Willis (1996) alerta também que o professor não deve forçar os alunos 

a falar, caso eles não queiram. Durante o período de realização das tarefas de aprendizagem, 

os alunos realmente não eram forçados a se expor oralmente, apesar de sempre recebem nas 

orientações dadas pela professora-pesquisadora a informação de que este ato poderia 

possibilitar um ganho em suas produções orais.    

Contudo, em ambos pré e pós-testes, estes estudantes foram conduzidos a falar na 

língua alvo e tinham suas produções orais registradas em forma de áudio, ainda que essas 
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(produções) não fossem necessariamente suas pretensões. Daí, imagina-se que outra causa da 

não significância da POG pode estar relacionada com as emoções
58

 dos aprendizes, neste 

caso, com o aumento do filtro afetivo (KRASHEN, 1988).     

Essa barreira imaginária explicada por Krashen (1988), evita que os aprendizes 

aprendam a língua estudada, no caso desta pesquisa, o inglês, a partir do input disponível. 

Relacionados com o afetivo podem estar os motivos, as necessidades, as atitudes e ainda o 

estado emocional do aprendiz. No tocante a esta pesquisa, percebe-se, através das gravações 

em áudio de ambos os teste de proficiência que, os aprendizes aparentam, tanto pelos tons de 

voz quanto por expressões do tipo Eu num sei ler em inglês, professora...
59

, estarem ansiosos 

para que o teste termine, bem como nervosos por terem os áudios de seus testes gravados. 

Assim, entende-se que a questão do filtro afetivo pode ser uma das causas de os valores da 

POG não serem estatisticamente significativos. 
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 Para saber mais sobe o tópico emoções, ler The nature of feelings: evolunary and neurobiological origins 

(DAMÁSIO, 2013). 
59

 Fala de A17 no momento inicial de seu diálogo com A18 no pré-teste. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa-ação reportada nesta dissertação, a qual fez uso de métodos mistos, teve 

como objetivo geral verificar o desenvolvimento da produção oral de inglês como LE dos 

aprendizes na escola pública a partir da experiência com tarefas propostas pela ABT. Para tal, 

analisaram-se quais eram as percepções dos participantes sobre a sua produção oral e o ensino 

desta habilidade na escola pública, se haveria relação entre à exposição sistemática à ABT e o 

desenvolvimento de Estratégias de Comunicação (EC) na produção oral de aprendizes em 

contexto de ensino público em inglês como L2, e, ainda, de que forma a exposição sistemática 

à ABT durante um bimestre poderia impactar o rendimento no teste de proficiência, A 

Proficiência Oral Global (POG), e a pronúncia na produção oral de inglês como L2 dos 

participantes em um contexto de ensino público. 

Vinte e três alunos de uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental II de uma escola 

estadual do Rio Grande do Norte participaram das tarefas com foco na produção oral em 

inglês como L2. Estes, inicialmente, foram submetidos a um pré-teste (adaptado do teste Ket 

de Cambridge) e, logo após, a um pré-questionário sobre suas percepções a respeito da 

produção oral deles mesmos, enquanto aprendizes, e da escola pública enquanto instituição de 

ensino. Em seguida, realizaram oito tarefas de aprendizagem, durante aproximadamente dois 

meses, a fim de que produzissem a língua inglesa como LE.  Concomitantemente à 

experiência com as tarefas, houve a coleta das Notas de Observação (NO), realizada pela 

professora-pesquisadora. Por fim, depois de finalizadas as tarefas, os alunos participantes 

foram conduzidos a realizar, respectivamente, um pós-questionário, um Grupo Focal (GF), e, 

por último, um pós-teste (de teor similar ao do pré-teste).   

Qualitativamente, analisou-se os pré e pós-questionários, as NO e o GF. Os resultados 

representados pelas vozes dos aprendizes e da professora-pesquisadora aparentam indicar que 

as tarefas de aprendizagem podem promover um desenvolvimento da produção oral dos 

aprendizes como um todo e ainda podem direcionar os aprendizes a desenvolverem 

estratégias de comunicação durante suas produções orais em LE. Como sugestões para aulas 

futuras, os estudantes mencionaram querer continuar aprendendo por tarefas e também fazer 

uso do dicionário no momento da realização das mesmas. 

Quantitativamente, através das análises dos dados dos pré e pós-testes, observou-se 

que o ganho medido entre o desenvolvimento da variável pronúncia e do rendimento no teste 

de proficiência, ao longo desses testes, foi estatisticamente significativo. Este fato indica que 
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as tarefas da ABT podem melhorar o desempenho oral dos aprendizes em relação a estas 

medidas. A POG, contudo, não apresentou significância estatística, refutando, assim, a 

relação, pensada inicialmente, entre as tarefas e o aumento da proficiência oral dos 

aprendizes. Sugeriu-se, deste modo, duas possíveis explicações do que poderia ter sido 

responsável por este último resultado: a discrepância entre as notas geradas pelos avaliadores 

externos (que gerou um baixo índice de confiabilidade no Conbrach’s Alpha
60

) e a pouca 

quantidade de tempo de exposição dos aprendizes às tarefas de aprendizagem. 

Como limitações encontradas nesta pesquisa, destacam-se, principalmente, a não 

utilização do dicionário, como objeto de auxílio para o desenvolvimento da autonomia dos 

aprendizes – citada, inclusive pelos próprios participantes. Além disso, o curto intervalo de 

tempo de exposição destes alunos a realização de tarefas de aprendizagem, a falta de 

treinamento entre os avaliadores externos e questões afetivas dos alunos relacionadas à coleta 

de dados (gravação dos pré e pós-teste, por exemplo) podem também ter limitado as 

conclusões deste estudo. Ainda, imagina-se que poderia ter sido importante, a ser 

contabilizado como objeto de análise qualitativa, que os participantes tivessem sido engajados 

num processo de autoavaliação, como sugere Nunan (1999), artifício que poderia possibilitar 

a estes participantes a oportunidade de se tornarem mais autônomos.    

 Considerando-se estas limitações, acredita-se que futuras pesquisas poderiam fornecer 

aos aprendizes mais instrumentos de suporte pedagógico que não apenas o professor, como 

dicionários, a fim de possibilitar oportunidades de desenvolvimento da autonomia a estes 

alunos. Ainda, idealiza-se que uma dedicação de mais tempo de intervenção pedagógica, feita 

através das tarefas, poderia acontecer. Para futuras investigações, parece que treinar os 

avaliadores externos poderia servir para diminuir a discrepância entre as notas dadas pelos 

mesmos às variáveis a serem avaliadas em testes de proficiência. Finalmente, incluir o 

processo de autoavaliação dos alunos aparenta ser uma importante ferramenta para enriquecer 

a análise qualitativa de dados. 

No tocante às implicações pedagógicas desta pesquisa, espera-se que esta tenha 

contribuído para a expansão de estudos que visem a desenvolver a aprendizagem de língua 

inglesa como LE no contexto público de ensino, mais especificamente, sobre a produção oral 

nesta língua, uma vez que pesquisas-ações nesta direção não são muito comuns e carecem de 

estudos empíricos. Espera-se, ainda, ter colaborado para o esclarecimento de professores e 

futuros professores de inglês como LE, principalmente de escolas públicas, sobre as 

                                                 
60

 Ferramenta do programa estatístico SPSS.  
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particularidades e aparentes benefícios das tarefas para a produção oral e, assim, talvez 

impulsioná-los na tentativa de mudança de suas realidades, conforme Thiollent (1988), 

através desta abordagem.   
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APÊNDICE A – Termo De Consentimento Livre e Esclarecido do Aluno 

 

 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA) 

Pós-Graduação em Letras (PPgEL) 

 

 

 

Caro(a) Aluno(a), 

 

Com o objetivo de realizar o estudo intitulado “O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO 

ORAL EM LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS DO TASK-BASED LEARNING: UM 

ESTUDO EM UMA TURMA DA ESCOLA PÚBLICA", necessitamos coletar dados com 

participantes, envolvendo uma série de métodos e critérios, dentre eles a realização de dois 

protocolos orais e o preenchimento de dois questionários. 

 

Solicitamos, então, sua colaboração e autorização para que possamos compreender melhor o 

desenvolvimento da oralidade na aprendizagem de inglês como língua estrangeira no contexto 

de ensino público.   

 

Garantimos que os dados fornecidos e coletados serão absolutamente sigilosos e que você 

e/ou seu/sua filho/filha não serão identificados em momento algum. 

 

Muito atenciosamente, 

 

Prof. Patrícia S. L. A. Pereira                                           Prof. Dra. Janaina Weissheimer 

Mestranda (PPgEL-UFRN)                                              Orientadora (PpgEL-UFRN) 

E-mail: patty.lima.teacher@gmail.com                            E-mail: 

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) 

 

______________________________________________________________________ 

(Assinatura por extenso) 
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APÊNDICE B – Termo De Consentimento Livre e Esclarecido dos pais ou responsáveis 

 

                                                         
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA) 

Pós-Graduação em Letras (PPgEL) 

 

 

 

Caros pais ou responsáveis do aluno(a), 

_________________________________________________, com o objetivo de realizar o 

estudo intitulado “O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORAL EM LÍNGUA 

INGLESA ATRAVÉS DO TASK-BASED LEARNING: UM ESTUDO EM UMA TURMA 

DA ESCOLA PÚBLICA", necessitamos coletar dados com participantes, envolvendo uma 

série de métodos e critérios, dentre eles a realização de dois protocolos orais e o 

preenchimento de dois questionários. 

 

Solicitamos, então, sua colaboração e autorização para que possamos compreender melhor o 

desenvolvimento da oralidade na aprendizagem de inglês como língua estrangeira no contexto 

de ensino público.   

 

Garantimos que os dados fornecidos e coletados serão absolutamente sigilosos e que você 

e/ou seu/sua filho/filha não serão identificados em momento algum. 

 

 

Muito atenciosamente, 

 

Prof. Patrícia S. L. A. Pereira                                           Prof. Dra. Janaina Weissheimer 

Mestranda (PPgEL-UFRN)                                              Orientadora (PpgEL-UFRN) 

E-mail: patty.lima.teacher@gmail.com                            E-mail: 

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 do aluno(a) 

 

 

______________________________________________________________________ 

(Nome completo do responsável) 

 

 

______________________________________________________________________ 

(Assinatura do responsável por extenso) 

 



156 

 

APÊNDICE C – Pré - Questionário  

 

 
Idade: _______ anos         Série: _____   Turma: “____”              Sexo:    (    )Masc.     (    ) Fem. 

     

   1 - Sobre o inglês, em sua opinião: 

(A) Você conhece muito sobre a língua.  

(B) Você conhece alguns aspectos da gramática e/ou escrita. 

(C) Você conhece alguns aspectos da oralidade/compreensão auditiva. 

(D) Você conhece quase nada da língua inglesa.  

(E) Você não conhece coisa alguma sobre a língua. 

 

2 - O que você menos sabe sobre a língua inglesa? 

(A) Escrever 

(B) Ler 

(C) Falar 

(D) Ouvir/ entender 

 

     3 - O que você mais sabe sobre a língua inglesa? 

(A) Escrever 

(B) Ler 

(C) Falar 

(D) Ouvir/ entender 

 

      4 - Nas aulas de inglês eu mais me interesso em: 

(A) Aprender a falar a língua. 

(B) Saber ler textos em inglês. 

(C) Ouvir diálogos e músicas.  

(D) Escrever textos em inglês. 

(E) Não me interesso em aprender coisa alguma, pois não gosto de inglês. 

 

     5- Você acredita que pode aprender a falar inglês? 

(A) Sim 

(B) Não 

(C) Talvez 

(D) Só aprenderei  a falar inglês se eu estudar em um curso de idiomas. 

 

    6 - Como você acredita que pode aprender a falar inglês. 

(A) Através da repetição as palavras novas. 

(B) Cantando as músicas das bandas do momento. 

(C) Participando de jogos e gincanas.  

(D) Através de tarefas que simulem a vida real realizadas em pequenos grupos.  

(F) Outra: ________________________________________________ 

 

    7 – Você acredita que pode ser importante para sua vida, morando no estado do RN (Brasil) 

aprender a falar inglês como uma língua estrangeira? 

 

a) Sim, não ou talvez? 

_____________________________________________________________________ 

b) Porque?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Pós - Questionário  

 
Idade: _______ anos          Série: _____   Turma: “____”            Sexo:    (    )Masc.     (    ) Fem. 

     

   1 - Sobre o inglês, em sua opinião: 

(F) Você conhece muito sobre a língua.  

(G) Você conhece alguns aspectos da gramática e/ou escrita. 

(H) Você conhece alguns aspectos da oralidade/compreensão auditiva. 

(I) Você conhece quase nada da língua inglesa.  

(J) Você não conhece coisa alguma sobre a língua. 

 

2 - O que você menos sabe sobre a língua inglesa hoje? 

(A) Escrever 

(B) Ler 

(C) Falar 

(D) Ouvir/ entender 

 

     3 - O que você mais sabe sobre a língua inglesa hoje? 

(A) Escrever 

(B) Ler 

(C) Falar 

(D) Ouvir/ entender 

 

      4 - Após a aplicação das tarefas, eu: 

              (A) Desenvolvi a leitura em inglês 

              (B) Desenvolvi a escrita em inglês 

(C) Desenvolvi a oralidade (falar) em inglês 

(D) Desenvolvi a compreensão auditiva (ouvir) 

(E) Não desenvolvi aspecto algum dos citados acima 

 

      5 – Com relação a falar inglês, eu: 

(A) Sei um pouco 

(B) Sei bem 

(C) Sei bastante 

(D) Não sei 

 

     6 – Das tarefas, eu mais gostei: 

(A) Das que envolviam exibição de vídeo 

(B) Da que envolveu música 

(C) Das que precisavam produzir um diálogo, um folder ou uma receita. 

(D) De não ter que fazer uma avaliação escrita no fim do bimestre 

 

     7 – O aspecto das tarefas que eu mais gostei foi: 

(A) De trabalhar em duplas/pequenos grupos 

(B) De escrever frases e/ou pequenos textos em inglês 

(C) Do ensaio antes das apresentações 

(D) Das apresentações ao final de cada tarefa 

 

      8 - O aspecto das tarefas que eu menos gostei foi: 

(A) De não trabalhar sozinho 

(B) De ter que apresentar/falar em inglês 

(C) De escrever e/ou ler pouco em inglês  

(D) De ensaiar antes das apresentações 
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9 – Ao sentir dificuldade no momento de falar em inglês durante a tarefa, eu: 

(A) Tentava parafrasear, reafirmando minhas ideias usando outras palavras. 

(B) Falava Português 

(C) Consultava o celular 

(D) Mudava de assunto 

(E) Perguntava ao colega ou à professora       

 

10 – Sobre as aulas com tarefas, sua opinião é: 

 

______________________________________________________________________       

______________________________________________________________________       

______________________________________________________________________       

______________________________________________________________________  

 

 

      11 – Dê sugestões para aulas futuras: 

 

______________________________________________________________________       

______________________________________________________________________       

______________________________________________________________________       

______________________________________________________________________  
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APÊNDICE E – Pré -Teste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. KET Speaking Part 2 www.cambridgeesol.org/teach Page 4 of 5 (adapted) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidate A, here is some information about a tourist attraction. 

Candidate B, you don‟t know anything about the tourist attraction, 

So ask A some information about it. Now B, ask A your questions 

about the tourist attraction and A, you answer them. 

 

 

Candidate A – your answers.                        Candidate B – your questions. 

 

AQUARIUM 

 

 What / see? 

 

 Open / weekends? 

 

 Student ticket? R$? 

 

 Car park? 

 

 Dive / sharks? 

 

 

 

NATAL 

AQUARIUM

 
More than 200 hundred animals to 

look at OPEN DAILY  8 am – 5pm 

Sea animals and penguins 

Large car park 

 

Dives with sharks 

    Tickets:   Adults         R$15 

Students       R$7,5 
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APÊNDICE E – Pré - Teste (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KET Speaking Part 2 www.cambridgeesol.org/teach Page 4 of 5 (adapted) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F – Pós -Teste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidate A, here is some information about a bookstore. 

Candidate B, you don‟t know anything about the bookstore, 

So ask A some information about it. Now B, ask A your questions 

about the bookstore and A, you answer them. 

 

             Candidate A – your answers.                               Candidate B – your questions.                         

 

 

 

BOOKSHOP 
 

 

 Address? 

 Big/small? 

 Closed/Sundays? 

 Sell/ travel books? 

 Telephone 

number? 

SARAIVA BOOKSTORE 
2234 Salgado Filho Avenue 

 
Largest bookshop in the city 

 

Get your travel books here 

 
Monday – Saturday    10 am – 10pm 

                  Sunday     1pm – 10pm 

 

 

Tel:          32358188 



161 

 

APÊNDICE F – Pós - Teste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F – Pós –Teste (continuação)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidate A, here is some information about a tourist attraction. 

Candidate B, you don‟t know anything about the tourist attraction, 

So ask A some information about it. Now B, ask A your questions 

about the tourist attraction and A, you answer them. 

 

 

                    Candidate A – your answers.                                         Candidate B – your questions.                         

 

 
RIO DE JANEIRO 

The second largest city of Brazil 
 

Buses and metro lines 
 

 500,000 people attend in one day of 
Carnival 

 
Host City of the 2014 FIFA World Cup 

 
Beaches, Maracanã Stadium, 

Corcovado 
 

 

                  

RIO DE JANEIRO 
 

 Large city/ Brazil? 

 

 Transportation? 

 

 People/ carnival? 

 

 Participate/ FIFA World 

Cup? 

 

 What / see? 

 

 

                  

http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
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APÊNDICE F – Pós - Teste (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G – Transcrição do Pré -Teste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidate A, here is some information about a bookstore. 

Candidate B, you don‟t know anything about the bookstore, 

So ask A some information about it. Now B, ask A your questions 

about the bookstore and A, you answer them. 

 

 

             Candidate A – your answers.                                         Candidate B – your questions.                         

 

 

 

CARNATAL 
2234 Salgado Filho Avenue 

 
Largest micareta, or off-season 

Carnival, in Brazil.  
 

December in the city of Natal 
 

Large truck called "trio elétrico" 
 

Thursday – Saturday    6 pm – 1am 

                      Sunday      5pm – 2pm 

 

 

 

CARNATAL 
 

 

 Address? 

 Big/small? 

 When, where / happen? 

 What/main attraction? 

 Start/finish? 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Natal,_Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Trio_el%C3%A9trico
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APÊNDICE G – Transcrição do Pré-Teste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61

 As marcações em vermelho indicam a ocorrência de lapso na pronúncia dos aprendizes. 

Diálogo entre A12 e A01 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A12: What´s ur see? what´s ur see?
61

  

A01: Mori dan… duzentos rundredi 

animaus look at up open ope daily oito 

cinco. 

A12: Open ur weekends?  

A01: Open daily oito cinco. 

A12: Student tickets? Student ticket? 

money…  

A01: Open… adults quinze, students sete 

cinco 

A12. Car park?  

A01: Seen animals and pinguins.. largi car 

park. 

A12: Deivi ur sparkes?  

A01: Deivi skies. 

A01: Adrês? Adires? Address? 

A12: Get your travel books where… 

A01: Bigui, small? 

A12: Largest books… shop in the city 

A01: Closed … Sundays ? 

A12: Haha.. (risos)… Monday, Saturday, ten 

ai… ten pm Sunday one pm ten pm. 

A01: Sell travel boak? 

A12: Tel three two three five eight one 

fi…one… eight eight. 

A01: Telephone number? 

A12: (pausa) Tel three two three five eight one 

fi…one… eight eight. 
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62

 A aluna A0 realizou o pré-teste, mas saiu da escola antes que as tarefas começassem a ser realizadas.  

Diálogo entre A05 e A15 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A05: What seeing? 

A15: More ten… ehh… two double zui zero 

hundred animals to look at. 

A05: Open weekends. 

A15: Open daily oito eight aim five… 

A05: Student ticket? 

A15: See …Sea animals and penguins large 

cer park. 

A05: Car park?  

A15: Dives white sherks 

A05: Dive sharks?  

A15: Large car park. 

A15: A dress? 

A05: Salgado filho Avenue.  

A15: Big small? 

A05: Get your travels books here?  

A15: Closedi … closed Sundays? 

A05: Saturdays.. eh Saturday…  

A15: See you travel books? 

A05: Largest bookshop and the city.  

A15: What‟s telephone number? 

A05: Thrim two three five eighty one double 

eight. 

Diálogo entre A0
62

e A19 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A0: What see?  

A19: Natal Aquário. 

A0: Open open.. uen…weekends?  

A19: Open daile.. sei lá… 

A0: Studen studente… student ticket? 

A19: Seven eight. 

A0: Car park? 

A19: Lergi car park. 

A0: Drive sherks? 

A19: Drive until sherks. 

 

A19: Dress? 

A0: Monday. 

A19: Bigue, small? 

A0: Satur… Sunday…Sa… Saturday… 

Sunday… 

A19: Closed Sundays? 

A0: Ten am. 

A19: Sell travel books? 

A0: One pm. 

A19: Telephone number? 

A0: Three to two three five eight one eight 
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eight. 

Diálogos entre A11 e A14 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A23: Uait see?   

A03: Não escutei não o que ela falou. 

Aduts. Aduts.  

A23: Open uelquendes?  

A03: No. 

A23. Studen tickets?  

A03: É pra responder isso aqui, é? Students 

tickes…. Tickes..  

A23. Car park?  

A23: Car park. Ai eu leio isso aqui também? 

Car park. 

A23: Dive / shaikites? (Dive / sharks?) 

A03: Dive shaifite. 

A03:1. Andreis? (Address?) 

A23: Entendi não. Dez da tarde. Pode ser em 

português? Pode ser em português? Dez da 

tarde. 

A03: 2. Big small (Big/small?) 

A23: modai? 

A03: Closed estudaic. closed sudaic. 

A23: Estudai dez... ahhh ...como é que é dez 

em inglês?... estaudai ten m  

A03: Sell travec boak? Sell travec boaks. 

A23: um pós meio dia... ah... trê…three two 

three four ai vem on eight eight eight  

A03: Sei falar isso em inglês não. Telephone 

number? 

A23: No. 
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Diálogo entre A13 e A07 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A13: Uat… uati.. see? 

A07: Largue car parqui. 

A13: Open weekend.  

A07: Open daiu… daili.  

A13: Estuden ticket?  

A07: Se animal an pergun.. pergun… 

A13: Car parque? 

A07: Mori dan duzentos truident animal do 

loki ati. 

A13: Drive sharks? 

A07: Drive witi sharks. 

A07: Adreis? 

A13: Geti you travel books where.  

A07: Closed Sunday? 

A13: Mondon… Monday, Saturdai ten m ten 

pm. 

A07: Telefone… telefone number? 

A13: Tel three two three five eight one eight 

eight. 

A07: Bigui esmall?  

A13: Sundai? 

A07: Closed Sundai? 

A13: (não respondeu). 

A07: Sell travel books? 

A13: Não tô entendendo.  

Diálogo entre A16 e A21 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A16: Uante sei? 

A21: Sei não. O que significa isso? Natal 

aquário. 

A16: Open.. Open... Weiquendis? 

A21: Estudent... Sei lá... Estudente sete 

ponto cinco. 

A16: Studingui tin tin tegue? 

A21: Pode repetir a resposta? Estudengue 

sete ponto cinco. 

A16: Car parque? 

A21: Natal aquário. 

A21: Aderest? 

A16: Saraiva book shopen. 

A21: Big ou small? 

A16: Largente bookshop… bookshopping in te 

city. 

A21: Closed sunday? 

A16: Get your travel books where. 

A21: Sell talved bak. 

A16: Mondai  Saturdai 

A21: Telephone number? 
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A16: Dive dive serques? 

A21: Ticket adulto quinze. 

A16: Sundai.. sundai… três dois sete cinco oito 

um oito oito.. 

 

Diálogo entre A17 e A18 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A17: Eu num sei ler em inglês, professora. 

Why… why see? 

A18: Sea… o quê? No. 

A17: Open wikends..  upoen winkis? Uopen 

weekends? 

A18: Mori dan… two two two hundred two 

hundredi animals to look at open daily. 

A17: Studante .. studante… student 

ticket…? 

A18: Seven …. Seven five. 

A17:Car parque? Car parque?  

A18: Não sei…Natal Aquário. 

A17:Drive, skick... 

A18: Repeat. 

A17:Drive, skick... 

A18: (não respondeu). 

A18: Adues?  

A17: Mondai Saturdai. 

A18: Big small? 

A17: Sundai um ten p dez p. 

A18: Closed Sundais? 

A17: Dez am dez pi. 

A18: Sell travel books? 

A17: Larges books shop is the city. 

A18: Telephone telephone telephone number? 

A17: Tell three..três dois trinta cinco oitenta e 

um oitenta e oito... three dois three two... 
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Diálogo entre A13 e A22 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A13: Ai, professora, sei não… Tickets 

adults? 

A22: Quinze. 

A13: Open weekends? 

A22: students sete e cinquenta. 

A13: Studi ticket reais? 

A22: Ai… é… student sete e cinquenta.. 

A13: Car park? 

A22: Num tem mais nada.. sharks? 

A13: Dived sharks? 

A22: Cem animals num tem... animals and 

pinguins large car park. 

A22: Bookshop? Adrence? 

A13: Large boy in the city. 

A22: Big small? 

A13: Git your travel boys where. 

A22: Closed Sundais. 

A13: Monday?.. Monday. 

A22: Sell travel books. 

A13: Sarturai dez a dez dp…sei lá… 

A22: Telephone nuber? 

A13: Sundai um pm dez pm. 

 

Diálogos entre A11 e A14 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A11: Big smau?  

A14: Dá pra repetir? Ah.. tá.. passo. 

A11: Big smau? 

A11: Los Sundais... los Sundais? 

A14: Vou nem chutar... 

A11: Sell travel books.  

A14: Eu acho que é esses aqui, mas eu 

não consigo ler. Repete! 

A11: Sell travel books.  

A14: Passo. 

A11: Mas essa você vai saber...Telephone 

number? 

A14: Eita... sei falar isso não, professora. 

A11: Vai... 

A14: uati see? 

A11: Mori dan two.. duzentos.. rundred animals 

to look at… 

A14: uopen wikis.. wikins… sei naum… 

A11: ahh..uopen daily eight am e cinco pm. 

A14: Car parque? 

A11: Largi car park. 

A14: Sei essa não… deixa eu ver…dive shoks.. 

shaks? 

A11: Repeat. 
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A14: Como é que eu vou saber isso em 

inglês? Eu estudei isso no 6º ano... (risos). 

Posso falar em Português? Três dois três 

cinco oito um oito oito. 

A14: aduts… quinze?... students seven five.   

Diálogos entre A04 e A20 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A4: Uats see? 

A20: Car parque. 

A4: Open uenkens?  

A20: Studen tickes. 

A4:  Student tickets. 

A20: Adults.. eu não sei inglês não… 

quinze... eu não sei dizer em inglês não. 

A4: Car park? 

A20: Largue car park 

A4: Dive shakers? 

A20: Open daili. 

A20: Bigue smau? 

A4: Largest bookshop in the city. 

A20: Closed Sundai? 

A4: (silêncio)… 

A20: Closed Sundai? 

A4: Monday Sunday 

A20: Seven travel book. 

A4: Get your travel books ré. 

A20: Telephone number? Telephone number? 

A4: Three two three five eight one eight eight. 

A20: Andress? 

A4: Ah.. sei não… setly…ten am.. m… sei lá… 
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Diálogos entre A02 e A06 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A02: What what what see? 

A06: Cadê a resposta? É isso aqui? Open 

daily… sei lá... 

A02: Open weenkends? 

A06: (leu de uma forma 

incompreensível)... eu não sei ler em 

inglês não... 

A02: Studen taiki? 

A06: Large car park… eu não sei ler em 

inglês não, mulher. 

A02: Car perque... parque? 

A06: Eita, eu tô trocando, oh… era essa 

agora.. lerge car parque...  

A02: Dive sherks. 

A06: Dives with sherks. 

A06: Bigue smau? 

A02: Sunday.. sundai… sei lá… 

A06: Closed Sundays? 

A02: Satur ... Saturday. 

A06: Telephone number? 

A02: Perai…eh.. quando eu for falar o número 

tenho que falar esse negócio aqui também?... ou 

pode falar só o número? (perguntando a 

professora).. eh.. dez. 

A06: Address?...sei lá.. 

A02: Monday. 

A06: Seo travel books.. 

A02: Get your travel books hete… acabou… 
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APÊNDICE H – Transcrição do Pós – teste 

 

Diálogos entre A07 e A06 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A07: Start fins… finish? 

A06: Salgado filho avenue. 

A07: Big small? 

A06: Largest micareta off-season carnival 

in Brasil. 

A07: Address. 

A06: December in the city of Natal 

A07: When uare happy? 

A06: Lerge truck called trio eletrico. 

A07: Uati mani at... attraction... ? 

A06: Thrusday, Saturday, Sunday...  

 

A07: Transportion? 

A06: Weni an metro line.  

A07: Carnival? 

A06: Carnival quinhentos mil people attend in 

one day of carnival…  

A07: What see? 

A06: Di second largest city of Brazil. 

A07: Participate Fifa World Cup? 

A06: Host City of di dois mil e catorze 2014 

FIFA World Cup 

A07: Lerge city Brazil? 

A06: Bitch, Maracanã Stadium, Corvo… 

corcovado.... 

 

Diálogos entre A15 e A19 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A15: Rio de Janeiro. 

A19: Them putted large city of Brazil 

A15:Large city Brazil? 

A19: Bus and metro lines. 

A15: Transportion? 

A19: (risos)  Bus and metro lines 

A15: People Carnival? 

A19: Quinhentos poplean… ai… one day 

of Carnival. 

A15: Parti…Participant… Participante 

A19: Address? 

A15: Largest micareta, or off-chifon Carnival, 

in Brazil.  

A19:Big sau?  

A15: December in the city of Natal. 

A19: Where uopen? 

A15: Larger truck called trio eletrico. 

A19: What Carnatal ch..checki..chection? 

A15: Thursday Saturday six pm Sunday five 

pm. 

http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Natal,_Brazil
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63

 A09 não realizou o pré-teste. 

Fifa World Cup? 

A19:  Host City of de dois mil e catorze 

FIFA World Cup. 

A15: What see? 

A19: Beaches, Maracanã Studium, 

Corcovado. 

A19: Start finish? 

A15: Eh.. one am (português) e two pm 

(português). 

 

 

Diálogos entre A18 e A09
63

 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A18: Address? 

A09: De novo! 

A18: Address! 

A09: Trio elétrico!? (em tom de 

pergunta). 

A18: Big small? 

A09: Derber in the city for… for Natal.. 

sei lá 

A18: Where happy? 

A09: Carnival in…in… é? Brazil.. 

A18: Whet mail attraction? 

A09: Lengenst Langest  micareta… uor or 

for... alguma coisa lá… Carnaval Brazil.  

A09: Lerge city of Brazil? 

A18: The second largest city of Brazil. 

A09: Transpor… transportion? 

A18:  Buses and metro lines. 

A09:  People carnival? 

A18: Quinhetos... five .... quinhetos mil  people 

attend in one day of Carnival 

A09:  Participante FIFA Word Cup? 

A18:  Host City of the dois mil e catorze FIFA 

Word Cup. 

A09: What / see? 

A18: Rio de janeiro. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/Natal,_Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
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Diálogos entre A12 e A21 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A12: Address? Address?  

A21: Largest truck called… 

A12: Bigue smau? 

A21: Lergest micareta or off-season 

Carnavial in Brazil.  

A12: When where happy? 

A21: December in the city of Natal 

A12: Want… want.. my… my attraction? 

A21: (longa pausa) 

A12: Want… want.. my… my attraction? 

A21: (Silêncio novamente). 

A12: Want ... want... want ou my 

attrection? 

A21: December in the city of Natal 

A12: Start fish …finish? 

A21: Thursday Saturday  six pm one am                    

Sunday  five pm two pm. 

A12: Large city Brazil? 

A21: Rio de Janeiro 

A12: Transport… transportation? 

A21: Di second larget city of brazil. 

A12: People carnavial? People carnavial? 

A21: Pode falar o número… quinhentos mil 

people attend in one day of carnival. 

A12: Participated FIFA Word Cup? 

A21: Uost city of tem dois mil e catorze FIFA 

word cup. 

A12: What you see? 

A21: Beaches, maracanã stadium, Corcovado. 

 

 

 

Diálogos entre A11 e A14 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A11: Address? A14: Large city no Brazil? 

A18: Start finish? 

A09: Dois mil duzentos e trinta e quarto 

salgado filho Brazil. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Natal,_Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Natal,_Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
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A14: Dá pra repetir? 

A11: Address? 

A14: A primeira resposta… deve ser 

bem... é né? Win city ou Natal... 

A11: Big/small? 

A14: Lange truck called "trio elétrico" 

A11: Where appen? 

A14: Dá pra repetir só um pouquinho? 

A11: Where appen? 

A14: Thursday Saturday … ai.. fica… 

num sei não como é que fala...   

A11: What main attraction? 

A14: Ah.. a maior atração… eu acho que é 

o trio elétrico... hum... in English, né? 

(gargalhadas).. peraí.. Lange truck called 

"trio elétrico". 

A11: Start finish? 

A11: (risos) No.                

A11: The second largest city of brazil 

A14: Transportation? 

A11: Buses and tetro lines. 

A14: People carnival? 

A11: Cinco e alguma coisa…people attend in 

one day of carne carnivil. 

A14: Participante FIFA Word Cup? 

A11: Como é que é, homi? 

A14: Participante FIFA Word Cup? 

A11: Ost city of the dois mil e catorze Fifa orde 

cup. 

A14: What see? 

A11: Beatch, Maracanã stadium, corvo corvo.. 

corcovado 

 

 

 

Diálogos entre A23 e A01 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A23: Address? Andress? 

A01: Larget micareta ou off-sensão 

carnival in brazil. 

A23: Bigue smau? 

A01: decembre in it city for Natal. 

A23: When where happe? 

A01: Langed truck called trio elétrico. 

A23: What my attraction attraction? 

A01: Large city Brazil? 

A23: Buse and metro lines? 

A01: Transpor.. tion? 

Rosa: Hot city of the dois mil e catorze fifa 

word cup 

A01: People carnival? 

A23: Cinquentos mil people attend in one day 

of carnival. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Natal,_Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Trio_el%C3%A9trico
http://en.wikipedia.org/wiki/Trio_el%C3%A9trico
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
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A01: Tuesday.  

A23: Stack finish? 

A01: Sunday cinco às duas. 

 

A01: Participe fifa word cub? 

A23: Ahhh… Pode repetir a resposta não né? 

Host city of the dois mil e catorze fifa word 

cup. 

A01: What sé?  

A23: Beaches Maranhã.. maracanã Stadio 

Corcovado.  

 

 

Diálogos entre A01
64

 e A16 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A01: Address? 

A16: carna... carnival. 

A01: Bigue ou small? 

A16: Dezembre is di city of Natal. 

A01: When were your happen? 

A16: O quê? 

A01: When... were your happen? 

A16: Large.. larger truck called trio 

elétrico. 

A01:What‟s mine attrecion? 

A16: Sunday? 

A01: Start ur finish? 

A16: Sunday... Sunday Saturday e 

Sunday. 

 

A16: Large city Brazil. 

A01: The second large city of Brazil. 

A16: Transportion? 

A01: Buses and metro lines. 

A16: People carnival? 

A01: Cinquentos millions peoples attend in one 

day of carnavial. 

A16: Participante FIFA Word Cup? 

A01: host city of the dois mil e catorze fifa 

word cup. 

A01:What see? 

A16: Bits maracanã stadium corcovado. 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Na ocasião, A01 fez novamente o teste apenas porque não havia outro participante para fazer dupla com A16. 

Contudo, apenas o pós-teste realizado pela primeira vez por A23   

http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/Natal,_Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
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Diálogos entre A20 e A17 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A17: Address? 

A20: Sunday. 

A17: Big smou.. sm…? 

A20: Dezember itche city of Natal. 

A17: É pela ordem? where appen appen 

appen? 

A20: Larger truck turk trio elétrico 

A17: What main attlaction attrection 

…attraction?  

A20: Largi micareta. 

A17: Start fit? 

A20: Turday. 

 

 

 

A17: What see? What see? 

A20: tche recorde large city of brazil 

A17: People carnival? 

A20:  Quinhentos mil people at in um dai of 

carnival. 

A17: Transportation? 

A20: Eh… blus and metro li.. lines. 

A17:Large city Brazil? 

A20: Repete! 

A17: Large city Brazil? 

A20: tche recor large city of Brasil. 

A17: Participate fifa Word Cup? 

A20: Uot city of the dois mil e catorze fifa want 

cup. 

A17: Acabou. 

 

 

 

Diálogos entre A03 e A10 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A10: Ehh... Large city Brazil? 

A03: tché secot larget city of Brazil. 

A10: Transportation? 

buses and metro lines. 

A10: People carnival? 

A03: Repete.. Repetir… 

A10: People…eh.. people… people 

A03: Andress? 

A10: Largest micareta, or off-sentions Carnival 

in Brazil.  

A03: Bigue smau? 

A10: December in the city of Natal 

A03: When chuare alpe? 

A10: Lerge truck led trio elétrico. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Natal,_Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Trio_el%C3%A9trico
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Natal,_Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Trio_el%C3%A9trico
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carnival? 

A03: Cinco mil people e one day of 

carvanil. 

A10: Participate FIFA Word Cup? 

A03: Host city o tché dois mil e catorze 

fifa world cup. 

A10: What / see? 

A03: Beaches, Maracanã Studium 

Corcovado. 

A03: Shak central característica? 

A10: Tuesday Saturday .. aí.. seis... seis da 

noite e uma da manhã.                      

A03: Start finish? 

A10: Sunday cinco da noite e duas da manhã... 

ah.. não.. isso aqui é da noite também, né? 

 

 

 

Diálogos entre A13 e A22 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A22: A…Address? 

A13: Decebi in the city of Natal 

A22: Big smau? 

A13: Traudai…. Saturdai… seis pm 

(português) um am. 

A22: When where happy? 

A13: Laugo trudai callact trio elétrico. 

Pronto. 

A22: What main attrei… attraction? 

A13: Sunday cinco pm (português) dois… 

A22: turte finish? 

A13: Sei dizer não. 

A13: Lange city Brazil? 

A22: Rio de janero. 

A13: Transportion? 

A22: the second lergity city of Brazil. 

A13:People carnivil? 

A22: Buses and metro lines. 

A13: Participate FIFA Wou Cup? 

A22: Quinhentos mil people atent in on day of 

carnival. 

A13: When see? 

A22: Ost city of the dois mil e catorze fifa word 

cup. Beaches maracanã stadium corcovado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/Natal,_Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Trio_el%C3%A9trico
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
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Diálogos entre A4 e A02 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A04: Large city Brazil? 

A02: Eu não sei.. passa. 

A04: Transportation? 

A02: Ehh.. ai.. eh…buses and metro lines. 

A04: People carnival? 

A02: Ehh… Quinhentas mil people 

attending  in on day of carnaval. 

A04: Participator FIFA Word Cup copa 

cup? 

A02: Beards Maracanã Corcovado. 

A04: What / see? 

A02: Address? 

A04: É o que, homi? 

A02: Address! 

A04: Tr…trusurday  Saturday   Sunday  sei lá.. 

seis da…ah.. é  seis da noite six pm  one am 

(português) 

A02: Big small? 

A04: Aqui tem a resposta mesmo? 

Largest micareta or off sensason Carnival 

in Brazil.  

A02: When where happen? 

A04: Larger truck called trio elétrico. 

Diálogos entre A05 e A8 

1º Diálogo 2º Diálogo 

A08: Address? 

A05: Largest micareta or off-season 

Carnival in Brazil.  

A08: Mau? 

A05: Large truck called trio eletric. 

A08: Where? 

A05: Salgado Filho Avenue. 

A08: Main attraction? 

A05: Trio electric. 

A08: Finish? 

A05: Yes…ahhh.. Thursday Sarturday 

Sunday… ehh… 

A05: Large city Brazil? 

A08: Rio de janeiro. 

A05: Transportation? 

A08: The second lar… largest city of Brazil. 

A05: People carnival? 

A08: Buses and metro lines. 

A05: Participate FIFA Word Cup? 

A08: Host si… host site of the dois mil e 

catorze Fifa word cup. 

A05: What see? 

A08: Beaches Maracana Stádio Corcovado. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Trio_el%C3%A9trico
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnival
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Trio_el%C3%A9trico
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
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A02: Não sei. A02: What main attraction? 

A04: ai.. era esse… Larger truck called trio 

elétrico. 

A02: Start finish? 

A04:Dezember in the city of Natal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trio_el%C3%A9trico
http://en.wikipedia.org/wiki/Trio_el%C3%A9trico
http://en.wikipedia.org/wiki/Natal,_Brazil
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APÊNDICE I - Escala global de avaliação oral adaptada de Cambridge 
 

Assessing Speaking Performance – KET exam (Adapted) 

A2 Grammar and Vocabulary Pronunciation Interactive 

Communication 

 

5  Shows a good degree of 

control of simple 

grammactical forms. 

 Uses a range of 

appropriate vocabulary 

when talking about 

everyday situations. 

 Is mostly 

intelligible 

and has some 

control of 

phonological 

features at 

both 

utterance and 

word level. 

 Maintains 

simple 

exchanges. 

 Requires 

very little 

prompiting 

and support.  

 

4.5 Performance presents more features of bands 5 than 3 

4 Performance shares equal features of  bands 3 and 5 

3.5 Performance shares more features of  bands 3 than 5 

3  Shows sufficient control 

of simple grammatical 

forms. 

 Uses appropriate 

vocabulary to talk about 

everyday situations. 

 Is mostly 

intelligible, 

despite 

limited 

control of 

fonological 

features. 

 Maintains 

simples 

exchanges 

dispite some 

difficulty. 

 Requires 

prompting 

and support. 

 

2.5 Performance presents more features of bands 3 than 1 

2 Performance shares equal features of  bands 3 and 1 

1.5 Performance presents more features of bands 1 than 3 

1  Shows only limited 

control of a few 

grammatical formas. 

 Uses a vocabulary of 

isolated words and 

phrases. 

 

 Has a very 

limited 

control of 

phonological 

features and 

often 

intelligible 

 Has a 

considerable 

difficulty 

maintaing 

simple 

exchanges. 

 Requires 

additional 

prompting 

and support. 
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0.5 Performance presents equal features of bands 1 and 0 

0 Oral performance poorly structured 

Final 

Grade 
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APÊNDICE J – Descrição das tarefas de aprendizagem 

 

Tarefa 1: 

 

 

Tema: Who am I? 

 

Pré – tarefa: a P mostra duas fotos de famosos, Fátima Bernardes e Barack Obama e incita os 

As para saber seus conhecimentos prévios sobre tais pessoas.  

 

Ciclo da tarefa: em duplas, os As recebem, cada um, um cartão, sendo um deles com 

características de uma personalidade e o outro com fragmentos de perguntas. O A que possui 

este último cartão deve formular perguntas a fim de saber quem é a pessoa famosa que 

aparece no cartão de seu colega. Após a descoberta, eles invertem os papéis e o A que antes 

estava com o cartão das perguntas, recebe outro cartão com a foto e características de outra 

pessoa famosa nele. Em seguida, alguns grupos dialogam em frente ao grande G.   

 

Foco na Língua: A P entrega uma entrevista em forma de texto (elaborado pela mesma) para 

cada dupla. O diálogo ocorre entre a famosa jornalista internacional Oprah e a cantora 

brasileira Annita. Após a leitura do texto, a P pergunta aos As se eles perceberam algo de 

diferente entre a linguagem usada na entrevista e aquela utilizadas por eles nos momentos do 

Ciclo da Tarefa. A medida que os As relatam as diferenças, a P as escreve no quadro e as 

utiliza para explicar o Simple Present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE J – Descrição das tarefas de aprendizagem (continuação) 

 

 

Cartão 1  

 

Where / from?  

When / born?  

What / occupation?   

What / look like?  

What / do/ work?  
 

Opções do cartão 2 
 

 

 

 
 

 

Birth name: Madonna Louise Ciccone 

Bay City, Michigan, U.S.  

August 16, 1958 (age 55)  

singer-songwriter 

Blond, green eyes, short 

Actress, dancer. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_City,_Michigan
http://en.wikipedia.org/wiki/Michigan
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Opção do cartão 2 
 

 

   
 

 

 

Birth name:  Angelina Jolie 

Voight 

Honolulu, Hawaii, U.S. 

June 4, 1975 (age 38) 

actress 

Brunette, green eyes, brown 

hair, tall  

Actress, film director, 

screenwriter. 

Act in films like Mr. and Mrs. 

Smith, The Tourist 
 

Opção do cartão 2 
 

 

   
 

 

 

Birth name:  Barack Hussein 

Obama II 

Honolulu, Hawaii, U.S. 

August 4, 1961 (age 52) 

Politician 

Brunette, black eyes, tall  

Organize the country 

Opção do cartão 2 
 

 

   
 

 

 

Birth name:  Robyn Rihanna 

Fenty 

Saint Michael, Barbados (next to 

Venezuela) 

February 20, 1988 (age 25 

singer 

Brunette, black eyes, tall  

Recording artist (“Shine bright 

like a Diamond”), actress, fashion 

designer 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Honolulu
http://en.wikipedia.org/wiki/Honolulu
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Michael,_Barbados
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Opção do cartão 2 
 

 

   
 

 

 

Birth name:  Beyoncé Giselle 

Knowles 

Houston, Texas, U.S.A. 

September 4, 1981 (age 32) 

singer 

Brunette, black eyes, tall  

songs such as "Single Ladies (Put 

a Ring on It)"  

 

 
 

Opção do cartão 2 
 

 

   
 

 

 

Birth name:  Fátima Gomes 

Bernardes Bonner 

Rio de Janeiro , RJ– Brazil 

17 September 1962 

TV presenter 

Brunette, black eyes, medium size  

present a TV show in the 

mornings  

married to a famous journalist  

 

 

 
 

Opção do cartão 2 
 

 

   
 

 

 

Birth name: Luan Domingos 

Rafael Santana 

Campo Grande, Mato Grosso do 

Sul – Brazil 

13 March 1991 

Singer 

Brunette, black eyes, tall  

 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Houston
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_Ladies_(Put_a_Ring_on_It)
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_Ladies_(Put_a_Ring_on_It)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
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Opção do cartão 2 
 

 

   

 
 

 

Birth name: Justin Drew Bieber 

Ontario - Canada 

March 1, 1994 (age 19) 

Singer 

Blond, brown eyes, tall  

songwriter, musician, record 

producer, actor, dancer, investor 

 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/London,_Ontario
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
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Tarefa 1: Foco na Língua  

 

 

OPRAH‟S INTERVIEW  

 

 

                            
 

Oprah Winfrey: Welcome ladies and gentleman1   

Well, today we will interview a girl who has been very successful with the boys in different 

countries in the world these days. Please, welcome Annita.   

 

Oprah Winfrey: Hi, Anita! Nice to meet you! What‟s your real name? 

Annita : I am Larissa de Macedo Machado. 

Oprah: How old are you? 

Annita: I am twenty years old. I was born on March 30, 1993. 

Oprah: Where are you from, Annita? 

Annita: I‟m from Brazil. 

Oprah: What is your occupation in Brazil? 

Annita: I am a funk singer. 

Oprah: Wow, funk singer! I‟ve heard that you are not an ordinary singer. What else can you 

do? 

Annita: (smiling) Actually, I also dance and write my songs‟ lyrics. 

Oprah: What did you look like before being famous? 

Annita: I was like I am today.. black hair, short… but I was more tanned than I am today. 

Oprah: Now… just a last question: Why did you choose the stage name Annita? 

Annita: I chose it because a soap opera in Brazil called Annita. I loved the main character. 

Oprah: Ok, Annita. Thanks for coming! Now we would like you to sing for us. 

 

 

 

Tarefa 2: 

 

 

Tema: Typical food in Brazil. 

 

Pré – tarefa: Os alunos serão divididos em trios. A P elicitará vocabulário referente à “qual é 

sua comida típica favorita?” no quadro.   
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Ciclo da tarefa: Um A de cada grupo irá ao birô da professora (os líderes de cada grupo de 

uma vez só) pegar uma foto de uma refeição. Voltando para seus Gs, o G cujo A pegou, por 

exemplo, a foto de uma feijoada, deverá, juntamente com seu G, discutir/escrever sobre quais 

os ingredientes usados no preparo deste prato, bem como descrever como prepará-lo. Após 

isso, a receita será reportada ao grande G.  

 

Foco na Língua: Os líderes de cada G vão ao birô procurar a receita que corresponde a figura 

pega por eles anteriormente. Esta terá o passo-a-passo de preparo receita que eles reportaram 

para o grande G. Em seguida, são discutidos aspectos da língua (imperative forms) com os As. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOW TO MAKE A(N) __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredients: 
 

 

 

 

 

 

 

Preparation:  
 

 

 

Place the picture here 
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Tarefa 2 – Fotos dos alimentos.  

 

          
 

        
 

 
 

 

Tarefa 2 – Receitas de cada alimento: 

 

Tapioca 

 

Ingredients 

 1 ½ cups manioc starch  

 Salt to taste 

Preparation  

1. Sift cassava 

2. Put the manioc starch in a plate 

3. Put the starch in a pan in fire, smash with your hands over the hot fry pan, covering 

all surface. 

4. Wait until form the "cohesive disc". 

5. Take it away from the pan 

6. Put any filling you want. 

 

 

Fonte: http://www.nigella.com/recipes/view/tapioca---the-native-brazilians-tortilla-597 

http://www.nigella.com/recipes/view/tapioca---the-native-brazilians-tortilla-597
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Omelet 

 

Ingredients 

 4 eggs 

 1/4 teaspoon garlic powder 

 salt and pepper to taste  

 2 tablespoons butter 

 Cheese cut in thin slices 

 Ham cut in thin slices 

 

Preparation 

 

1. Preheat the frying pan. 

2. In medium bowl mix eggs and spices. 

3. Heat butter until bubbly. 

4. Pour in egg mixture; cook 3 to 5 minutes, until bottom is set. 

5. Place the cheese and the ham slices over half of the omelet. 

6. Broil in preheated oven until cheese is soft. 

7. Fold and serve immediately. 

Fonte http://www.grouprecipes.com/36297/brazilian-omelet.html  

 

________________________________________________________________________ 

 

Brazilian Hot dog 

 

Ingredients 

2 tablespoon vegetable oil 

1 small yellow onion, diced 

1 small green pepper, diced 

1 garlic clove, minced 

1 cup tomato sauce 

1cup water 

1 packet beef franks (8) 

8 hot dog buns 

Mayonnaise 

Ketchup 

 

Preparation 

 

1. In a large pan, heat oil over medium-high heat.  

2. Add onion and peppers and sweat for about 4-5 minutes or until onions are 

translucent.  

3. Add garlic and continue to cook for 2 or 3 minutes.  

4. Add tomato sauce, water and franks (sausages) and cook until sauce thickens.  

5. Put this preparation in the hot dog buns and add mayonnaise and ketchup .  

Fonte: http://www.foodsamba.com/2011/07/cachorro-quente-brazilian-style-hot-dog.html 

http://www.grouprecipes.com/36297/brazilian-omelet.html
http://www.grouprecipes.com/36297/brazilian-omelet.html
http://www.grouprecipes.com/36297/brazilian-omelet.html
http://www.grouprecipes.com/36297/brazilian-omelet.html
http://www.grouprecipes.com/36297/brazilian-omelet.html
http://www.grouprecipes.com/36297/brazilian-omelet.html
http://www.foodsamba.com/2011/07/cachorro-quente-brazilian-style-hot-dog.html
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Fruit Salad  

 

Ingredients: 

 Oranges 

 Bananas 

 Papayas 

 Watermelon 

 Pineapples 

 Apples 

 

Preparation 

 

1. Wash well all the fruits 

2. Take their peels away  

3. Chop the fruits 

4. Mix all of them 

5. Serve it plain or with condensed milk 

 

Fonte: www.all-creatures.org/recipes/fruitsalad.html 

____________________________________________________________________ 

 

Milk pudding 

 

Ingredients 

 2 cans of condensed milk Nestlé 

 2 cans of whole milk 

 1 tablespoon cornstarch 

 3 eggs 

Preparation 

1. Preheat the oven 

2. Beat eggs (yolks and whites together). 

3. In bowl combine eggs, corn starch dissolved in a little milk and other ingredients. 

4. Put this mixture into pan with a hole in the middle caramelized. 

5. Wait it for about 50 minutes. 

6. Take the pudding away from the oven 

7. Serve it after it is cold. 

Fonte: http://www.recipesbrazil.com/recipe/milk-pudding/#ixzz2he7TJyI9 

 

 

Tarefa 3: 

 

Tema: How to order in a restaurant? 

 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150823&app=1&c=viview&s=viview&rc=viview&dc=&euip=186.236.218.41&pvaid=ce4c83726a304a869d976b8044776e9d&dt=Desktop&fct.uid=787656536d5047d89a0e1abe9f062f20&en=mLNJlemm0KVJE6tx83iRbAHMVaHtXwNwpKjLs3T34lfHttmChNn0g0nL3ZSa8eBz&du=www.all-creatures.org%2frecipes%2ffruitsalad.html&ru=http%3a%2f%2fwww.all-creatures.org%2frecipes%2ffruitsalad.html&ap=1&coi=771&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=1886654FB41D066A7742BB3DA11EA350
http://www.recipesbrazil.com/recipe/milk-pudding/
http://www.recipesbrazil.com/recipe/milk-pudding/#ixzz2he7TJyI9
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Pré – tarefa: Os alunos serão divididos em duplas ou trios. A professora elicitará vocabulário 

referente à Você costuma ir a lanchonetes restaurantes? Como você faz seu pedido?, fazendo 

um brainstorming no quadro com os aprendizes.   

 

Ciclo da tarefa: Os Gs deverão produzir um diálogo, no qual um A de cada grupo é o garçom 

e o(s) outro(s) o(s) cliente(s), em que haja o pedido de algum prato. Após isso, o diálogo será 

reportado ao grande G.   

 

Foco na Língua: Os alunos ouvirão um áudio (que se encontra no site: 

http://www.passporttoenglish.com/Beginning-English/Lesson7/Listening.html. Em seguida, a 

professora questionará o que eles entenderam sobre o diálogo. Serão discutidos aspectos da 

língua (Can/could/may/might/would) com os alunos.   

 

Tarefa 3: menu do restaurante 

 

MENU 

Appetizers 

 shrimp cocktail 

 nachos 

Entrees 

 steak 

 fish 

 chicken 

 spaghetti 

 pizza 

 hamburger 

Side Orders         

 corn 

 broccoli 

 french fries 

 salad 

 soup 

Desserts 

 cake 

 ice cream 

 pie 

Beverages 

 tea 

 coffee 

 soda 

 orange juice 

  

  

  

  

 

 

 

Tarefa 3 – Transcrição do áudio ouvido pelos alunos. 

 

A - May I take your order? 

http://www.passporttoenglish.com/Beginning-English/Lesson7/Listening.html
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B - Yes.  I'd like the chicken and a side order of corn. 

A - And what would you like to drink? 

B - I'd like a cup of coffee, please. 

A - And what would you like to order?     

C - I'll take the spaghetti and a salad. 

A - What would you like to drink? 

C - Just water, please. 

(after the meal) 

A - Would you like something for dessert? 

B - Yes, I'll have the cake, please.  Would you like something? 

C - No thanks.  I'm full. 

(after dessert) 

B - Could we have the check, please? 

A - Yes, here it is. 

B - Hmmm.  $23.55.  Here you are. 

A - Thank you.  Come again. 

B - Thank you. Goodbye.  

 

 

Tarefa 4 

 

Tema: Escape from fear. 

 

 

Pré – tarefa: Os As serão divididos em duplas ou trios; A P elicitará vocabulário referente à 

Como você reagiria frente a uma situação de perigo? Após fazer um brainstorming com os 

aprendizes, ela escreverá palavras-chaves no canto do quadro. 

 

Ciclo da tarefa: Os As encenarão que uma pessoa do grupo será o que “sofrerá” o susto com 

a presença do touro. Os demais As do G deverão escrever as instruções a serem dadas a 

seu/sua colega de modo que ele (a) consiga escapar do animal. Após ensaio do grupo (aprox. 

5 min), o diálogo será reportado ao grande G.   
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Foco na Língua: os As assistirão a um trecho, sem legenda, do filme “ Did you hear about 

the Morgans?” (cujo script se encontra no site: 

http://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.php?movie=did-you-hear-about-the-

morgans ). Em seguida, a P questionará o que eles entenderam sobre o diálogo. A P, então 

dará o script cujo trecho reporta a presença de um urso perto do ator principal Hugh Grant 

(Paul). Serão discutidos aspectos da língua (imperatives - Do’s and Don’ts) com os As.   

 

 

Tarefa 4 – Legenda do trecho do filme visto pelos alunos. 

 

 

Paul. 

 

- Paul, don't move. 

- Sorry? 

 

There is a bear behind you. 

 

Yes, there is. 

 

Oh, shit! 

 

No, no, no! Don't run. 

 

The poster said not to run. 

 

Wait. Hold on. I'm gonna to get it, okay, Hold on?! 

 

Come back! No, Meryl! 

Come back! 

 

Come back! Please. 

 

Meryl! Meryl! Meryl! Meryl! 

 

Okay, oh God, okay. 

 

Keep calm! 

 

Ok avoid direct eye contact, 

 

And speak in a false monotone. 

 

Nice to meet you. 

My wife is a member of PETA. 

 

- I'll be meaning to join. 

- Don't shoot at bear... 

http://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.php?movie=did-you-hear-about-the-morgans
http://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.php?movie=did-you-hear-about-the-morgans
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- I don't have a gun! 

- because the bear almost always lives...  long enough to mold the shooter severely. 

 

I don't have a gun!!! 

 

Soothing... Soothing... 

 

Sorry... sorry...I don't have a gun... - No gun. 

 

- Wait, wait! there is one last thing... - What is it? 

 

- You don't need to hear this? 

- What is it? 

 

Ok, at a last resort a summon cannonball position covering your neck and your head 

with your hands and your arms... 

 

I didn't need to hear that!  

 

I know that. I told you that. 

You never listen.  

 

- This is exactly... 

- Do we knock this enough? 

 

Oh my God, Paull, he's comin'... 

 

- Run, run! 

- It says not to run! 

 

Run! Run! 

 

Run! Run! Run! 

 

Okay, he's goin'. 

 

Yeah, he's goin', we gonna be okay. 

 

My eyes, I can't see. 

 

That was close... 

 

Oh no... 

 

There you go. 

 

Ok, let's have a look, see here. 

___________________________________________________________________________ 
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Tarefa 5:  

 

Tema: How will my life be in 2020? 

 

 

Pré – tarefa: Os As serão divididos em duplas ou trios. A P mostrará uma imagem e elicitará 

vocabulário referente à “previsões para o futuro” e, após fazer um brainstorming com os As, 

ela escreverá duas ou três palavras-chaves no canto do quadro.  

 

Ciclo da tarefa: Em duplas ou pequenos grupos, os As farão previsões sobre como estarão 

suas vidas em 2020. Após a conclusão das previsões, os As destacarão suas previsões e, 

anonimamente, as entregarão a professora que as embaralhará e as dará a G diferentes. Cada 

G terá que descobrir de quem é aquela previsão (será feita com apenas uma previsão para 

cada G) e, algum representante de cada G a lerá para o grande G. 

 

Foco na Língua: Os As receberão um texto com previsões sobre o futuro: texto do livro 

LINKS, página 80. Em seguida, a P questionará o que eles entenderam sobre o texto. Serão 

discutidos aspectos da língua (will future) com os alunos.   

 

Tarefa 5 – imagem (reduzida) mostrada na pré-tarefa 

 

     
 
Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+suspense&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=o_1uUti

WJeLCyQHa8IC4Bw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=643#q=o+que+ir%C3%A1+acontecer+cen

a+de+suspense&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=_jRbltq4d3oJYM%3A%3BuFq9iuM2GX_- 

 

 

Tarefa 6:  

 

Tema: What will it happen to Mr. Gru then? 

 

 

Pré – tarefa: Os As serão divididos em duplas ou trios. A P escreverá no quadro “What will 

it happen to Mr. Gru then?”. Ela passará um trecho do filme “Despicable me” (Meu Malvado 

Favorito), no qual Mr. Gru é abordado por uma mulher e leva um choque. 

 

Ciclo da tarefa: Em seus pequenos grupos, os As deverão prever o que acontecerá ao Mr. 

Gru; Após ensaio do grupo (aprox. 5 min), a lista de previsões será reportada ao grande G. Os 

As reportarão suas previsões para os demais estudantes; A P mostrará aos alunos o que 

realmente acontece no filme (Mr. Gru recebe uma proposta de ser um investigador de um 
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“crime”) e pedirá para os mesmos que, orientem Mr. Gru a aceitar ou não. Após ensaio do 

grupo (aprox. 5 min), o diálogo será reportado ao grande G.   

 

Foco na Língua: Os As receberam a letra da música “I will always love you” de Whitney 

Houston. Em seguida, a P questionou o que eles entenderam sobre ela, apontando para o uso 

do will future e do Don’t na música. 

 

Fococ na Língua: letra da música I will always love you  de Whitney Houston. 

 

I Will Always Love You 

Whitney Houston 

If I should stay 

I would only be in your way 

So I'll go but I know 

I'll think of you 

Every step of the way 

And I will always love you 

I will always love you 

You, my darling you 

Bitter sweet memories 

That is all I'm taking with me 

So goodbye, please, don't cry 

We both know I'm not what you, you need 

And I will always love you 

I will always love you, oh 

I hope life treats you kind 

And I hope you'll have 

All you've dreamed of 

And I wished you joy 

And happiness 

But above all this, I wish you love 

And I will always love you 

I will always love you 

I will always love you 

I will always love you 

I will always love you 

I, I will always love you, you 

Darling, I love you 

I'll always 

I'll always 

Love you 

 

http://letras.mus.br/whitney-houston/
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Tarefa 7:  

  

Tema: What can you do…? 
 

Pré – tarefa: Os As serão divididos em duplas ou trios. A P escreverá no quadro “What can 

you do to prevent cavities? e mostrará uma figura de dentes para ajudar na compreensão.  

 

Ciclo da tarefa: Em seus pequenos grupos, os As receberão uma folha referente a algo que 

eles possam fazer, perguntando “O você pode fazer para.... ?” . Estes deverão escrever cinco 

frases sobre coisas que eles podem fazer para alcançar o objetivo proposto em cada atividade. 

Em seguida, os G deverão apresentar para toda a turma. 

 

Foco na Língua: Os As receberão um papel com possíveis opções de frases para responder a 

pergunta de cada G. Logo após, a P discutirá os aspectos linguísticos (Modal verb – can) 

envolvidos na tarefa com os As.   

 

Exemplos das atividades – em tamanho reduzidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos das atividades – em tamanho reduzidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHAT CAN YOU DO TO PREVENT CAVITIES? 

 

 
Fonte: http://www.curetoothdecay.com/Tooth_Decay/why_cavities_happen.htm 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

WHAT CAN YOU DO TO LOSE WEIGHT? 

 
 
Fonte: http://diyhealth.com/6-tips-to-lose-weight-quickly.html 

 

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

6.  

7.  

8.  

9.  

http://www.curetoothdecay.com/Tooth_Decay/why_cavities_happen.htm
http://diyhealth.com/6-tips-to-lose-weight-quickly.html
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WHAT CAN YOU DO TO GET A PART-TIME JOB? 

 
 
Fonte: http://www.sagennext.com/2009/12/30/how-to-find-a-part-time-job/ 

 
 

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

11.  

12.  

 

 

WHAT CAN YOU DO TO EARN MONEY? 

 
 
Fonte: http://www.wikihow.com/Earn-Money-(for-Kids) 

 
 

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

http://www.sagennext.com/2009/12/30/how-to-find-a-part-time-job/
http://www.wikihow.com/Earn-Money-(for-Kids)
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Tarefa 7: material comparative para o Foco na Língua 

 

7 Ways to Prevent Cavities 

Cavities, also known as tooth decay, occur when plague, the sticky substance that forms on 

teeth, combines with the sugars and / or starches of the foods that we eat. This combination 

produces acids that attack tooth enamel. 

You can prevent cavities! You may: 

 

1. Brush Your Teeth 

2. Floss Daily 

3. Eat Healthy 

4. Visit Your Dentist 

5. Have Sealants Placed 

6. Use a Mouthrinse 

7. Chew (Sugarless) Gum! 

 

Adapted from: http://dentistry.about.com/od/dentalhealth/tp/preventing_cavities.htm 

___________________________________________________________________ 

 

Top 7 Habits That Can Help You Lose Weight 

Making little changes can make a big difference 

 

You can do simple things in order to lose weight. Here they are:  

1. Don’t eat late at night.   

2. Start your day with breakfast.  

3. Always shop with a full belly.  

4. Eat regular meals.  

5. Eat your food sitting down at a table, and from a plate.  

6. Eat slowly, chew every bite, and savor the taste of the food.  

7. Don't eat after dinner.   

 

Adapted from: http://www.webmd.com/diet/features/top-10-habits-that-can-help-you-lose-

weight 

Getting Your First Part Time Job 

Part Time Jobs for Teens 

 

As a teenager, you maybe can have your own money. You can get a part-time job. What can 

you do to get a part-time job? 

 

1. Preparing for the Job Hunt;  

2. Put Together a Simple Resume; 

3. Take care of your appearance; 

4. Get a List of Places to Apply  

5. Prepare for "No"  

6. Stand Up Straight and Be Mature; 

7. Follow Up with costumers. 

http://dentistry.about.com/od/dentalhealth/ss/brushingteeth.htm
http://dentistry.about.com/od/dentalhealth/ss/how_to_floss.htm
http://dentistry.about.com/od/dentalhealth/a/nutrition.htm
http://dentistry.about.com/od/dentalfactsfaqs/f/checkupfrequent.htm
http://dentistry.about.com/od/childrensdentistry/f/Sealants.htm
http://dentistry.about.com/od/dentalfactsfaqs/f/plaque.htm
http://dentistry.about.com/od/dentalfactsfaqs/f/dry_mouth.htm
http://dentistry.about.com/od/dentalhealth/tp/preventing_cavities.htm
http://www.webmd.com/diet/features/top-10-habits-that-can-help-you-lose-weight
http://www.webmd.com/diet/features/top-10-habits-that-can-help-you-lose-weight
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Adapted from: http://jobsearch.about.com/cs/justforstudents/a/parttimejob.htm 

__________________________________________________________________ 

 

How to Earn Money (for Kids) 

 

You can earn money using simple techniques. See some of them: 

 

1. Wash cars and bikes; 

2. Recycle; 

3. Walk dogs;   

4.  Look after the neighbor's pets when they go on vacation; 

5.  Babysit smaller children; 

6. Do people's nails.  

 

 

Adapted from: http://www.wikihow.com/Earn-Money-(for-Kids) 

 

__________________________________________________________________ 

 

Tarefa 8:  

 

Tema: Natal in details. 

 

Pré – tarefa: Os As serão divididos em duplas ou trios. Os P falará o nome “Natal” e os As 

deverão citar qualquer palavras que venha em suas mentes. Ela fará um brainstoring com 

essas palavras no canto do quadro.  

 

Ciclo da tarefa: Em seus pequenos grupos, os As receberão um folha em forma de folder, na 

qual eles deverão completar os espaços em branco em inglês. Após terem completado o 

“folder”, os As deverão apresentar suas construções para toda a turma. 

 

Foco na Língua: Os As receberão um papel em forma de folder todo respondido e estes, 

juntamente com a P discutirão sobre aspectos linguísticos (Imperatives – do’s and don’ts – 

review.) envolvidos na tarefa com os As.   

 

Fonte dos dados: www.natal.rn.gov.br   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jobsearch.about.com/cs/justforstudents/a/parttimejob.htm
http://www.wikihow.com/Earn-Money-%28for-Kids%29
http://www.wikihow.com/Recycle
http://www.wikihow.com/Babysit-Kids-Properly
http://www.wikihow.com/Earn-Money-(for-Kids)
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Tarefa 8 – atividade do folder  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to  

Natal!! 

               Places to visit: 

 

 Ponta Negra Beach; 

 Forte dos Reis 

Magos; 

 Pipa Beach; 

 Genipabu Beach; 

 Maracajaú Beach. 

 

 

ENTERTAINMENT 

TOURISTIC  

PROGRAMS TYPICAL FOOD 

 

 
 Enjoy dromedary rides in 

Genipabu; 

 Visit Pipa beach; 

 See the sunset in Potengi 

River;  

 Scuba Dive in 

Maracajaú‟s warm and 

clean water 

 
 Try on “Carne de sol “ - 

Dried meat; 

 Don‟t forget to taste 

“Ginga com Tapioca”; 

 Eat delicious shrimps in 

“Camarões Restaurant”; 

 Delight yourself with 

paçoca peanut. 
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APÊNDICE K – Notas de Observação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

queriam dizer. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de Observação 1: 

Data: 10/10/2013 

Alunos faltosos: A11, A16, A21 e A23.  

 

Excerto 1 – tarefa 1: Os aprendizes aparentam estar empolgados com o novo “estilo” de 

aula, mas mostram-se um pouco resistentes a ter que falar apenas em inglês. Em sua 

maioria, eles disfarçam e quando a professora sai, eles falam Português.  

 

Excerto 2 – tarefa 1: A4 tem se mostrado bem empolgado na realização da tarefa e está 

auxiliando os demais componentes de seu grupo quando estes últimos não sabem um 

significado de uma palavra. Apesar de ele dizer que já fez CI, ele também está falando em 

L1 quando a professora se afasta de seu grupo.    

 

Excerto 3 – tarefa 1: em trio, A2, A4 e A6,estão na realização do ciclo da tarefae, no 

diálogo para saber quem é a celebridade que está nas mãos de A2, A4 pergunta: “When 

she born?”. A2, com a foto de Beyoncè, demonstra (através de sua expressão facial) não 

entender o que diz a pergunta e A4 tenta ajudar, dizendo: “When she born?, born..., happy 

birthday?, quando ela faz aniversário?...”A2 responde: Setember four, 1981(mil 

novecentos e oitenta e um) ”.      

 

Excerto 4 – tarefa 1: A7, apesar de muito interessada na tarefa, mostra-se tímida até para 

perguntar suas dúvidas em seu grupo. 

 

Excerto 5 – tarefa 1: A10 está muito empolgada e, mesmo falando inglês com bastante 

dificuldade e de forma gramaticalmente incorreta, continua persistindo em falar a L2 e 

sempre que tem dúvidas, chama a professora para esclarecê-las. Esta aprendiz, no 

momento, está direcionando o grupo para que o objetivo da atividade seja realizado. 

 

Excerto 6 – tarefa 1: A20, em dupla com A12, abandona a conversa  quando percebe que 

não sabe o significado da pergunta What / look like? 

 

Excerto 7: A15 pergunta a A8 (que está com a foto de Barack Obama nas mãos): “What’s 

occupation?”. A8 sorri, demonstrando não ter entendido. Em seguida, A8 diz: “ah.... 

entendi”, mas não sei qual é a resposta... peraí... politician, eu acho...”.  

 

Excerto 8: A3 e A10,em D, demonstram não possuir familiaridade com inglês. Eles 

timidamente tentam realizar o ciclo da tarefa. A10, menos acanhado, pergunta: “What 

look like?”. A3 não responde. Daí, A10 percebe que ele não sabe do que se trata a 

pergunta e passa para a última pergunta.  

 

Excerto 9: apenas dois alunos, A4 e A17 (os quais são de grupos diferentes), se 

prontificam em participar do MR em frente à turma. Os demais disseram ter vergonha de 

errar e serem “zoados” e/ou balançaram a cabeça se expressando negativamente (para 

não falarem em inglês). Apesar de terem cometido alguns erros gramaticais, conseguiu-se 

entender o que eles queriam dizer. 

 

 

 

Excerto 10: após o “Foco na Língua”, o aluno A4, um dos que apresentou, comenta que 

sabia da estrutura correta, mas esqueceu-se no momento da tarefa por fazer algum 

tempinho que não há utilizava. 
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Nota de Observação 1 (continuação) 

 

Excerto 10: após o “Foco na Língua”, o aluno A4, um dos que apresentou, comenta que 

sabia da estrutura correta, mas esqueceu-se no momento da tarefa por fazer algum 

tempinho que não há utilizava. 

 

Nota de Observação 2 

Data: 14/10/2013 

Alunos faltosos: A3, A4, A9, A10, A17 e A18.  

 

Excerto 1: os As ficaram muito empolgados com o tema “how to make a... (food)”, talvez 

porque o horário do lanche se aproximava. Cada um queria falar sobre uma comida 

típica brasileira que gostava. 

 

Excerto 2: os As, mesmo com vocabulário na língua alvo, conseguem construir algumas 

sentenças (ainda que gramaticalmente incorretas). Em um dos Gs, A10 e A22 tentam 

escrever uma receita de como se fazer um pudim. A10 diz já ter feito pudim com sua mãe, 

mas não lembra de todos os ingredientes e nem sabe como escrevê-los em inglês. Minutos 

depois, A10 questiona P, em L1, como se diz “leite condensado” em inglês. A P a adverte 

que ela deve perguntar em inglês e a e ensina como fazer tal pergunta em L2. 

 

Excerto 3: A12, A13 e A20 demonstram muita dificuldade não apenas em relatar o modo 

do preparo da receita “feijoada”, mas também em como escrever o nome de temperos 

necessários à preparação desta comida em L2. Então, essas As questionam a P, em L1, 

sobre como se escreve, por exemplo, a palavra “alho”. P fala “in English, please”..., ask 

me this in English” e o grupo ri bastante. Em seguida, eles repetem, com certa 

dificuldade o que P acaba de dizer e P diz “garlic”, palavras também repetida, e 

posteriormente escrita, pelas As. 

 

Excerto 4: O G composto por A11, A19 e A21, com a figura da “salada de frutas” na 

mão, questiona-se quais as frutas necessárias para fazer tal receita. Esse questionamento 

é feito em Português, mas os nomes das frutas elas falavam em inglês. A11, que faz curso 

de inglês, diz a A21 que “strawberry” é o mesmo que “morango”. 

 

Excerto 5: apesar de todas A11, A19 e A21 colaborarem na produção da receita e irem à 

frente no MR, A11, que é mais desenvolta e faz CI, expõe, praticamente sozinha o que seu 

G produziu. P pede que A19 e A21 também falem, mas não surte muito efeito. 
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Nota de Observação 3  
Data: 21/10/2013 

Alunos faltosos: A04 e A21. 

Excerto 1: A2 diz para A12: menina, o que é “appetizers”? A12 diz: “sei não! Mas 

nacho me lembra aquele salgadinho Doritos. Appetizers deve ser um tipo de salgadinho 

servido antes da refeição. Olha aí no teu telefone”. 

 

Excerto 2: A07 e A2 realizam a tarefa buscando vocabulário ora com a professora ora 

com o auxílio do celular de A07. 

 

Excerto 3: A11 e A13 sorriem bastante e quando a P se aproxima A11 diz: “teacher, 

A13 disse que para pedir a refeição ao garçom, ela deve dizer may I come in? Só 

porque a gente usa essa pergunta para pedir para entrar... ela acha que pode usar para 

qualquer pedido (risos).  

 

Excerto 4: A16, A20 e A01 escrevem em seus cadernos um diálogo entre uma cliente e 

o garçom. Neste, dentre outras coisas, está escrito: “I quero one Coca-cola”. Elas 

aproveitam que a P está presente e perguntam: “teacher, quero in English?”.  

 

Excerto 5: “I want errr...camarão’, please”, diz A11 durante o ensaio (momento do 

ciclo da tarefa) a seu G, A22 e A24. “Teacher, camarão in English?”   

 

Excerto 6 : A17 e A23 organizam suas falas para representar o garçom e o cliente. 

A23, lendo o que foi escrito em seu caderno (no ensaio) como sendo um pedido do 

cliente, reporta: “I like a hamburguer am soda.”.     

 

Excerto 7:  A10, A20, A22 também participam do momento de reportar suas produções. 

A20 é a garçonete era a garçonete e as demais as clientes. A22 está tímida e com receio 

de fazer o pedido em frente aos demais colegas, mas a A20 falou baixinho em inglês 

como ela (A22) deveria falar. 

 

Excerto 8: No momento de foco na língua, A20 faz alguns questionamentos sobre o que 

significa a expressão I'd ( I would), os quais são esclarecidos pela P. 

 

Nota de Observação 2 (continuação) 

 

Excerto 6: O G formado por A3 e A9 produz, muito timidamente uma receita sobre 

“tapioca”, mas como na tarefa anterior, não quer compartilhar sua produção com o 

grande G. Esses As falam prioritariamente em L1 e quando P se aproxima, eles param 

de falar para não serem  corrigidos (levados a tentar falar em L2) por P. 

 

Excerto 7: A5 e A17 se esforçam para falar em L2, enquanto escrevem a receita de 

“cachorro-quente”. A5, o qual já fez CI, tenta, ao máximo, produzir sentenças correta, 

mostrando-se muito chateado quando erra (gramaticalmente falando). O grupo foi à 

frente no MR, mas apenas A5 explicou suas receitas aos demais As. 

 

Excerto 8: A12, A21 e A23 estão criando a receita de um omelete, quando A12 fala: 

“orégano! Falta o orégano! E agora? A23, olha aí no seu celular como danado se diz 

isso em inglês!”. 

 

Excerto 9: O único G que quis apresentar foi o formado por A12, A21 e A23. A12 

mostra-se bem desinibida e demonstra ter melhorado sua pronúncia da última tarefa 

para cá. 
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Nota de Observação 4  

Data: 22/10/2013 

Alunos faltosos: A02 e A9. 

 

Excerto 1: a aula aconteceu na sala de vídeo da escola, visto que o aparelho multimídia 

seria utilizado para ser passado aos alunos o vídeo “Did you hear about the Morgans?”. 

Como o aparelho existente na escola não se adequou ao computador utilizado, tivemos 

um atraso de 20 minutos no início da aula.  

 

Excerto 2: quando a tarefa iniciou-se haviam apenas 12 alunos em sala. 

Aproximadamente cinco minutos após este início, 8 alunos chegaram à sala e disseram 

que o motivo do atraso foi o lanche que eles estavam fazendo (alguns ainda estavam 

comendo).  

 

Excerto 3: A11 participa bastante da aula e chega até a ajudar o G de A12, A16 e A23, 

quando esse não sabia como dizer a palavra “corra”.  

 

Excerto 4: a dupla A3 e A9, apesar de terem realizado a atividade escrita, com a ajuda do 

dicionário no celular, mais uma vez negou-se a reportar seus achados para o grande 

grupo. De qualquer forma, P presenciou uma boa interação entre eles, mesmo sendo em 

L1, na qual A3 pergunta a Anderson: “Como se diz „corra sem olhar para trás‟ em 

inglês?.  

 

Excerto 5: A5, A15 e A19, na elaboração do texto, procuram as palavras que não sabem 

no celular. Contudo, ao se aproximar da dupla, a P percebe que eles estão tentando 

inferir o significado de “fique aí”. A5 acha que é algo parecido com “come”, mas A19 

lembra que é “stay” (A19 pronuncia a palavra de forma incorreta). 

 

Excerto 6: no G A6, A7 e A11, a A6, no momento da apresentação, diz “Don’t look! 

Walk!” para A7, que é a expectadora assustada pela presença do touro (A11). Em 

resposta, A7 diz “Okay.” (e continua caminhando). 

 

Excerto 7: O MR, nesta tarefa, torna-se um momento tão divertido que outros G 

desejam participar também. 

 

Excerto 8: A13, A14 e A17 encenam brevemente suas produções, mas se detem muito 

mais a parte teatral do que ao texto em si. 

 

Excerto 9: A12, A16 e A23 durante o MR, encenam o momento em que o touro se 

aproxima de um expectador da Festa do Boi. A23, quem sofre o susto pergunta: “and 

now?”( ao invés de “What about now?”) 
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Nota de Observação 5  

Data: 29/10/2013 

Alunos faltosos: A01, A04, A16 e A20.  

 

Excerto 1: As ficaram empolgados quando P mostrou uma figura de uma cena atual de 

uma novela para incitá-los a pensar o que aconteceria com aqueles atores em uma cena 

futura. 

 

Excerto 2: A7e A11discutem sobre como elas estarão em 2020. A11, então, diz: “I to be 

a medic.” A11 olha para a P e pergunta: “I to be a medic?, teacher”, em tom de 

pergunta para saber se o que ela falou estava correto. 

 

Excerto 3: A10, cuja dupla é A A7e A11, nesta tarefa, perguntou a P: Teacher, preciso 

colocar o WILL sempre que for usar futuro. P respondeu: In this case, yes. We’ll see 

later when and how to use WILL. A10 retribuiu: Ok. Thanks, teacher. 

 

Excerto 4: I will be a police ( com pronúncia equivocada na sílaba inicial e significando 

policial, policeman).   

 

Excerto 5: A20, de pé, representou sua dupla composta por ela e A6. A mesma, falou 

destemidamente em LE, mesmo havendo cometido alguns deslizes no que se refere à 

acurácia gramatical e pronúncia. A20 disse: “I am be a teacher”. Porém, não deixou de 

ser compreendida. 

 

Excerto 6:  A6, em dupla com A14, apresenta no MR e se destaca pela melhora em sua 

pronúncia. 

 

Nota de Observação 6 

Data: 04/11/2013 

Alunos faltosos: A03 e 21.  

 

Excerto 1: A primeira impressão é que o fato de a tarefa envolver, mais uma vez, um 

vídeo agrada muito os As. 

 

Excerto 2: Após colocar o techo do Filme “Despicable me”, a P questiona “What will it 

happen to Mr. Gru then?”, e, em princípio, ninguém parece entender o que esta frase 

significa.  

 

Excerto 3:  A P, então necessita falar em L1, uma vez que, os gestos feitos por ela na 

tentativa de se fazer entender não funcionam. 

 

Excerto 4: Em resposta a pergunta “What will it happen to Mr. Gru then?”, A5 diz: 

“Ah.. eu acho que ele vai apanhar”. Segundos depois, ele percebe que sua fala ocorre 

em L1 e diz: “He will beat” (apesar de equivocada,a sentença é entendida pelo grande 

G.)  

 

Excerto 5: na D A6 e A24, A6 formulando o que ela acha que acontecerá com Mr. Gru, 

diz:“ Mr.Gru will... er...dead.”. Nesse momento olha para a P e pergunta:“Dead?”, 

percebendo que há algo estranho em sua produção.  
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Nota de Observação 7 

Data: 11/11/2013 

Alunos faltosos: A07, A11 e A16.  

 

Excerto 1: A8 e A15, conversam sobre como responder a pergunta “What can you do to 

lose weight?. A08 diz: “diet!” (com pronúncia aproximada da correta).  

 

Excerto 2: A12, conversando com A17 sobre a pergunta “What can you do to get a 

part-time job?”, diz “I want a part-time job” (revelando seu interesse em trabalhar. 

A17 pergunta: “Por que você quer um job?”. A12 diz: ah, para poder comprar roupas e 

sapatos caros, minha filha” (e sorri). Essas As demonstram, assim, familiaridade com o 

tema. 

 

Excerto 3: A22 e A23 discutem sobre o tema “What can you do to earn money?”.  A22 

diz que às vezes “help mother… a fazer trufas para vender. Ela sempre me dá um 

dinheirinho depois (risos)”.   

Excerto 4: na D A5 e A10, A5 (ex-aluno de CI) respondendo sobre o que eles poderiam 

fazer para ganhar dinheiro, fala: “to watch a car.”. Percebendo um erro em sua 

construção, ele diz “Ops. Lavating a car.” e sorri, como se soubesse que seu discurso 

continua equivocado. 

 

Excerto 5: Parece que a medida que os As estão se familiarizando com as tarefas, mais 

vontade eles têm de reportar seus trabalhos. Hoje, três grupos estão apresentando, são 

eles: o grupo composto por A06, A14 e A22; o de A05 e A10; e A04 e A18. 

 

Excerto 6: nos MRs, a medida em que os grupos apresentam, os demais As interagem 

alternando ambas L1 e LE em suas respostas. 

 

Nota de Observação 6  

Data: 04/11/2013 

Alunos faltosos: A03 e 21.  

 

 

Excerto 5: na D A6 e A24, A6 formulando o que ela acha que acontecerá com Mr. Gru, 

diz:“ Mr.Gru will... er...dead.”. Nesse momento olha para a P e pergunta:“Dead?”, 

percebendo que há algo estranho em sua produção.  

 

Excerto 6: A18 e A20, no momento de decidir se Mr. Gru deve aceitar a proposta de 

emprego ou não, escrevem: “Mr. Gru, accept be a investigator”.Essa frase foi feota com 

ajudar do google tradutor, segundo elas.    

 

Excerto 7: O diálogo foi reportado apenas por A06 e A04, os quais estavam em G 

distintos.  
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Nota de Observação 8 

Data: 19/11/2013 

Alunos faltosos: A02, A03, A04, A09, A16 e A20.  

 

Excerto 1: faltam alguns alunos na sala. Talvez porque ontem (segunda-feira) não houve 

aula.  

 

Excerto 2:  
 A8 e A15, diz: “She go to Pipa.”. Imediatamente, A15 corrigi-se, dizendo: “She goes to 

Pipa (risos)”.   

 

Excerto 3: no G A3, A5 e A19, A19 ao tentar dizer uma comida típica, lê a expressão 

“food”, pronunciando erroneamente. A5 a corrigi no momento. 

 

Excerto 4: A06, em interação com A14 e A22, no quesito, “entertaiment” diz: “aqui a 

gente pode colocar Visit Pipa e Go to Dunas de Genipabu. Acho legal esses lugares”.  

 

Excerto 5: A01, A12 e A17 falam sobre os “tourist programs” de Natal. A12 diz: 

Rastapé forró... “acho que é assim... (risos)... it’s good Rastapé forró!”.  

 

Excerto 6: no momento do preenchimento do folder, A15, da D A8 e A15, diz: “She go to 

Pipa.”. Imediatamente, A15 corrigi-se, dizendo: “She goes to Pipa (risos)”.    

 

Excerto 7: A19 diz: Visit Pipa! (pronunciando a sílaba tônica, equivocadamente, com 

sendo a sílaba final). Mas, prontamente, ela se autocorrige... repetindo a palavras outras 

duas vezes até conseguir a pronúncia correta (olhando para a P, como forma de checar se 

falou corretamente). (Nota de Observação da professora-pesquisadora). 

 

Excerto 8: Ao final das apresentações de A3, A5 e A19 e, A06, A14 e A22, e o momento 

do Foco na Língua, a P agradece a todos pela participação na realização das tarefas. 

Na hora da saída, A5, A14, A17 e A22 perguntam a P se aulas continuarão a ser com 

tarefas. A P os questiona porque e os mesmos dizem que é melhor aprender desta 

maneira do que da maneira “tradicional”.  
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APÊNDICE L – Grupo Focal 

 

 

1 - Professora/ pesquisadora: Gente, o que eu conhecia sobre o inglês antes das tarefas? 

 

A4: Eu conhecia muita coisa por que eu fazia curso. 

Professora/pesquisadora: alguém mais? 

A7: Eu também já conhecia um pouco... eu já estudei um pouquinho de inglês... então, já é 

normal... 

A19: Eu sei só o básico... que todo mundo sabe... 

 

2 - Professora/pesquisadora: as aulas de inglês antes das tarefas... 

 

A16: Eu achava muito difícil.... era.. foi mais melhor depois que eu soube... 

A15: Era meio complicado de eu entender..... de entender, na verdade....  

A20: Eu aprendi mais sobre o inglês, por que eu não sabia quase nada....  

Professora/pesquisadora: Alguém mais?  

 

3 - Professora/pesquisadora: as tarefas...  

 

A13: São muito divertidas 

A4: Também achei a mesma coisa 

A19: Foram legais e fizeram eu aprender mais sobre o inglês 

A6: São mais dinâmicas 

Professora/pesquisadora: Alguém mais? Alguém mais quer falar? 

 

4 - Professora/pesquisadora: Qual o momento mais legal das tarefas? 

 

A6: Quando a gente vai apresentar lá na frente. 

A18: Não... eu ía falar isso... eu ía falar isso. 

A20: O pronunciamento... quando vai pronunciar as palavras. 

A11: As apresentações... 

A4: Quando é atividade oral por que o povo erra... aí é bom rir do povo. 

A17: Quando a gente produz as frases.... acho muito divertido isso... 

Professora/pesquisadora: mais alguém quer falar? Não? 

 

5 - Professora/pesquisadora: Qual o momento menos legal das tarefas? 

 

A11: A hora de escrever... tem que ficar perguntando... 

A2: Aprendiz a hora de escrever 

A13: A hora de apresentar 

Professora/pesquisadora: Mais alguém quer falar? O momento menos legal das tarefas? 

Não? 

 

6 - Professora/pesquisadora: Mudanças após as tarefas... 

 

A13: (risos) Como eu vou saber, eu não mudei... eu já tive aula de inglês depois disso? Não! 

Mas eu acho que quando tiver vai ser melhor... por que a gente já teve uma aprendizado maior 

fazendo o que a gente fez. 
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A20: Por que eu aprendi a falar mais.. um porquinho assim... (gesto com os dedos) do que eu 

falava antes.. 

Professora/pesquisadora: Mais alguém quer falar? Alguém mais notou uma mudança ou 

não... ou pra melhor ou pra pior após as tarefas? 

A17: A gente aprendeu a usar o CAN, o WILLL, né... que é passado... o que  a gente pode 

fazer... muito legal. 

 

7 - Professora/pesquisadora: Hoje, como está meu inglês? 

 

A4: (risos)... Babado... tá ótimo meu inglês... melhor do que nunca. 

A15: Tá mais ou menos... porque eu não sei falar. 

A18: No meu ponto de vista, ele tá bom... melhorou. 

A6: Melhorou a pronuncia. 

A20: Mais ou menos. 

 

8 - Professora/pesquisadora: O ano que vem...será melhor com tarefas ou melhor do 

jeito que a gente já vinha aprendendo? 

 

As: (EM CORO) Tarefas... Com tarefas... 

A4: Deu pra escutar, mulher... Com tarefas... 

Professora/pesquisadora: FOI POSITIVA A EXPERIÊNCIA? 

As: Foi (CORO). 

A18: É melhor do que quando tem prova 

A4: A pessoa aprende mais... É aprende muito mais com tarefas, minha filha. 

 

9 - Professora/pesquisadora: UM PONTO QUE VOCÊS MUDARIAM NA AULA COM 

TAREFAS? 

 

A4: A timidez, eu acho... por que a gente já conhece o povo. 

A20: Também (CONFIRMANDO A RESPOSTA ANTERIOR). 

A17: O uso do dicionário seria legal. 

A13: O dicionário.... Por que sem o dicionário a gente pergunta muito a senhora, e tem hora 

que a senhora fica agoniada com um bocado de aluno perguntando... Então seria melhor com 

o uso do dicionário. 
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APÊNDICE M – Estatísticas descritivas originais do teste Wilcoxon do SPSS sobre a 

pronúncia dos aprendizes entre o Pré e Pós-Testes. 

 

 

 

Test Statistics
a
 

 Pós 

Pronúncia – 

Pré 

Pronuncia 

Z -2,346
b
 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,019 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

  

 Ranks 

 N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Pós Pronúncia - 

Prépronuncia 

Negative 

Ranks 
5

a
 9,60 48,00 

Positive Ranks 16
b
 11,44 183,00 

Ties 0
c
   

Total 21   

a. PósPronúncia < PréPronuncia 

b. PósPronúncia > PréPronuncia 

c. PósPronúncia = PréPronuncia 
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APÊNDICE N – Estatísticas descritivas originais do teste Wilcoxon do SPSS sobre o 

rendimento dos aprendizes entre o Pré e Pós-Testes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranks 

 N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

PósRendimento - 

PréRendimento 

Negative 

Ranks 
3

a
 6,83 20,50 

Positive Ranks 12
b
 8,29 99,50 

Ties 6
c
   

Total 21   

a. PósRendimento < PréRendimento 

b. PósRendimento > PréRendimento 

c. PósRendimento = PréRendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Statistics
a
 

 PósRendime

nto – 

PréRendime

nto 

Z -2,284
b
 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,022 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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APÊNDICE O – Estatísticas descritivas originais do teste Wilcoxon do SPSS sobre a POG 

dos aprendizes entre o Pré e Pós-Testes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Statistics
a
 

 PósPog - 

PréPog 

Z -,644
b
 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,520 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

Ranks 

 N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

PósPog - 

PréPog 

Negative 

Ranks 
8

a
 9,88 79,00 

Positive Ranks 11
b
 10,09 111,00 

Ties 2
c
   

Total 21   

a. PósPog < PréPog 

b. PósPog > PréPog 

c. PósPog = PréPog 

 

 

 



214 

 

APÊNDICE P – Estatísticas descritivas originais do teste de confiabilidade Cronbach‟s 

Alpha do SPSS sobre a s notas atribuídas pelos avaliadores orais nos Pré e Pós testes.   

 

 

 

Pré –teste: 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,560 3 

  

   

Pós–teste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,398 3 


