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RESUMO 

 

Este estudo investiga o tratamento dado à produção oral (PO) em um curso de Licenciatura 

em Letras Espanhol a distância e analisa se a realização de tarefas de PO contribui para o 

desenvolvimento dessa habilidade em relação à pronúncia, acurácia gramatical, fluência, 

inadequação e diversidade lexical e proficiência oral global de aprendizes de espanhol como 

língua estrangeira (LE) na educação a distância (EaD), avaliando também o impacto de duas 

formas diferentes de feedback no desenvolvimento da produção oral desses alunos. A 

pesquisa foi realizada durante os semestres 2015.1 e 2015.2, respectivamente nas disciplinas 

de Língua Espanhola II e III. Ao todo, participaram da pesquisa duas professoras e 42 

licenciandos. Para a compreensão de como ocorrem as práticas de produção oral no curso, 

foram analisados o ambiente virtual de aprendizagem dos alunos e o material didático usado, 

bem como aplicados questionários com os alunos e as docentes das disciplinas. Objetivando 

avaliar o desenvolvimento da PO dos alunos, estes foram divididos em três grupos: grupo 

experimental, grupo experimental+ e grupo controle. Os participantes do grupo controle 

realizaram um pré e um pós-teste e não receberam feedback sobre suas produções. Os grupos 

experimentais realizaram o pré–teste, outras 3 tarefas de PO e o pós-teste e ambos receberam 

feedback de suas tarefas, sendo o do grupo experimental+ mais explicativo em relação ao 

grupo experimental. Do total de alunos, 18 realizaram todas as tarefas nos dois semestres da 

coleta - 2015.1 e 2015.2- (coleta longitudinal) e 24 as realizaram em somente um semestre – 

ou 2015.1 ou 2015.2- (coleta semi-longitudinal). Os resultados qualitativos mostram que as 

práticas de PO são preteridas nas disciplinas e que o livro didático é o principal, e quase 

único, material usado pelas professoras no curso. Ademais, os dados revelaram que as tarefas 

de produção oral realizadas durante a pesquisa foram avaliadas positivamente pelos alunos. A 

análise quantitativa da coleta longitudinal aponta que houve um aumento estatisticamente 

significativo, especialmente para o grupo experimental, da medida de pronúncia, o que não foi 

constatado com relação ao desenvolvimento das demais variáveis analisadas. Na coleta semi-

longitudinal, os dados quantitativos não indicaram significância estatística positiva para 

nenhuma medida de produção oral avaliada. Conclui-se dos resultados que a produção oral 

dos aprendizes de espanhol da EaD é mais beneficiada pela realização de tarefas e pelo 

feedback recebido a longo prazo. Com base nos resultados encontrados, foi elaborada uma 

proposta para o desenvolvimento da produção oral em cursos de espanhol a distânica. 

 
 
Palavras-chave: Produção Oral, Educação a Distância, Aprendizagem de Espanhol como LE, 

Tarefas Orais, Feedback. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study investigates the attention given to the oral production (OP) in a Distance Licentiate 

Degree in Spanish and analyzes if the performance of OP  tasks contributes to the 

development of such skill, concerning pronunciation, grammatical accuracy, fluency, lexical 

inadequacy and diversity and the global oral proficiency of Spanish as a Foreign Language 

learners (LE) in distance education (dE), also assessing the impact of two different forms of 

feedback in the development of the oral production of these students. The research was 

conducted during the semesters of 2015.1 and 2015.2, respectively in the subjects of Spanish 

Language II and III. Altogether, two teachers and 42 undergraduates participated in the study. 

For understanding how the oral production practices take place in the course, the virtual 

learning environment of the students and the teaching material used were analyzed. Besides, 

questionnaires were used with students and teachers of the subjects. To evaluate the 

development of their OP, students were divided into three groups: the study group, the study 

group+ and control group. Participants in the control group took a pre and a post-test and 

received no feedback on their productions. The study groups performed the pre-test, 3 other 

OP tasks and a post-test and both received feedback on their productions, but the study 

group+ received more explanatory feedbacks as compared to those received by the study 

group. Out of the total number of students, 18 performed all activities in both semesters of the 

data collection - 2015.1 2015.2- (longitudinal collection) and 24 carried out activities in only 

one semester - either 2015.1 or 2015.2- (semi-longitudinal collection). The qualitative results 

show that OP practices are left behind in the disciplines and that the textbook is the main or 

the only material used by teachers in the course. In addition, the data revealed that oral 

production tasks performed during the study were positively seen by the students. 

Quantitative analysis of the longitudinal collection points that there was a statistically 

significant increase in terms of pronunciation, particularly for the experimental group. The 

same increase was not observed with respect to the development of other variables. In the 

semi-longitudinal collection, quantitative data indicated no positive statistical significance for 

any evaluated oral production measurement. It is possible to conclude, from the results, that 

the oral production of Spanish learners of distance education is most improved by the 

performance of tasks and the long-term feedback received. Based on the results, a proposal 

for the development of speech production in Spanish distance courses was described. 

 

 

Keywords: Oral Production, Distance Education, Learning Spanish as FL, Oral Tasks, 

Feedback. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Este estudio investiga el tratamiento dado a la producción oral (PO) en un curso de 

licenciatura en Letras Español a distancia y analiza si la realización de tareas de PO 

contribuye al desarrollo de esta destreza con relación a la pronunciación, corrección 

gramatical, fluidez, inadecuación y diversidad lexical y proficiencia oral global de estudiantes 

de español como lengua extranjera (LE) en la educación a distancia (EaD) y evalúa también el 

impacto de dos formas diferentes de retroalimentación en el desarrollo de la producción oral 

de esos estudiantes. La investigación se llevó a cabo durante los semestres de 2015.1 y 

2015.2, respectivamente en las asignaturas de Lengua Española II y III. En total, participaron 

de la investigación dos profesoras y 42 estudiantes. Para entender cómo ocurren las prácticas 

de producción oral en el curso, se analizaron el entorno virtual de aprendizaje de los 

estudiantes y el material didáctico utilizado, así como fueron aplicados cuestionarios con los 

alumnos y las profesoras de las asignaturas. Objetivando evaluar el desarrollo de la PO de los 

estudiantes, estos fueron divididos en tres grupos: grupo experimental, grupo experimental+ y 

grupo control. Los participantes del grupo control realizaron un pre y un postest y no 

recibieron ninguna retroalimentación sobre sus producciones. Los grupos experimentales 

realizaron el pretest, otras 3 tareas de PO y el postest y ambos recibieron retroalimentación de 

sus tareas, pero la del grupo experimental+ era más explicativa en relación con el grupo 

experimental. Del total de estudiantes, 18 realizaron todas las tareas en los dos semestres de la 

recogida - 2015.1 y 2015.2- (recogida de datos longitudinal) y 24 llevaron a cabo tareas solo 

en un semestre - o 2015.1 o 2015.2- (recogida de datos semi-longitudinal). Los resultados 

cualitativos muestran que las prácticas de PO son preteridas en las asignaturas y que el libro 

de texto es el principal y casi exclusivo material utilizado por las profesoras en el curso. 

Además, los datos revelaron que las tareas de producción oral realizadas durante la 

investigación fueron evaluadas positivamente por los estudiantes. El análisis cuantitativo de la 

recogida de datos longitudinal indica que hubo un aumento estadísticamente significativo, 

especialmente para el grupo experimental, de la medida de la pronunciación, lo que no se 

observó con respecto al desarrollo de las otras variables. En la recogida semi-longitudinal, los 

datos cuantitativos no indicaron significación estadística positiva para cualquier medida de la 

producción oral evaluada. Se concluye de los resultados que la producción oral de los 

estudiantes de español de la educación a distancia es más beneficiada por las tareas y por la 

retroalimentación recibida a largo plazo. Con base en los resultados obtenidos, se elaboró una 

propuesta para el desarrollo de la producción oral en cursos de español a distancia. 

 

 

Palabras clave: Producción Oral, Educación a Distancia, Aprendizaje de Español como LE, 

Tareas Orales, Retroalimentación. 
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INTRODUÇÃO 

 

O constante movimento da vida se vê cada vez mais acelerado pelos grandes avanços 

científicos e tecnológicos que permeiam nosso cotidiano e influenciam nossas relações e 

ações. As novas tecnologias invadiram nossas vidas e têm sido responsáveis por mudanças 

significativas na nossa forma de perceber e de lidar com o mundo, como bem assinala 

Dertouzos (1997, p. 153):  

 

[A tecnologia] está transformando a maneira de como vivemos, trabalhamos e nos 

divertimos, como acordamos pela manhã, fazemos compras, investimos dinheiro, 

escolhemos nossos entretenimentos, criamos arte, cuidamos da saúde, educamos os 

filhos, trabalhamos e participamos ou nos relacionamentos com as instituições que 

nos empregam, vendem algo, prestam serviços à comunidade. 

 

No cenário educacional, mais especificamente, as novas tecnologias impulsionaram 

uma importante e crescente modalidade de ensino: a educação a distância (EaD). Várias 

instituições, tanto públicas quanto privadas, em diversos países, inclusive no Brasil, propõem 

uma redução dos espaços, diminuindo as distâncias e permitindo que mais pessoas tenham 

acesso à informação e à educação. Com isto, as oportunidades de estudo crescem 

vertiginosamente.  

Segundo os últimos dados da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), 

no Censo EaD Brasil, referentes ao ano de 2014, as matrículas nesse ano em cursos total ou 

parcialmente a distância somaram 3.868.706 registros, informação que ajuda a perceber a 

dimensão da EaD no país. Entretanto, este impetuoso desenvolvimento da educação a 

distância nem sempre vem acompanhado de condições adequadas para o enfrentamento 

crítico de suas metodologias e ferramentas. Com as novas formas de comunicação e de 

aprendizagem, exige-se do labor docente uma redefinição de competências, já que agora o 

contexto necessita de uma formação específica. 

O que ocorre, muitas vezes, é a transposição da concepção de trabalho da educação 

presencial para a virtual, sem considerar as especificidades de cada modalidade. No caso 

concreto da EaD, considerando que o enfoque desta pesquisa é a formação de professores de 

língua, é necessário ter um cuidado especial no momento de pensar no ensino, principalmente 

no que concerne às metodologias e materiais. O verdadeiro desafio da educação a distância é 

programá-la segundo as características e os objetivos dos alunos e também conforme os 

materiais disponíveis. 
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Considera-se fundamental para a formação de professores de língua estrangeira pensar 

em um ensino que possa promover o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas:  

ouvir, falar, ler e escrever. Ainda que o ideal para uma aprendizagem equilibrada e completa 

seja trabalhar de modo integrado essas habilidades, é mais comum, nos contextos de ensino e 

aprendizagem de língua estrangeira, o tratamento das habilidades de leitura e escrita, como 

bem destaca Leontaridi (2008, p.185, tradução minha 1 ): nem todas as habilidades se 

desenvolvem da mesma forma nesse processo de aprendizagem; tradicionalmente se vinha 

dando maior ênfase à expressão escrita/compreensão leitora que à expressão 

oral/compreensão auditiva2.  

As habilidades de escrita e leitura costumam ser as mais privilegiadas nas aulas de 

espanhol como língua estrangeira (E/LE3). No entanto, concordamos com Baralo (2000) 

quando afirma que, para um aprendiz de E/LE, a habilidade de produção oral é o principal 

objetivo de seu estudo. Embora a advertência da autora seja referente à educação presencial, 

entende-se que ela também pode se estender à educação a distância.  

Se o professor, mesmo frente a seus alunos, com várias possibilidades de promover a 

interação oral e desenvolver a proficiência de seus alunos, apresenta dificuldades para 

trabalhar a produção oral (PO), na EaD a situação pode ser ainda mais complexa, uma vez que 

o material utilizado traz o conteúdo prefixado, o que substitui de certa forma a figura do 

professor (BOSCH, 1996). Ou seja, a EaD é, na maioria dos casos, fundamentalmente 

baseada em leitura de materiais impressos disponibilizados em um ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA)4, com limitada interação entre professores e alunos. 

A experiência da pesquisadora como docente e coordenadora do curso de Licenciatura 

em Letras Espanhol da EaD do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – IFRN permitiu identificar a exiguidade de propostas para o trabalho da 

produção oral no curso. Essa constatação e o reconhecimento da importância do 

desenvolvimento da habilidade de produção oral na aprendizagem de E/LE motivaram a 

                                                           
1 Todas as traduções realizadas nesse estudo foram realizadas pela pesquisadora. 
2 [...] no todas las destrezas se desarrollan de la misma forma en este proceso de aprendizaje; tradicionalmente, 

se venia dando mayor énfasis a la expresión escrita/comprensión lectora que a la expresión oral/comprensión 

auditiva (LEONTARIDI, 2008, p. 185). 
3 Neste trabalho usar-se-á o termo Língua Estrangeira (LE) em uma perspectiva referente ao ensino e Segunda 

Língua (L2) quando for relativo a modelos cognitivos de produção oral, em consonância com os autores de cada 

área. 
4 AVA refere-se a um espaço na internet relacionado à organização de cursos e disciplinas, à administração de 

conteúdos de estudo e ao monitoramento de alunos para a educação a distância. As tecnologias de informação e 

comunicação integradas a esses ambientes suportam um universo virtual composto não somente pelo aparato 

tecnológico e gerenciamento das informações, mas também pelos indivíduos e suas interações (BEHAR et al., 

2013, p.48) 
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realização desta pesquisa, a qual objetiva (a) traçar um diagnóstico sobre o tratamento da 

produção oral no Curso de Licenciatura em Espanhol na modalidade a distância do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFRN; (b) investigar como o material didático do 

curso de espanhol da EaD do IFRN contribui para o desenvolvimento da PO dos alunos; (c) 

analisar o desenvolvimento da produção oral dos aprendizes ao longo de dois semestres 

acadêmicos (em duas coletas: uma longitudinal de dois semestres e uma semi-longitudinal de 

um) em relação à pronúncia, acurácia gramatical, fluência, inadequação e diversidade lexical 

e proficiência oral global através da realização de tarefas de produção oral; (d) avaliar o 

impacto de duas formas diferentes de feedback no desenvolvimento da produção oral dos 

aprendizes de espanhol na EaD. 

Para a consecução dos objetivos, o estudo considera as seguintes questões: 1) Como o 

professor formador de língua espanhola do IFRN concebe e ensina a produção oral na EaD? 

2) Como o aluno percebe e avalia a produção oral em um curso de licenciatura em Letras 

Espanhol a distância? 3) De que forma o material didático de língua espanhola produzido para 

a EaD contribui para o desenvolvimento da produção oral dos alunos? 4)   A realização de 

tarefas de PO contribui para o desenvolvimento da produção oral dos aprendizes de espanhol 

como LE na EaD em relação à pronúncia, acurácia gramatical, fluência, inadequação e 

diversidade lexical e proficiência oral global? 5)  Como diferentes tipos de feedback podem 

contribuir para o desenvolvimento da produção oral dos alunos da EaD? 

Conscientes da importância do desenvolvimento da produção oral dos alunos, que 

serão futuros professores de espanhol, acredita-se que essa habilidade é possível de ser 

trabalhada em ambientes virtuais de aprendizagem a partir da utilização de tarefas voltadas 

para esse fim e também de correções explícitas que permitam aos alunos identificar erros em 

sua produção e buscar resolvê-los. Partindo-se dessa premissa, as hipóteses desta pesquisa 

são: 1) a realização de tarefas de produção oral contribui para o desenvolvimento da 

habilidade de produção oral de alunos de E/LE da EaD, considerando-se as medidas de 

pronúncia, acurácia gramatical, fluência, inadequação lexical, diversidade lexical e 

proficiência oral global; 2) diferentes feedbacks dados aos alunos sobre essas tarefas 

impactam positivamente sua produção oral.  

Com este estudo, pretende-se contribuir com o processo de ensino de espanhol a 

distância, principalmente no que se refere ao desenvolvimento da habilidade de produção oral, 

a partir do uso de tarefas em um contexto de ensino com poucas investigações. Ademais, 

tenciona-se propiciar ao aprendiz a possibilidade de atingir um nível de competência 
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linguística capaz de permitir-lhe acesso a diferentes informações e, principalmente, tornar-se 

agente de sua própria aprendizagem. 

No âmbito acadêmico, o envolvimento na área da pesquisa ganha relevância pela 

busca de novas descobertas e ampliação de conhecimentos e por contribuir também com o 

Programa de Pós-graduação, pois se trata de um tema relativo à aprendizagem de uma LE, 

adequando-se à linha de pesquisa que se ocupa do ensino e da aprendizagem de línguas 

estrangeiras. 

Com relação à área de pesquisa, este estudo insere-se na seara da Linguística Aplicada 

(LA), pois propõe-se a investigar o desenvolvimento da produção oral de espanhol como 

língua estrangeira no contexto da educação a distância, ou seja, objetiva estudar a linguagem 

em uso e, segundo Leffa (2001),  esse é o domínio da LA. Ainda segundo o autor, essa área 

do conhecimento pode intervir para tornar a interação entre as pessoas mais eficaz, apontando 

o que pode ser evitado e propondo estratégias para melhorar o que for necessário e isso é, 

também, um dos objetivos da presente pesquisa. Nesse sentido, esta pesquisa tem o desejo de 

criar inteligibilidade sobre práticas sociais em que a linguagem desempenha um papel 

central, o que Moita Lopes (2009, p.22) classifica como uma das propostas da LA 

contemporânea.  

Além dessa introdução, que aporta uma reflexão sobre a produção oral e seu 

tratamento em sala de aula de espanhol, contemplando justificativa, objetivos, questões de 

pesquisa e hipóteses do trabalho, a presente tese divide-se em outros três capítulos e a 

conclusão. No segundo capítulo, será apresentada a fundamentação teórica sobre a qual a 

pesquisa foi construída, dividida em quatro seções:  

1) definição, histórico e caracterização da EaD, abrangendo suas potencialidades, 

desafios, recursos e destacando a figura do professor, com base nos trabalhos de Belloni 

(2002, 2003), Aretio et al. (2007), Formiga (2009), Mota (2009) e Moore e Kearsley (2011);  

2) teoria do processamento da informação e a produção oral em LE, considerando os 

papéis do input e do output na aprendizagem, bem como os modelos de PO em L1 e L2 e os 

aspectos e medidas da PO em L2, respaldando-se nos estudos de Skehan (1996, 1998,1999), 

Baddeley (1992), VanPatten (1990), Schmidt (1990), Krashen (1981, 1982, 2013), Swain 

(1985, 1993, 1995), De Bot (1992, 1996), Levelt (1989), Poulisse (1997, 1999), Poulisse e 

Bongaerts (1994), Green (1986), Ellis (2009);  

3) ensino e aprendizagem da produção oral em espanhol na EaD, englobando o uso de 

tarefas comunicativas e seu impacto na consciência comunicativa do aprendiz, considerando o 

aporte teórico de Ellis (2003, 2005), Dörnyei (2002), Skehan (1998), Long (1985) Nunan 
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(2004), Pérez (2005), Prabhu (1987), Willis (1996), Schmidt (1990, 2010), Paiva (2003), 

Leffa (2005) e Thornbury (2009).  

4) feedback da produção oral em LE, com base no trabalho de autores como Mason e 

Brunning (2003), Mory, (2004), Ellis et al (2006), Shute (2007) e Gibbs e Simpson (2004), 

Lightbown (2014). 

No terceiro capítulo estão descritas as escolhas e os procedimentos metodológicos 

usados para a realização desta pesquisa, com a apresentação da natureza, da tipologia, do 

contexto, dos colaboradores, dos instrumentos e dos procedimentos da pesquisa e também da 

coleta piloto realizada. 

O quarto capítulo reporta os resultados obtidos a partir da aplicação dos instrumentos 

da pesquisa e do diagnóstico realizado, discutidos à luz das teorias revisadas para a realização 

do trabalho, e apresenta uma proposta para o desenvolvimento da produção oral em cursos de 

espanhol na EaD. Por último, são apresentadas as conclusões e algumas sugestões para 

estudos futuros a partir de desdobramentos desta pesquisa, além das limitações encontradas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, apresentam-se os pressupostos teóricos que embasam o trabalho. 

Inicia-se com a apresentação da educação a distância, contemplando sua definição, história, 

caracterização e também suas potencialidades, desafios e recursos didáticos.  

Em um segundo momento, apresenta-se a teoria norteadora da pesquisa, a Teoria do 

Processamento da Informação, considerando principalmente a hipótese do output e 

explicitando os modelos e os aspectos da produção oral de uma LE.  

Em outra seção, é abordado o tema do ensino e da aprendizagem da produção oral em 

espanhol na educação a distância, atentando para o uso de tarefas comunicativas para o 

desenvolvimento da PO em LE e seu impacto na consciência comunicativa do aprendiz e, 

finalizando o capítulo, é discutido o tema do feedback.  

 

2.1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA (EAD): DEFINIÇÃO, HISTÓRICO E 

CARACTERIZAÇÃO  

 

Com o progresso a cada época dos meios e tecnologias de comunicação, vê-se iniciar e 

ganhar força a educação a distância (EaD). Com o apoio desses recursos, a educação pode 

ver-se sem fronteiras ou limites. Ela pode alcançar lugares mais longínquos e propagar 

conhecimentos de modo global, facilitando a formação de pessoas independente do lugar de 

origem, idade, ocupação ou tempo. 

Educação a distância é, pois, o nome dado à modalidade de ensino na qual o aluno 

pode aprender em casa, no trabalho, em viagens ou em outro contexto sem necessariamente 

deslocar-se, auxiliado por diferentes tipos de materiais (áudio, vídeo, impressos etc.). Nas 

palavras de Moore e Kearsley (2011, p.02),  

 

Educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um 

lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e 

de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 

organizacionais e administrativas especiais.  

 

Por estar vinculada à tecnologia, comumente associa-se a educação a distância ao 

advento da Internet, o que faz com que essa modalidade de ensino ganhe ares de moderna e 

atual. No entanto, as origens da EaD remontam ao início da década de 1880, com cursos de 

instrução por correspondência. Assim, com o avanço das tecnologias, a EaD foi evoluindo e, 
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atualmente, segundo Moore e Kearsley (2011), vive-se a quinta geração da educação a         

distância. Cada geração diferenciou-se pelos recursos tecnológicos empregados, os quais 

definiam novas formas de organização para a educação a distância.  

A primeira geração foi caracterizada pelo uso de material impresso, a partir do estudo 

por correspondência. A segunda definiu-se pela transmissão oral e visual de conteúdos, 

através do rádio e da televisão. Com o surgimento das Universidades Abertas, chega-se à 

terceira geração, com o uso extensivo de rádio e televisão também, mas com a consecução de 

diferentes experiências pedagógicas. Na quarta geração foi possível a interação em tempo real 

entre os envolvidos na EaD com o uso da teleconferência, incluindo o uso do computador. E, 

por fim, chegou-se à quinta e atual geração, na qual aulas virtuais são ministradas através do 

computador e da Internet.  

Ademais de transformações relativas a recursos e práticas pedagógicas, a EaD também 

sofreu alterações em sua nomenclatura. Considera-se, atualmente, a forma aprendizagem 

flexível como a mais atual, mas ninguém pode determinar ao certo até quando prevalecerá, 

pois, segundo Formiga (2009, p.44), 

 

Não se pode precisar a duração ou vida útil de um termo técnico. A resposta estará 

condicionada ao avanço da tecnologia da informação ou da mídia do conhecimento, 

e a aceitação dos usuários-aprendizes quanto à forma de entrega mais eficiente ou 

comprovadamente avaliada, evidenciada em melhor resultado efetivo da 

aprendizagem. 

 

O mesmo autor sintetiza em um quadro a variação terminológica relacionada à 

educação a distância, considerando-a desde o seu início até os dias atuais (quadro 1). No 

Brasil, a nomenclatura mais difundida é a de educação a distância, e por esse motivo será a 

adotada para referir-se a essa modalidade de ensino neste trabalho.  

 

QUADRO 1 - Variação da terminologia da EaD 

Terminologia mais usual Período aproximado de domínio 

Ensino por correspondência Desde a década de 1830, até as três 

primeiras décadas do século XIX 

Ensino a distância; educação a distância; educação 

permanente ou continuada 

Décadas de 1930 e 1940 

Teleducação (rádio e televisão em broadcasting) Início da segunda metade do século 

XX 
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Educação aberta e a distância Final da década de 1960 (ICDE e 

Open University, Reino Unido) 

Aprendizagem a distância; aprendizagem aberta e a 

distância 

Décadas de 1970 e 1980 

Aprendizagem por computador Década de 1980 

E-learning; aprendizagem virtual Década de 1990 

Aprendizagem flexível Virada do século XX e primeira 

década do século XXI 

Fonte: Formiga (2009, p.44) 

 

Independente da forma como a EaD se desenvolveu, ou de sua nomenclatura, seu 

intuito sempre fora o mesmo, o de responder a uma série de necessidades educacionais, 

principalmente, a formação de um público cuja a escolarização fora interrompida, público 

esse disperso geograficamente e impossibilitado de se deslocar para os centros de formação 

(CORRÊA, 2007, p.10). E acrescenta-se, ainda, a necessidade de atender também àqueles que 

precisam de mais flexibilidade quanto aos horários.  

No Brasil, segundo Mattar (2011), o início de atividades em EaD aconteceu em 1904 

com a implantação das Escolas Internacionais, as quais ofertavam cursos pagos através de 

correspondência. Apesar de serem consideradas o marco histórico da EaD no país, os cursos 

eram oferecidos, inicialmente, em língua espanhola.  

Apesar de sucessivas iniciativas de educação a distância no Brasil, incluindo o uso de 

correspondência, rádio e televisão em diferentes projetos e programas, a EaD somente foi 

oficializada em 1996, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 

9394), conhecida popularmente por Lei Darcy Ribeiro, sancionada em 20 de dezembro desse 

mesmo ano.  

Outro importante marco da legislação brasileira referente à EaD é o decreto 5.800/06, 

que trata do Sistema Universidade Aberta do Brasil –UAB. Esse sistema não surge como uma 

universidade de fato, mas como apoio às iniciativas das universidades públicas na formação 

de professores e na interação entre empresas e universidades para a formação profissional 

(GUAREZI; MATOS, 2009, p.38). 

A partir de sua normatização, a EaD figura como uma oportunidade de superar não 

somente as distâncias espaciais, mas também as sociais e culturais, convertendo-se em uma 
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chance de mudanças mais profundas do que somente as relacionadas à formação acadêmica 

do indivíduo.  

 

2.1.1 Potencialidades e desafios da EaD 

 

A adesão e o incentivo a ações de educação a distância se definem, nos dias atuais, 

como uma resposta às necessidades de formação, capacitação e aperfeiçoamento daqueles que 

desejam complementar seus estudos ou buscam ajustar-se ao mercado de trabalho.  

A EaD avança motivada a democratizar o acesso à educação de uma demanda 

crescente e numerosa que necessita formação adequada, somente possível com a distância 

física, comunicação diferida e flexibilidade de horários propiciados por essa modalidade de 

ensino, o que não ocorre normalmente na educação presencial. Dessa forma,  

 

A EaD tende doravante a se tornar cada vez mais um elemento regular e necessário 

dos sistemas educativos, não apenas para atender a demandas e grupos específicos, 

mas com funções de crescente importância, especialmente no ensino pós-secundário, 

ou seja, na educação da população adulta, o que inclui o ensino superior regular e 

toda a grande e variada demanda de formação contínua gerada pela obsolescência 

acelerada da tecnologia e do conhecimento (BELLONI, 2002, p.152). 

 

O surgimento e a consolidação da Internet impulsionaram o crescimento e a expansão 

da EaD, permitindo que a dispersão geográfica e a assincronia comunicativa tão peculiar 

dessa modalidade educativa fossem amenizadas e possibilitando o surgimento de novos 

cenários educativos.  

Embora se reconheçam as benéficas e importantes consequências do uso de novas 

tecnologias para a educação, é importante ter-se discernimento sobre as mudanças e desafios 

que isso também promove, para evitarmos um preconceito contra novas tecnologias nos 

processos educacionais, além de uma visão de panaceia para a cura de todos os males 

educacionais (MOTA, 2009, p.299). 

Como todo modelo educacional, a educação a distância também apresenta alguns 

desafios, como o pouco contato do aluno com o professor ou tutor, cuja diferença está descrita 

na seção 3.2.1.1; a necessidade de mais dedicação e empenho do aluno pelo caráter 

primordialmente autodidata do ambiente; a importância de ter-se conhecimentos sobre como 

manejar os materiais adotados pelo seu viés tecnológico, dentre outros.  

Na EaD, o aluno precisa estar consciente da necessidade de assumir e ter controle 

sobre seu aprendizado, buscando organizar-se e disciplinar-se quanto aos horários e tempo de 
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estudo, percebendo que agora é sujeito ativo nesse contexto. Da mesma forma, os professores 

não devem permitir que a distância física motive o enfraquecimento da interação e da 

comunicação com seus alunos.  

É preciso estar presente e disposto a ajudar os discentes, diminuindo a sensação de 

solidão que por vezes permeia os ambientes virtuais e motivando-os em sua aprendizagem 

autônoma. Ademais, é fundamental o conhecimento sobre o uso e potencialidades dos 

recursos disponíveis para a EaD, evitando que o desconhecimento de seu manuseio prejudique 

os processos de ensino e de aprendizagem. 

Com relação ao tempo, observa-se comumente na EaD que o aluno tem uma liberdade 

limitada para conduzir seus estudos, pois há sempre datas estipuladas para entrega de 

atividades, realização de avaliações e participações nos ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVAs), com pouca ou nenhuma flexibilidade, tal como ocorre no ensino presencial. Essa 

questão é agravada, muitas vezes, pela demora de resposta de tutores ou professores e por 

problemas técnicos, incluindo aqui dificuldades no manuseio dos recursos disponíveis, que 

podem obstaculizar o cumprimento dos prazos.  

Sobre esse aspecto, concorda-se com Maia e Mattar quando afirmam que  

 

[...] seria necessário respeitar a especificidade do tempo virtual em EaD em vários 

sentidos. Na superação da ideia das horas-aula, por exemplo. Também no uso dos 

recursos de tempo diferido, da comunicação assíncrona; porque insistir em 

atividades síncronas significa insistir no tempo presencial, em que todos precisam 

estar presentes no mesmo horário, enquanto a EaD possibilita a comunicação 

diferida. (MAIA; MATTAR, 2007, p.7) 

 

É importante também o cuidado para que não haja apenas uma simples transposição de 

propostas educativas da modalidade presencial para a EaD. As estratégias, materiais e 

recursos usados em cursos presenciais podem ser utilizados também em ambientes virtuais, 

mas para isso devem ser adaptados ao meio. Essa transposição acontece por motivos diversos, 

tais como a falta de conhecimento das especificidades da EaD, a carência de pessoas 

especialistas, de pesquisas na área e a visão reducionista de educação a distância como um 

paliativo usado pelas políticas educacionais para problemas de oferta e de qualidade de 

ensino. 

Sobre os recursos disponíveis, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs) possibilitaram o surgimento de várias formas de mediatização do processo de ensino 

e aprendizagem a distância. No entanto, ao mesmo tempo que surgem como potencialidades, 

estes recursos podem também representar complexidade para os docentes, pois exigem, além 
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de conhecimento técnico para seu uso, novas concepções metodológicas e diferentes 

estratégias de ensino.  

Para suplantar essas questões, é necessária uma escolha dos meios técnicos 

considerando não somente suas facilidades ou possibilidades de acesso dos estudantes, mas, 

principalmente, pautando-se em sua eficiência quanto a objetivos pedagógicos e curriculares 

(BELLONI, 2003).   

Apesar dos desafios e complexidades, autores, em geral, afirmam que a educação 

a distancia pode ser tão efetiva quanto a presencial, desde que sejam utilizados métodos e 

tecnologias adequados à realidade do público a que se destinam; o que significa que é 

necessária a interação entre os alunos e uma retroalimentação por parte do 

professor (VERDUIN; CLARK, 1991).  

 

2.1.2 O professor da EaD 

 

O advento das TDICS, responsável por mudanças significativas no cenário educativo, 

como a ampliação e o fortalecimento da oferta de EaD, gerou também modificações nas 

relações de ensino e de aprendizagem. Os recursos didáticos, a metodologia, as concepções de 

tempo e espaço e o papel do aluno e do professor precisaram ser readequados para uma 

realidade a distância. 

Nesse entorno, o conhecimento é dinâmico, exigindo uma postura mais ativa e 

autônoma do aluno, que agora deve saber gerir seu tempo e sua forma de estudo. O professor, 

por sua vez, deve ser um facilitador para que a grande quantidade de informação disponível 

na rede seja selecionada, processada, organizada e colocada à disposição dos alunos com o 

propósito de que estes, com essa ajuda, transformem-na em conhecimento5 (ARETIO et al., 

2007, p.190). 

Como o professor não é o protagonista na educação a distância, é fundamental um 

criterioso planejamento e preparação de materiais, assim como também é imprescindível sua 

boa atuação que, nesse cenário educativo, deve estar bem orientada e muito mais atenta às 

necessidades dos alunos. 

Sobre as atividades que os professores devem desempenhar, em alguns modelos de 

educação a distância há uma divisão de tarefas que antes competiam somente a um único 

                                                           
5 [...] para que la ingente información disponible en la red sea seleccionada, procesada, organizada y puesta a 

disposición de los estudiantes con el fin de que éstos, con esa ayuda, la transformen en conocimiento (ARETIO 

et al., 2007, p.190). 
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docente. Contrata-se o professor para a elaboração de materiais para a EaD; outro especialista 

na parte de gerenciamento do ambiente virtual; o docente que seleciona os materiais, organiza 

a plataforma e orienta os alunos; e o tutor, que auxilia os alunos e o professor no processo de 

ensino e de aprendizagem. Dessa forma, o professor tem que ser capaz, também, de atuar em 

equipes de trabalho interdisciplinares.   

Não obstante as mudanças e possíveis fragmentações da função do professor na EaD, 

seu papel continua de grande relevância para a aprendizagem dos alunos, pois é o que há de 

mais real no contexto virtual próprio deste tipo de ensino. O acompanhamento, a orientação e 

o feedback do professor são fundamentais para o êxito dessa experiência a distância. 

Contudo, para conseguir atender às novas demandas tecnológicas e pedagógicas do 

ensino, o professor necessita de uma formação adequada e constante atualização. É 

imprescindível que os conhecimentos não sejam exclusivamente de natureza técnica, mas que 

haja também preparação quanto às metodologias de ensino. Segundo dados do Censo EaD.br 

(2014, p.126), a maior parte das instituições pesquisadas que treinam seus professores e 

tutores para atuação em seus cursos privilegiam conhecimentos técnicos: 

 

■ A grande maioria das instituições (84,5%) realiza treinamento de professores e 

tutores nas tecnologias adotadas.  

■ Uma parte significativa das instituições realiza treinamentos para o uso do AVA 

(37,5%) e das ferramentas usadas no curso (35,1%) 

■ O menor número de respostas para treinamento foi em relação à preparação e ao 

desenvolvimento dos cursos (25,3%), apesar de corresponder a um número 

significativo de respostas.  

 

É um fato inquietante essa excessiva preocupação com a capacitação técnica dos 

professores e tutores, preterindo a formação didática, pedagógica, metodológica e social, pois 

isso ocasiona, comumente, uma mera transposição de concepções do ensino presencial para a 

EaD. Há uma intensa preocupação com a inclusão no ensino, com a integração de disciplinas 

como Libras e educação inclusiva nos currículos de cursos de formação de professores, mas 

poucos são os que atentam para a necessidade premente de se preparar professores para atuar 

na educação a distância. 

Quando se trata do ensino de uma língua estrangeira a distância, a formação do 

professor precisa dotá-lo também do conhecimento necessário para o trabalho sistemático das 

habilidades linguísticas de produção e compreensão oral e escrita. Com relação ao ensino da 

produção oral, o contexto da educação a distância exige mais cuidado, visto que o contato do 

aluno com a língua, especificamente na parte de produção e compreensão oral, é mais escasso. 
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Dessa forma, é importante inserir a produção oral nesse cenário da educação de forma bem 

planejada, considerando-se, principalmente, os recursos didáticos disponíveis. 

 

2.1.3 Recursos didáticos em EaD 

 

Na história da educação, é possível acompanhar o constante uso de recursos para 

mediatizar os processos de ensino e de aprendizagem. Cada sociedade, de acordo com as 

possibilidades de sua época, opta por uma ferramenta específica. Do quadro-negro com giz, 

passando pelo livro, evoluiu-se para o uso de computadores e Internet.   

Na EaD, com o rompimento das barreiras espaço-temporais, a interação entre os 

envolvidos demanda o uso de recursos tecnológicos de comunicação para mediação entre o 

conhecimento e o aluno, o que torna esta modalidade de educação bem mais dependente da 

mediatização que a educação convencional, de onde decorre a grande importância dos meios 

tecnológicos (BELLONI, 2003, p.54). 

Os recursos mediadores do ensino e da aprendizagem a distância variam de acordo 

com o que convêm aos institutos e aos alunos e segundo suas possibilidades. O mais comum 

são os que fazem uso da Internet, como sites, correio eletrônico, fóruns, wikis, blogs¸ chats, 

podcasts e materiais como slides, filmes, vídeos, canções e livros. Destacam-se, ainda, o uso 

da videoconferência, da webconferência, de redes sociais e de games.  

Segundo Mattar (2011), um dos meios tecnológicos mais usados na EaD é o ambiente 

virtual de aprendizagem, que é uma plataforma onde se apresentam os conteúdos e as 

atividades e se reúnem ferramentas e recursos necessários para uma formação através da 

Internet e para a diminuição da distância comunicacional. No Brasil, o mais usado é o 

ambiente moodle, por haver sido adotado pela UAB. 

Criado em 2001, o Modular Object-Oriented Dynamics Learning Environment 

(moodle), ou ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos, é um sistema 

de gestão de ensino (Course Management System-CMS ou Learning Management System – 

LMS) livre e gratuito, disponível na Internet. É um software desenvolvido para auxiliar na 

criação e gerenciamento de cursos a distância ou também para dar suporte a cursos 

presenciais. 

A plataforma moodle congrega em um só espaço distintas ferramentas como fóruns, 

wikis, diários, e inclui gerenciamento de conteúdo e avaliação, bem como recursos para 

administrar os cursos, inclusão e exclusão de alunos, emissão de relatórios e avaliação 

(DIAS; LEITE, 2010, p.93). É nesse espaço que os alunos têm acesso aos materiais de aula, 
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realizam atividades, dirimem suas dúvidas e interagem com os colegas, tutores, professores e 

gestores. Aos professores, o ambiente permite organizar suas aulas, propor atividades, 

acompanhar o desenvolvimento dos alunos, realizar avaliações e interagir com os demais 

participantes do curso, a partir de ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas.  

Considerando-se os diversos recursos disponíveis para mediar as relações de ensino e 

de aprendizagem a distância, o grande desafio constitui-se em saber selecioná-los sem 

incorrer no risco de limitar-se aos mesmos ou de optar por um que não se adéque aos 

objetivos da proposta a distância.  

Moore e Kearsley (2011), baseados em modelos de Heinichi, Molenda e Russel 

(1985); Lane (1989); Reiser e Gagne (1983); e Romiszowski (1974), compilaram orientações 

para a seleção de mídias e tecnologias. São estas: 

 

1. Identificar os atributos das mídias exigidos pelos objetos de instrução ou pelas 

atividades de aprendizado. 

2. Identificar as características dos alunos que sugerem ou eliminam certas mídias. 

3. Identificar as características do ambiente de aprendizado que oferecem ou 

eliminam certas mídias. 

4. Identificar os fatores econômicos ou organizacionais que podem afetar a 

viabilidade de certas mídias (2011, p.99). 

 

Desse modelo, destacam-se os passos 1 e 2, considerando-se que o foco do presente 

estudo é a habilidade de produção oral em língua estrangeira em um curso a distância. De 

acordo com o primeiro, a natureza da matéria ou conhecimento a ser aprendido dita a escolha 

mais adequada das mídias. Por exemplo, na questão de habilidades orais, recursos como 

vídeos e áudios seriam mais adequados; na segunda etapa, por exemplo, ao identificar-se certa 

limitação no desenvolvimento de uma habilidade em língua estrangeira, deve-se priorizar o 

uso de mídias que possibilitem aprimorá-la.  

Outro aspecto a ser considerado sobre a seleção e uso de recursos para a EaD é o 

conhecimento técnico que os envolvidos nessa modalidade precisam ter sobre as mídias 

disponíveis. É importante capacitá-los para que o desconhecimento sobre seu funcionamento 

não seja a causa de sua ineficácia.  

Nesse contexto, é importante ressaltar que as novas tecnologias não podem ser 

concebidas como um fim em si mesmas, como uma forma de resolver todos os problemas da 

educação; mas sim como um auxílio no processo de ensino e aprendizagem. Elas possuem seu 

valor e podem proporcionar bons resultados se forem utilizadas acompanhadas de uma 

adequada formação dos professores e com atenção às necessidades e objetivos dos alunos.  
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Ademais, há de se compreender que os dispositivos midiáticos não são simples 

auxiliares pedagógicos, mas catalizadores de uma mudança de metodologias e de posturas de 

ensino (CORRÊA, 2007, p.15). A educação a distância requer ressignificações e adaptações 

de práticas e de tecnologias já empregadas na educação, o que exige modificações, também, 

como mencionado anteriormente, no papel do professor. Uma das práticas utilizadas que 

podem ser pensadas para adequar-se ao ambiente virtual de aprendizagem é a proposição de 

tarefas que possibilitem o desenvolvimento da produção oral dos aprendizes da EaD. Com 

isto em foco, cabe discutir, primeiramente, definições, modelos e aspectos do 

desenvolvimento da produção oral em L2. 

 

2.2 A TEORIA DO PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO E A PRODUÇÃO ORAL EM 

L2 

 

Os usuários de uma L2, ao envolver-se em uma comunicação real, conseguem fixar-se 

nos significados descuidando de algum outro aspecto linguístico (VANPATTEN, 1990). A 

curto prazo essa questão é benéfica, pois permite a continuação da interação; no entanto, essa 

prática constante pode prejudicar o desenvolvimento da interlíngua pelo fato da pouca ênfase 

na sintaxe. Isso se justifica pelas restrições do sistema de processamento da informação 

humana, pois as limitações dos recursos atencionais interferem no processamento e no uso da 

linguagem (SKEHAN, 1998). 

Para a compreensão do processamento da informação, é importante considerar a 

interação entre a memória de trabalho e a de longo prazo. Esta última, segundo Skehan 

(1998), é um sistema com capacidade ampla de armazenamento de informações, que pode 

operar em paralelo e nem sempre está suscetível a um controle consciente. Já a memória de 

trabalho, segundo Baddeley (1992), 

 

refere-se a um sistema cerebral que fornece armazenamento e manipulação 

temporários das informações necessárias para as tarefas cognitivas complexas, como 

a compreensão da linguagem, aprendizagem e raciocínio. Esta definição evoluiu a 

partir do conceito de um sistema de memória de curto prazo unitário (BADDELEY, 

1992, p.556)6. 

 

Segundo Skehan (1998), a memória de trabalho funciona como uma área de 

armazenamento e processamento simultâneos que, por sua capacidade limitada, extrai do 

                                                           
6 [...] refers to a brain system that provides temporary storage and manipulation of the information necessary for 

such complex cognitive tasks as language comprehension, learning, and reasoning. This definition has evolved 

from the concept of a unitary short-term memory system (BADDELEY, 1992, p.556). 
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input o que é mais relevante para a compreensão e o relaciona com o material contido na 

memória de longo prazo, como conhecimentos sintáticos e lexicais, e, assim, permite a 

produção do output pelo falante, como representado na figura 1: 

 

FIGURA 1 - Processamento da informação 

Fonte: Adaptada de Skehan (1998) 

 

Um estudo de VanPatten (1990) mostra que há uma ênfase das pesquisas no papel do 

input, tendo o foco nas propriedades formais da língua, em geral, uma consideração 

secundária. No entanto, o fato de compreender uma mensagem não necessariamente leva o 

aprendiz a atentar para a forma. Nessa mesma linha, Schmidt (1990, p.136) defende que o 

armazenamento sem percepção consciente é impossível7. Ou seja, o input pode levar a uma 

mudança no sistema da interlíngua se for realizado um processamento consciente dos aspectos 

formais presentes no input linguístico, pois nem  todo input será percebido e disponível para 

uso. Para Skehan (1998, p.59), uma orientação sintática para o processamento, que pode não 

ocorrer de modo natural em abordagens comunicativas e de imersão, pode ser induzida pela 

realização de tarefas com os aprendizes8.  

Essa premissa defendida por Skehan é considerada e investigada nesta pesquisa. Para 

tanto, precisa-se, primeiramente, compreender o papel do input na aquisição de uma segunda 

língua e refletir sobre as teorias referentes ao output. Ambos são o foco da próxima seção. 

 

                                                           
7 [...] storage without conscious awareness is impossible (SCHMIDT, 1990, p.136). 
8 […] a syntactic orientation to processing, which may not occur so naturally in communicative and immersion 

approaches, can be induced by giving learners tasks […] (SKEHAN, 1998, p.59). 
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2.2.1 Do input ao output: considerações sobre a compreensão e a produção de uma L2  

 

Para a aquisição9 de uma segunda língua, Krashen (1981, 1982) considera que o input 

exerce um papel fundamental. Na visão desse autor, os aprendizes adquirem estruturas da 

língua de forma indireta, pela compreensão das mensagens, e não pela sua produção. Ou seja, 

a hipótese do input de Krashen considera que se deve primeiro centrar-se nos significados 

para, como resultado, adquirir-se a forma.  

Na perspectiva de Krashen (1982), a aquisição torna-se possível quando se entende a 

linguagem que contém uma estrutura além de um nível atual de competência (i+1). A 

compreensão do que está além é possível a partir do uso de elementos extralinguísticos, tais 

como o contexto e o conhecimento prévio. Assim, para o autor, a maneira mais adequada, ou 

talvez a única, de se ensinar uma língua, é fornecer input compreensível. A fala virá quando o 

aprendiz se sentir preparado para isso e inicialmente não será gramaticalmente precisa, pois a 

acurácia se desenvolverá ao longo do tempo, com a compreensão de mais input (KRASHEN, 

1982). 

O output, nessa teoria, seria uma oportunidade de se obter input compreensível, não 

funcionando, no entanto, como uma condição necessária para a aquisição de uma língua. Para 

Krashen (2013), falar ou escrever não resulta em mais aquisição da linguagem, a produção é, 

para o autor, resultado ou produto da competência adquirida, e não a sua causa. A aquisição 

da linguagem não envolve nenhuma energia, nenhum trabalho. Tudo que é necessário é 

compreender mensagens (KRASHEN, 2013, p.3)10. 

Uma perspectiva distinta à apresentada por Krashen, e com a qual este estudo se 

alinha, é a de Swain (1985). A autora, em um estudo com crianças cuja primeira língua é o 

inglês e que estavam aprendendo francês como segunda língua em um programa de imersão, 

concluiu que, embora o input compreensível possa ser importante para o processo de 

aprendizagem, isso não é uma condição suficiente para garantir um desempenho próximo a de 

um nativo11. O output também desempenha um papel fundamental na aquisição de uma L2. 

Seria necessário, portanto, proporcionar aos aprendizes oportunidades de comunicação na L2, 

motivando-os a produzir textos orais e escritos compreensíveis, cuidando do sentido, mas 

também com foco em aspectos gramaticais, discursivos e sociolinguísticos da língua, 

                                                           
9 Krashen (1982) difere aquisição de aprendizagem, considerando aquisição um processo natural, subconsciente, 

com foco na comunicação e a aprendizagem como um caminho consciente para o desenvolvimento da 

competência em uma segunda língua, por meio de processos formais de ensino. Na presente pesquisa, não se fará 

distinção entre os termos aquisição e aprendizagem. 
10 [...] it involves no energy, no work. All that is necessary is to understand messages (KRASHEN, 2013, p.3). 
11 À época da realização da pesquisa de Swain (1985), a noção de nativo como falante ideal era a prevalecente. 
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contribuindo, assim, para o desenvolvimento de sua competência comunicativa12.  

O output, segundo Swain (1985), exige que os aprendizes aloquem mais recursos 

atencionais durante a execução da tarefa do que durante a compreensão do input, sendo, dessa 

forma, um processamento mais cognitivamente ativo.  

 

Em suma, o output pode estimular os alunos a se mover do processamento 

semântico, aberto, não-determinístico, processamento estratégico predominante na 

compreensão, para o processamento gramatical completo, necessário para a 

produção com acurácia (SWAIN, 1995, p.128)13.  

 

A autora ainda destaca quatro funções que cumpre o output, principalmente com 

relação à sintaxe e à morfologia: prática da língua e desenvolvimento da automaticidade; 

percepção (noticing); testagem de hipóteses e metalinguística. Sobre a primeira, Swain (1993) 

assevera que a produção escrita ou oral propicia a oportunidade para a prática significativa de 

recursos linguísticos, o que permite o desenvolvimento da automaticidade em seu uso. Essa 

função refere-se principalmente ao desenvolvimento da fluência, mais do que à acurácia.  

Sobre a função de noticing14, a produção dos aprendizes na língua alvo os permite 

perceber a lacuna existente entre o que desejam dizer e o que de fato conseguem produzir. 

Isso os ajuda a perceber, conscientemente, suas limitações ou problemas linguísticos; 

possibilita evidenciar o que eles não sabem ou o que dominam apenas parcialmente. Segundo 

Swain (1993), o aprendiz pode ter três posicionamentos diante da descoberta dessas lacunas 

em seu conhecimento sobre a língua-alvo: desconsiderá-las; procurar em seu próprio 

conhecimento linguístico informações que possam auxiliá-lo a preenchê-las através de novos 

conhecimentos ou do fortalecimento dos já existentes; ou identificar e prestar atenção ao input 

relevante (SWAIN, 1993). Com relação à função de testagem de hipóteses, considera-se que 

produzir fala, principalmente com erros, é uma forma de os aprendizes testarem as hipóteses 

que formularam sobre o funcionamento da língua-alvo; é um modo de verificar os seus 

conhecimentos linguísticos a partir, primordialmente, do feedback recebido dos seus 

interlocutores.  

                                                           
12 Esse termo refere-se à relação e interação entre a competência gramatical, ou o conhecimento das regras da 

gramática, e competência sociolinguística, ou conhecimento das regras de uso da linguagem (CANALE; 

SWAIN, 1980, p.6). 
13 In sum, output may stimulate learners to move from the semantic, open-ended, non-deterministic, strategic 

processing prevalent in comprehension to the complete grammatical processing needed for accurate production 

(SWAIN, 1995, p.128).  
14 O conceito de noticing, denominado por Bergsleithner (2007) como registro cognitivo, refere-se ao registro 

consciente, pelos aprendizes, de aspectos formais da segunda língua que estão aprendendo.  
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A quarta forma como o output funciona para o processo de aquisição da L2 é através 

da função metalinguística. É o uso da língua pelo aprendiz para a reflexão sobre a própria 

linguagem, contribuindo para a compreensão de regras e formas linguísticas, permitindo-lhe 

controlar e internalizar esses conhecimentos. 

A partir dessas considerações, compreende-se que o input não provê todas as 

condições necessárias para a aquisição de uma L2, sendo fundamental a produção na língua 

alvo, com o deslocamento do foco semântico para o sintático, com o propósito de melhorar a 

proficiência do aprendiz. Corroborando esse entendimento, De Bot (1996, p.553) declara que: 

 

[...] o output tem um papel importante na aquisição de uma segunda língua, 

particularmente porque gera input altamente específico que o sistema de 

processamento de linguagem precisa para construir um conjunto coerente de 

conhecimento. Output também tem um papel direto no aprimoramento da fluência, 

transformando conhecimento declarativo em conhecimento processual15.  

 

Apesar da relevância da produção oral e escrita em contextos de aprendizagem de uma 

L2, esta é uma prática pouco frequente em sala de aula, especialmente relacionada à oralidade 

e, em particular, a distância. Nesse entorno, há a sobrepujança de atividades de compreensão 

escrita, limitando-se, em muitos casos, o processo de aquisição da L2 a um input escrito. 

Nesse sentido, o professor pode oportunizar momentos de comunicação e de interação na 

língua-alvo, pois os aprendizes precisam refletir sobre seu output e estudar formas de 

modificá-lo para aumentar a inteligibilidade, adequação e acurácia (SWAIN, 1993, p.160)16, 

possibilitando, assim, a automaticidade em seu uso. Segundo Skehan (1998, p.17), é provável 

que o ato de falar faça com que a aprendizagem seja mais eficiente, uma vez que o falante 

pode controlar o que acontece e engendrar um feedback que, provavelmente, seja mais 

revelador17. 

Ademais de reconhecer a importância da produção oral, é relevante também 

compreender como esta ocorre. Na próxima seção se abordará o modelo de produção oral em 

L1 para a posterior explanação sobre os modelos relativos à L2. 

 

                                                           
15 […] output serves an important role in SLA, in particular because it generates highly specific input that the 

language-processing system needs to build up a coherent set of knowledge. Output also plays a direct roe in 

enhancing fluency by turning declarative knowledge into procedural knowledge (DE BOT, 1996, p.553). 
16  They need to reflect on their output and consider ways of modifying it to enhance comprehensibility, 

appropriateness and accuracy (SWAIN, 1993, p.160). 
17 [...] This is likely to make learning more efficient, since the speaker can control what is going on and engineer 

feedback that is likely to be most revealing (SKEHAN, 1998, p.17). 
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2.2.2 Modelos de Produção Oral em L1 

 

Transformar pensamentos, intenções e sentimentos em discurso articulado fluente é, 

segundo Levelt (1989), uma das habilidades mais complexas realizadas pelo homem. O 

falante planeja o conteúdo da mensagem, seleciona a forma apropriada para expressar o que 

deseja, desenvolve-a em um plano fonético para articulá-la e, ainda, monitora o que foi dito. 

Todos esses processos envolvidos na produção da fala em L1 foram representados 

esquematicamente por Levelt (1989) em componentes de processamento no modelo 

denominado por ele de A Blueprint for the Speaker (figura 2).  

 

FIGURA 2 - A Blueprint for the Speaker 

Fonte: Adaptado de Levelt, 1989 

 

A construção do enunciado inicia-se com a conceptualização, que abrange o 

macroplanejamento, que é a concepção da intenção comunicativa do falante e a seleção das 

informações para realizá-la; e o microplanejamento, que se refere à busca da forma apropriada 

ao conteúdo que se deseja expressar, incluindo seleção de fonemas, palavras e regras 
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sintáticas. Para codificar sua mensagem, o falante tem de ter acesso aos conhecimentos 

processual, referente ao “saber como” algo é desempenhado; e declarativo, o “saber que”, 

concernente ao seu conhecimento enciclopédico e situacional, armazenados em sua memória 

de longo prazo. A estrutura conceitual resultante da conceptualização denomina-se mensagem 

pré-verbal e funciona como input para o formulador.  

Segundo Levelt (1989, p.11), o formulador aceita fragmentos de mensagens como 

característica de input e produz como output um plano fonético ou articulatório. Em outras 

palavras, o formulador traduz uma estrutura conceitual em uma linguística 18 . Essa 

transformação acontece em duas fases. A primeira é a codificação gramatical da mensagem, 

ou seja, o falante acessa o seu conhecimento declarativo armazenado no seu léxico mental 

(lema) e realiza procedimentos de construção sintática e semântica que resultam em uma 

estrutura superficial. Na segunda fase, esta estrutura passa pela codificação fonológica que 

terá como produto um plano fonético (ou fala interna), que servirá como input para o 

componente articulador. A articulação é a realização física do plano fonético, cujo produto é a 

fala externalizada. Por fim, o falante, além de ouvir o discurso de seus interlocutores, também 

é seu próprio ouvinte, podendo monitorar sua fala interna e a externalizada. 

De acordo com Dörnyei e Kormos (1998, p.353): 

 

A articulação de um enunciado pode começar muito antes de o falante concluir o 

planejamento de toda a mensagem. Assim, o processamento paralelo está ocorrendo 

enquanto os diferentes componentes do processamento trabalham simultaneamente, 

o que só é possível porque a maior parte do processamento real, particularmente a 

fase de codificação, é completamente automática19.  

 

Levelt (1989) define processamentos automáticos como os executados sem 

consciência, enquanto que os controlados exigem recursos atencionais e permitem a 

realização de poucos processos por vez. Nessa proposta de produção da fala de Levet (1989), 

os componentes conceitualizador e monitoramento demandam processamento controlado, 

enquanto o formulador e o articulador são considerados automáticos. É o processamento 

automático que permite o trabalho paralelo dos componentes e possibilita a produção de uma 

                                                           
18  The formulating component or Formulator accepts fragments of messages as characteristic input and 

produces as output a phonetic or articulatory plan. In the order words, the Formulator translates a conceptual 

structure into a linguistic structure (LEVELT, 1989, p.11). 
19 [...] the articulation of an utterance can begin long before the speaker has completed the planning of the whole 

message. Thus, parallel processing is taking place as the different processing components work simultaneously, 

which is only possible because most of the actual processing, particularly the encoding phase, is fully automatic 

(DORNYEI; KORMOS, 1998, p.353). 
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fala fluente. A automaticidade e o processamento paralelo, no entanto, são características da 

produção da fala em L1. Segundo Dornyei e Kormos (1998, p.355),  

 

[...] os modelos de produção de fala em L2 diferem dos monolíngues tanto 

qualitativa como quantitativamente. Para falantes L2, dependendo do seu nível de 

proficiência, alguns processos de formulação e articulação são conscientemente 

realizados (ou seja, não automáticos) e são, portanto, (pelo menos em certos 

aspectos) seriais, retardando o processamento da linguagem20. 

 

Os modelos de produção oral em L2 e suas semelhanças e diferenças com relação ao 

modelo de L1, apresentado neste tópico, serão discutidos na próxima seção. 

 

2.2.3 Modelos de Produção Oral em L2 

 

Para o desenvolvimento de um modelo de produção oral em L2, é pertinente, 

conforme Poulisse (1999), considerar três importantes diferenças entre a produção em L1 e 

em L2: o conhecimento da L2 é incompleto; o discurso em L2 é menos fluente que na L1; e a 

produção em L2 carrega traços da L1, principalmente quando o nível de proficiência na L2 é 

baixo. Segundo a autora, as duas primeiras diferenças representam menos problemas, pois 

também são encontradas no modelo de produção oral em L1. A terceira, no entanto, é mais 

problemática, pois exige mudanças no modelo de L1 para acomodar outra língua, ou seja, 

ambas as possibilidades de misturar e a capacidade de separar [dois ou mais códigos] 

necessitarão ser explicadas por modelos de produção de segunda língua (POULISSE, 1999, 

p.56)21. 

Um dos principais modelos de produção oral em L2 é o Modelo para Controle da Fala 

em Bilíngues proposto por Green (1986). O autor concebe a existência de sistemas 

linguísticos diferentes para cada língua e destaca que é possível diferenciar três estados de um 

sistema linguístico: língua selecionada para a fala; língua ativa, mas não em uso no 

processamento em curso; e língua dormente, que não está selecionada e nem em uso no 

momento. Seu modelo é baseado nas ideias de controle, ativação e recursos. Uma falha no 

controle do sistema, ocasionada por situações de estresse ou desatenção, explicaria os erros 

                                                           
20 […] L2 models of speech production differ from monolingual ones both qualitatively and quantitatively. For 

L2 speakers, depending on their level of proficiency, some formulation and articulation processes are 

consciously attended to (i.e., nonautomatic) and are therefore (at least in certain aspects) serial, slowing down 

language processing (DORNYEI; KORMOS, 1998, p.355). 
21 Both the possibility to mix and the ability to separate will need to be accounted for by models of second 

language production (POULISSE, 1999, p.56). 
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nas produções orais. Sobre a ativação, considera que os falantes bilíngues podem ativar um 

idioma em detrimento de outro quando ambos estão em uso regular. O autor esclarece, no 

entanto, que embora apenas um possa ser selecionado, o outro permanece ativo, e a ativação 

conjunta dos dois sistemas pode provocar erros de interferência linguística. Os recursos, por 

sua vez, concernem aos meios para ativar ou inibir um componente do sistema linguístico.  

Outro modelo de produção oral em L2 de destaque é o proposto por De Bot (1992). 

Por considerar o modelo de Levelt como de sólida base empírica, o autor fez apenas algumas 

alterações necessárias para adaptá-lo à L2. Para a consecução desse modelo de produção 

bilíngue, De Bot (1992) ressalta que é importante considerar que: os dois sistemas 

linguísticos, dependendo da situação, podem ser usados separados ou inteiramente mesclados; 

as influências de transferências linguísticas devem ser consideradas; o uso de mais de uma 

língua não deve ocasionar uma desaceleração significativa do sistema de produção; o controle 

igual de ambos os sistemas linguísticos dificilmente é alcançado; o modelo deve conseguir 

lidar com um número ilimitado de línguas e tem de representar as interações entre esses 

diferentes idiomas.  

Seguindo o modelo de Levelt, De Bot (1992) afirma que a língua a ser usada é 

selecionada na fase da conceptualização, durante o macroplanejamento, e no 

microplanejamento a codificação linguística é feita com base nessa escolha, de modo que a 

mensagem pré-verbal contém informações do idioma específico a ser lexicalizadas pelo 

formulador (POULISSE, 1997, p.212)22. A opção por um idioma é pautada no conhecimento 

do falante sobre a língua, o contexto situacional e os interlocutores. No formulador, a 

mensagem pré-verbal é transformada em um plano fonético tal como apresentado no modelo 

de Levelt. Os itens lexicais das diferentes línguas são armazenados em um mesmo sistema, 

mas em subconjuntos diferentes, que podem ser ativados em graus distintos, dependendo do 

idioma em uso. O plano fonético é realizado por um único articulador para ambas as línguas, 

o qual armazena seus possíveis sons e elementos prosódicos. Este fato, conforme De Bot 

(1992), explica a interferência fonológica da L1 na produção da L2. 

Apesar das contribuições do modelo apresentado por De Bot (1992) para a 

compreensão da produção oral em L2, sua proposta traz uma ideia contraditória. O autor 

afirma que dois ou mais planos de fala podem ser formulados em paralelo, no entanto, postula 

também que a língua já fora selecionada na fase da conceptualização. Tais afirmações 

paradoxais comprometem a clareza do modelo.  

                                                           
22  […] the preverbal message contains language-specific information to be lexicalized by the formulator 

(POULISSE, 1997, p.212). 
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Outra proposta, elaborada por Poulisse e Bongaerts em 1994, apresenta um modelo de 

produção de L2, também baseado em Levelt (1989), denominado de Modelo de Acesso 

lexical. Com algumas semelhanças, mas também diferenças com relação ao que foi proposto 

por De Bot (1992), os autores buscam resolver a incoerência apresentada anteriormente.  

Poulisse e Bongaerts (1994) compartilham das ideias de De Bot (1992) de que a 

escolha do idioma é determinada no processo de conceptualização e que está incluída como 

um componente linguístico na mensagem pré-verbal. Ademais, concordam que os itens 

lexicais estão armazenados em um mesmo sistema, mas explicam que as palavras precisam 

conter informações específicas sobre a qual idioma pertencem e acrescentam, ainda, que a 

seleção equivocada de um lema da L1, em vez de um de L2, resulta na mescla das duas 

línguas. Poulisse e Bongaerts (1994) tratam, ainda, da codificação morfológica e concluem 

que quando alguém está falando na L1, todas as inflexões vêm da L1, no entanto, ao falar na 

L2, as inflexões podem vir da L2, mas também, inadvertidamente, da L1, devido, em alguns 

casos, ao fato do falante não saber todos os morfemas flexionais da segunda língua. No que se 

refere à codificação fonológica, os autores concordam com De Bot (1992) sobre a existência 

de um único articulador para ambas as línguas, o qual armazena os possíveis sons e padrões 

modulares das duas línguas.  

Considera-se, pelo exposto, o modelo de produção oral em L2 apresentado por 

Poulisse e Bongaerts (1994) como o mais abrangente para os fins do presente estudo, pois 

explicita os processos de produção oral de forma coerente e detalhada, convertendo-se, assim, 

no modelo mais eficiente. 

Para a melhor compreensão dos fatores cognitivos envolvidos na fala, faz-se 

pertinente, a seguir, conhecer os três principais aspectos presentes na produção oral – 

acurácia, complexidade e fluência. 

 

2.2.4 Aspectos da produção oral em L2: acurácia, complexidade e fluência. 

 

Nos estudos sobre produção oral em L2, comumente distinguem-se três aspectos do 

desempenho oral de um aprendiz, quais sejam fluência, acurácia e complexidade (SKEHAN; 

FOSTER, 1999). Esses aspectos podem ser vistos como constituintes da proficiência 

linguística do aprendiz. Isto é, presume-se que um falante proficiente vai ser capaz de 

realizar tarefas fluentemente e com acurácia, utilizando linguagem complexa (ELLIS, 2009, 
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p.475)23. O quadro 2 apresenta a definição de Skehan e Foster (1999, p.96) para esses três 

aspectos:  

 

QUADRO 2 - Aspectos da Produção Oral em L2 segundo Skehan e Foster (1999) 

Aspecto Definição 

Fluência 

 

A capacidade de usar a linguagem em tempo real, para enfatizar 

significados, possivelmente com base em sistemas mais 

lexicalizados24. 

Acurácia 

 

A habilidade de evitar o erro no desempenho, possivelmente 

refletindo níveis mais elevados de controle na língua, bem como 

uma orientação conservadora, isto é, evitando estruturas 

desafiadoras que possam provocar erro25. 

Complexidade/alcance A capacidade de usar estruturas mais avançadas, com a 

possibilidade de que esse tipo de linguagem pode não ser 

controlada de modo eficaz. Isto pode também envolver uma 

maior disposição para correr riscos e usar subsistemas de 

linguagem menos controlados. Esta área também se 

correlaciona com uma maior probabilidade de reestruturação, 

isto é, mudança e desenvolvimento no sistema da interlíngua26. 
Fonte: Traduzido de Skehan e Foster (1999, p.96) 

 

Para avaliação do desempenho da produção oral de aprendizes de uma L2, 

consideram-se alguns parâmetros para a medição da fluência, da complexidade e da acurácia. 

Para a mensuração da fluência, toma-se como critério, por exemplo, as pausas, os falsos 

começos, as repetições, as hesitações, as reformulações e o número de sílabas ou palavras por 

minuto. Falar fluente inclui também saber pronunciar corretamente as palavras em uma 

língua. Segundo Pennington (1996), quando se pensa no ensino da pronúncia, deve-se 

considerar como um objetivo a fluência, pois é um indicador de que o aprendiz de uma L2 

consegue articular os sons com mais facilidade, o que pode ser desenvolvido com a prática.  

Com relação à pronúncia, pode-se defini-la como o conjunto dos aspectos de 

articulação e percepção de elementos segmentais (pronúncia de vogais e consoantes) e 

                                                           
23 The three aspects of learner performance can be seen as constituting a learner’s language proficiency. That 

is, it is assumed that a proficient speaker will be able to perform tasks fluently and accurately, using complex 

language (ELLIS, 2009, p.475). 
24 The capacity to use language in real time, to emphasize meanings, possibly drawing on more lexicalized 

systems (SKEHAN; FOSTER, 1999, p.96). 
25 the ability to avoid error in performance, possibly reflecting higher levels of control in the language, as well 

as a conservative orientation, that is, avoidance of challenging structures that might provoke erro (SKEHAN; 

FOSTER, 1999, p.96). 
26 the capacity to use more advanced language, with the possibility that such language may not be controlled so 

effectively. This may also involve a greater willingness to take risks, and use fewer controlled language 

subsystems. This area is also taken to correlate with a greater likelihood of restructuring, that is, change and 

development in the interlanguage system (SKEHAN; FOSTER, 1999, p.96). 
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suprassegmentais (acento, entonação, pausas, ritmo, velocidade de elocução) de uma língua27 

(FALCÃO, 2009). A pronúncia é fundamental no desenvolvimento das habilidades orais de 

produção e compreensão, pois é através do conhecimento sobre como os sons são articulados, 

suas características, a entonação e o acento de uma língua que os alunos serão capazes de 

produzir e distinguir sons e também estruturas prosódicas do idioma estudado, tornando-o 

inteligível. 

Quanto à complexidade, esta é mensurada a partir da quantidade de subordinação por 

unidade de comunicação. Relacionada à complexidade, é possível, também, medir a 

densidade lexical. Esta, por sua vez, mede a relação entre os itens lexicais e gramaticais em 

um texto através do cálculo da razão entre o número de itens lexicais para o número total de 

itens linguísticos (MEHNERT, 1998, p.86)28. Pode-se, ainda, calcular a diversidade lexical, a 

partir da razão entre a ocorrência de palavras distintas e o total de palavras do texto o que, por 

sua natureza quantitativa, é um indicador fiável de verificação do desenvolvimento linguístico 

do repertório lexical (MARTINS, 2016, p.1069). 

Por fim, a acurácia pode ser medida considerando-se a obediência às normas 

linguísticas, ou seja, calculando-se a porcentagem de erros cometidos na produção oral. Erros 

de inadequação lexical também podem comprometer à acurácia da produção oral de 

aprendizes de uma L2. Essa medida refere-se ao uso de palavras inadequadas ao contexto 

discursivo, palavras inexistentes na L2 ou selecionadas equivocadamente de um lema da L1 

no lugar de um da L2. 

Alguns pesquisadores, como Skehan e Foster (1996) e VanPatten (1990), sugerem que 

os aprendizes de L2, devido a limitações de seus recursos atencionais, apresentam 

dificuldades em atender a todos os aspectos da língua, o que resulta em alocação de diferentes 

recursos para distintos propósitos. Esse processo, conhecido como trade-off effects, explica a 

variação no destaque da fluência, complexidade ou acurácia nas produções orais dos alunos. 

Se o aprendiz está disposto a assumir riscos no uso da língua, privilegiará a complexidade, 

enquanto que se preferir ter mais controle sobre sua produção linguística, optará pelo uso de 

um nível menos desafiador da língua, priorizando a acurácia. Ou seja, 

 

uma maior complexidade é considerada como um substituto de uma vontade de 

experimentar, e para tentar prorrogar ou fazer mais pelo desenvolvimento do sistema 

subjacente da interlíngua. Em contraste, foco na acurácia é visto de modo a refletir 

                                                           
27 Na presente pesquisa, para a medida de pronúncia, só foram considerados os elementos segmentais, pois à 

época da pesquisa os alunos ainda não haviam estudados os elementos suprassegmentais da língua espanhola. 
28 Lexical density measures the relationship between lexical and grammatical items in a text by calculating the 

ratio of number of lexical items to the total number of items (MEHNERT, 1998, p.86). 
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um maior grau de conservadorismo, como o aluno tenta obter maior controle sobre 

mais elementos estáveis da interlíngua. (SKEHAN; FOSTER, 2001, p.191)29 

 

Considerando-se que um dos principais objetivos no ensino de uma L2 é desenvolver a 

proficiência do aprendiz, o desenvolvimento desses três aspectos da produção oral torna-se 

importante. Uma proposta é, considerando-se a limitação dos recursos atencionais, o uso 

sistemático de tarefas orais, com base em sequências instrucionais de longo prazo, que 

busquem o desenvolvimento equilibrado desses três aspectos (SKEHAN; FOSTER, 2001). 

 

2.2.5 Pesquisas em produção oral em L2 

 

A aquisição da habilidade de produção oral em um curso de espanhol a distância foi 

investigada por Volle (2005), a qual conduziu um estudo com 19 alunos do primeiro semestre 

de um curso universitário.  A pesquisadora avaliou a pronúncia, o acento e a entonação dos 

aprendizes a partir da comparação de dois e-mails de voz gravados (um de leitura em voz alta 

e outro de exercícios de gramática); e em duas conversas usando um programa de 

conversação de voz síncrona analisou a acurácia e a proficiência oral dos aprendizes. A partir 

da análise estatística dos dados obtidos, foram observados ganhos estatisticamente 

significativos apenas na medida de proficiência oral. 

Uma pesquisa sobre como medidas de capacidade de memória do trabalho e produção 

oral se relacionam durante a aquisição da produção oral de aprendizes de uma L2 e também 

sobre se o teste de amplitude de memória de trabalho consegue prever o desenvolvimento da 

produção oral em L2 foi desenvolvida por Weissheimer (2007). Foram analisados os aspectos 

de fluência, acurácia, complexidade e densidade lexical da produção oral de 45 alunos do 

curso de Letras Inglês da Universidade Federal da Bahia, que foram submetidos a dois 

procedimentos de coleta de dados, cada um com um teste de amplitude de memória de 

trabalho e uma tarefa de produção oral em L2, com um intervalo de 12 semanas entre esses, e 

de 10 outros sujeitos que compunham um grupo controle, os quais realizaram dois testes de 

amplitude de memória de trabalho sem intervalo entre esses. Os resultados demonstraram que 

houve aumento nas medidas de produção oral em L2 dos participantes com menor e também 

com maior amplitude de memória de trabalho da primeira para a segunda fase do 

                                                           
29 In other words, greater complexity is taken to be a surrogate of a willingness to experiment, and to try extend 

or make more elaborate the underlying IL system. In contrast, a focus on accuracy is seen to reflect a greater 

degree of conservatism, as the learner tries to achieve greater control over more stable IL elements (SKEHAN; 

FOSTER, 2001, p.191).  
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experimento. Os dados obtidos indicaram também que o teste de amplitude de memória de 

trabalho se relacionou mais com a complexidade do que com os demais aspectos investigados.  

Já a relação entre a capacidade da memória de trabalho e o desenvolvimento do 

desempenho oral de aprendizes de inglês como L2 expostos a tarefas orais de repetição foi 

investigada por Finardi (2008). Os 12 participantes da pesquisa realizaram um teste de 

capacidade de memória de trabalho e um teste de produção oral (descrição de imagem), 

ambos em L2. Os resultados dos testes apontaram que houve ganhos de complexidade da fala 

na repetição da tarefa, mas isso não se correlacionou com as diferenças individuais na 

capacidade da memória de trabalho dos colaboradores da pesquisa.  

O efeito do planejamento da fala antes do desempenho da tarefa oral com relação à 

fluência, precisão gramatical e complexidade foi estudado por Cardoso et al (2008), que 

pesquisaram o efeito de um minuto de planejamento no desempenho oral em uma narrativa de 

7 aprendizes de inglês como LE. Os dados, advindos das anotações dos participantes durante 

o planejamento, das falas ao executarem a tarefa oral e da entrevista retrospectiva, foram 

analisados qualitativa e quantitativamente e indicaram um equilíbrio entre forma e significado 

e também revelaram trade-off effects entre os três aspectos da PO analisados, pois um ou mais 

aspectos foram priorizados em detrimento de outros, provavelmente pela escolha particular de 

cada participante de como alocar seus recursos atencionais.  

Nessa mesma linha de investigação, Guará-Tavares (2009) analisou a relação entre 

planejamento anterior à realização da tarefa, capacidade de memória de trabalho e 

desempenho oral de 25 aprendizes adultos de inglês como L2. Os participantes foram 

divididos em um grupo controle e outro experimental e ambos desempenharam duas tarefas 

orais de narração após visualizarem imagens por 40 segundos. Os do grupo controle 

realizaram as duas tarefas sem planejamento e os do grupo experimental executaram a 

primeira tarefa sem planejá-la, mas para a segunda tiveram 10 minutos para planejar a fala. 

Todos os participantes realizaram também, individualmente, um teste de amplitude de 

memória. Com os dados obtidos foi possível concluir que o planejamento levou a ganhos nos 

aspectos da fluência e da acurácia, mas não na complexidade. Ademais, a pesquisadora 

constatou que não houve correlação significativa entre desempenho oral e memória de 

trabalho na primeira tarefa, apenas na segunda tarefa de ambos os grupos.  

Os processos de ensino e aprendizagem da habilidade de produção oral em inglês 

como L2 em um curso de Letras Inglês a distância foram analisados por Estivalet (2012), com 

o propósito de identificar como é realizado o ensino da produção oral no curso, considerando 

as atividades e os objetivos pedagógicos desenvolvidos no ambiente virtual utilizado, e 
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ponderar sobre como otimizar o ensino e a aprendizagem dessa habilidade na EaD. A partir de 

um estudo de caso que contou com a utilização de um questionário aplicado a dez alunos, de 

uma entrevista com a equipe pedagógica e da análise dos planos de ensino e do ambiente 

virtual, o pesquisador concluiu que a habilidade de produção oral é realizada de forma exitosa 

no curso, especialmente nas aulas presenciais e com base nas propostas dos materiais 

didáticos utilizados, mas ressaltou a necessidade de realizar-se mais interações orais 

síncronas, de aperfeiçoar a utilização das tecnologias para a prática dessa habilidade, bem 

como de fomentar a autonomia dos alunos quanto à sua aprendizagem. 

Sousa (2014) conduziu um estudo com 49 aprendizes de inglês como L2 para analisar 

como a ferramenta VoiceThread (VT), em uma abordagem híbrida, impacta o 

desenvolvimento oral global dos aprendizes considerando os aspectos de fluência, acurácia 

gramatical e habilidade de noticing. Para isso, dividiu os participantes em dois grupos: 

experimental, que foi exposto a uma experiência híbrida com o VoiceThread por dois meses, 

e um controle, que não teve a experiência com o VT.  Ambos os grupos realizaram um pré e 

um pós-teste e a comparação dos escores desses testes de cada grupo revelou uma correlação 

estatisticamente significativa entre a produção oral dos alunos e sua habilidade de noticing, 

bem como apontou um impacto positivo do VT sobre os aspectos de produção oral 

analisados. Ademais, a pesquisadora também analisou as impressões dos aprendizes sobre a 

experiência com a ferramenta, através de questionários, e os resultados indicaram uma reação 

positiva dos participantes com relação ao uso do VT. 

Sales (2015) realizou uma pesquisa longitudinal comparando o desenvolvimento das 

habilidades de compreensão e produção oral e escrita de professores de inglês em formação 

nas modalidades EaD e presencial, tencionando verificar se esses alunos desenvolvem essas 

habilidades em níveis equivalentes e investigar qual modalidade mais eficaz para esse 

desenvolvimento. O estudo qualiquantitativo foi conduzido com sete alunos do curso de 

Letras inglês presencial e cinco discentes do curso a distância, os quais responderam a um 

questionário socioeconômico e educacional, realizaram dois testes TOEFL iBT (pré e pós-

teste) e cumpriram atividades de produção oral e escrita que foram analisadas considerando-se 

as variáveis de fluência, acurácia e complexidade. Os dados foram analisados considerando-se 

também as variáveis grupo, tempo e interação e os resultados apontaram que para as 

habilidades de produção escrita e de compreensão oral e escrita, os níveis de desenvolvimento 

foram equivalentes para ambos os grupos. Com relação à produção oral, os alunos do curso 

presencial demonstraram maior desenvolvimento e que o fator tempo influenciou as variáveis 

de análise para todos os participantes. Já o fator grupo teve mais impacto para o grupo 
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presencial, enquanto que o cruzamento dos fatores grupo e tempo não indicaram relevância de 

uma modalidade com relação à outra quanto à oralidade. Desses resultados concluiu-se que é 

possível aprender uma língua estrangeira a distância.  

Os estudos apresentados nos brindam com importantes aportes teóricos e discussões 

pertinentes sobre o tema da produção oral e se relacionam diretamente com a presente 

pesquisa por tratar dos aspectos da produção oral. Este estudo se propõe a colaborar com o 

tema ao estudar o desenvolvimento da PO de alunos de LE, mas diferencia-se por investigá-lo 

em um contexto de educação a distância e com tarefas assíncronas, o que não possibilitou o 

acompanhamento efetivo do planejamento prévio das tarefas orais realizadas. Embora se 

reconheça a importância do planejamento pré-tarefa para o desenvolvimento da produção oral 

(ORTEGA, 1995; MEHNERT, 1998; YUAN E ELLIS, 2003; GUARÁ-TAVARES, 2011, 

ELLIS, 2009) e se tenha proposto isso nas tarefas elaboradas para esta pesquisa, o contexto da 

EaD investigado, com sua peculiaridade de não ser obrigatória a concomitância espaço-

temporal de professores e alunos, dificulta o controle e a constatação do planejamento prévio 

das tarefas o que, consequentemente, inviabilizou considerá-lo como uma variável de análise 

para esta pesquisa.  

 

2.3 ENSINO E APRENDIZAGEM DA PRODUÇÃO ORAL EM ESPANHOL NA EAD   

 

A comunicação oral é um dos principais objetivos de quem estuda um idioma e, pelo 

fato de exigir o domínio de diferentes conhecimentos linguísticos e contextuais, essa pode, 

ainda, funcionar como uma possibilidade de os professores avaliarem o desenvolvimento 

linguístico dos alunos. Nesse sentido, proporcionar momentos de produção oral em aulas de 

línguas estrangeiras é de grande importância, especialmente considerando-se o papel do 

output no processo de desenvolvimento da interlíngua do aprendiz, conforme discutido 

anteriormente.   

Apesar de sua relevância, Cesteros (2006) nos aponta que a produção oral continua 

sendo preterida pelas habilidades de escrita na maioria dos contextos de ensino e de 

aprendizagem de línguas: 

 

[...] apesar da persistência de metodologias já obsoletas, ninguém põe em dúvida a 

importância da língua falada para o conhecimento de uma segunda língua. 

Entretanto, a presença desta destreza em muitos materiais didáticos e, sobretudo, a 
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atuação de professores e alunos em sala, não parecem corresponder-se com esta 

realidade30 (CESTEROS, 2006, p.195). 

 

O que se espera é que o ensino de uma língua estrangeira promova o desenvolvimento 

equilibrado das quatro habilidades linguísticas, no entanto, no caso específico da educação a 

distância, a habilidade de escrita é ainda mais priorizada devido à peculiaridade da EaD de 

utilizar plataformas virtuais e materiais escritos como principal suporte. Uma pesquisa 

conduzida por Torre (2011) com professores de língua estrangeira em diferentes 

universidades a distância de vários países apontou que mais de 60% dos entrevistados não 

contemplavam nenhuma prática relacionada à oralidade em sua docência. Os que o faziam, 

privilegiavam mais a compreensão do que a produção oral.  

 A questão central aqui, é, portanto, como desenvolver a habilidade de produção oral 

de aprendizes de uma língua estrangeira em um contexto de ensino e de aprendizagem 

marcado pela distância entre os sujeitos envolvidos e onde predomina a autoaprendizagem 

dos alunos? Como discutido anteriormente, a EaD exige uma escolha criteriosa de recursos e 

atividades, que se adéquem às exigências do seu meio e de seu público e uma resposta seria o 

uso de tarefas comunicativas estruturadas de forma progressiva e coerente, que despertem o 

interesse dos alunos. 

 

2.3.1 Tarefas no ensino de LE  

 

Ao final dos anos sessenta, como resultado das mudanças ocorridas no ensino de 

línguas na Grã-Bretanha, origina-se o Ensino Comunicativo da Língua, que mudaria o 

panorama do ensino de segundas línguas.  A partir desse período, passa-se a uma valorização 

do conteúdo frente à forma, com o deslocamento do foco do ensino das estruturas linguísticas 

para a competência comunicativa. Nesse enfoque, o objetivo é desenvolver procedimentos 

para o ensino das quatro habilidades linguísticas a partir da interdependência da língua e a 

comunicação31 (RICHARDS; RODGERS, 2001, p.69).  

Apesar de o enfoque comunicativo apresentar certo consenso em sua concepção, a 

partir da década de 80 surgem algumas evidências de que a investigação educacional evoluía 

                                                           
30 [...] a pesar de la persistencia de metodologías ya obsoletas, nadie pone en duda la importancia de la lengua 

hablada para el conocimiento de una segunda lengua. Y, sin embargo, la presencia de esta destreza en muchos 

materiales didácticos, pero sobre todo la actuación de profesores y alumnos en el aula, no parecen 

corresponderse con esta realidad (CESTEROS, 2006, p.195). 
31  [...] desarrollar procedimientos para la enseñanza de las cuatro destrezas lingüísticas, a partir de la 

independencia de la lengua y la comunicación (RICHARDS;RODGERS, 2001, p.69). 
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para novas propostas, mas assumia e aceitava, sim, o título de "comunicativa" 32 

(CESTEROS, 2006, p.161). E, nesse contexto de ensino comunicativo, surge a abordagem 

baseada em tarefas (ABT). Segundo Ellis (2005, p.5), 

 

uma abordagem baseada em tarefas para o ensino de línguas não faz nenhuma 

tentativa de estipular as formas da língua (e significados associados) a serem 

ensinadas. Em vez disso, o conteúdo é especificado de forma holística em termos de 

'tarefas'. [...] As tarefas podem envolver ouvir, falar, ler ou escrever ou qualquer 

combinação destas habilidades. [...] Tarefas precisam ser distinguidas de exercício. 

Este último exige um foco primário na forma ao invés de significado e, 

normalmente, pede aos alunos para manipular a linguagem dada a eles, em vez de 

tentar comunicar-se usando seus próprios recursos linguísticos e não linguísticos33. 

 

Mais especificamente, a ABT surge em meio a questionamentos sobre a eficácia do 

modelo PPP34. De acordo com Skehan (1996), o modelo apresenta vantagens, como ser mais 

cômodo para o professor organizar e apresentar os conteúdos e a aprendizagem poder ser 

facilmente avaliada a partir da definição de metas de aula tangíveis. No entanto, o mesmo 

autor aponta as limitações do PPP, como as evidências de que os alunos concluem a escola 

com um nível linguístico insatisfatório e a concepção, já sem credibilidade na perspectiva 

mais contemporânea do desenvolvimento da linguagem, de que o foco em uma forma 

linguística particular conduz à sua aprendizagem e automatização. O autor relata que, a partir 

da percepção dessas limitações, houve um interesse dos pesquisadores em investigar os 

padrões de interação em sala de aula que, aliado à preocupação de professores em desenvolver 

atividades baseadas no significado, sugeriram, para o ensino de L2, uma abordagem baseada 

em tarefas.  

Um dos precursores da ABT foi Prabhu (1987), com a criação de um projeto 

denominado The Bangalore Project em escolas do sul da Índia, no qual utilizava sequências 

de tarefas com foco no significado, inseridas em um programa curricular processual 

(procedural syllabus). Nessa perspectiva, o foco no erro e no feedback seria explicitamente 

                                                           
32 [...] algunos indicios de que la investigación didáctica evolucionaba hacia nuevos planteamientos, aunque 

asumían y aceptaban, eso sí, el calificativo de “comunicativos” (CESTEROS, 2006, p.161). 
33 In contrast to the two preceding approaches, a task-based approach to language teaching makes no attempt to 

stipulate the language forms (and associated meanings) to be taught. Instead the content is specified holistically 

in terms of ‘tasks’. [...] Tasks can involve listening, speaking, reading or writing or any combination of these 

skills. [...] Tasks need to be distinguished from exercises. The latter require a primary focus on form rather than 

meaning and typically ask learners to manipulate language given to them rather than to attempt to communicate 

using their own linguistic and non-linguistic resources (ELLIS, 2005, p.5). 
34  A abordagem para o ensino de línguas PPP divide-se em três fases, as quais dão origem a sua sigla: 

apresentação (presentation), prática (practice) e produção (production). Na primeira, é apresentada uma estrutura 

gramatical da L2, que será utilizada na segunda fase em atividades práticas, com a intenção de que o aprendiz a 

(re)produza de forma rápida e fácil. Por fim, no terceiro e último momento, são criadas oportunidades para o uso 

livre e flexível da língua, na expectativa de que o aluno consolide o que aprendeu e aumente, assim, a 

abrangência de sua aplicabilidade (SKEHAN, 1996). 



49 
 

evitado, e pretendia-se que a aprendizagem de línguas seria incidental à transação da 

própria tarefa (SKEHAN, 1998, p.10)35. 

Willis (1996), um dos principais nomes da ABT, destaca como as tarefas podem ser o 

ponto central no processo de ensino e de aprendizagem de L2 com fins comunicativos e 

propõe que o objetivo da tarefa seja o uso da língua em um contexto natural e com um 

propósito real, sem delimitar ou controlar as formas linguísticas a serem usadas pelos 

aprendizes. Segundo a autora, se a necessidade de comunicar é fortemente sentida, os alunos 

vão encontrar uma maneira de contornar palavras ou formas que eles ainda não conhecem 

ou não se lembram (WILLIS, 1996, p.24)36.  

O princípio de aprendizagem que subjaz a abordagem baseada em tarefas é o de que os 

alunos precisam envolver-se em atividades comunicativas reais, semelhantes às que eles 

realizam fora da sala de aula. Nessa perspectiva, a ABT sugere que o desenvolvimento da 

competência comunicativa pode ser logrado a partir do envolvimento do aluno em tarefas 

interativas e essas, ainda segundo Willis (1996), devem ser implementadas em três fases, 

ilustradas na figura 3, para promover uma aprendizagem contínua.   

 

FIGURA 3 - Quadro metodológico da ABT  

 
Fonte: Adaptado de Willis (1996, p.60) 

 

Na fase da pré-tarefa, o professor introduz o tópico e dá as instruções aos alunos para a 

realização da tarefa, podendo ajudá-los a ativar itens linguísticos relacionados ao tópico. A 

                                                           
35 Focus on error and on feedback would be explicitly avoided, and it was intended that language learning 

would be incidental to the transaction of the task itself (SKEHAN, 1998, p.101). 
36 If the need to communicate is strongly felt, learners will find a way of getting round words or forms they do 

not yet know or cannot remember (WILLIS, 1996, p.24). 

Introdução ao 
tópico

Tarefa  Planejamento  Relato

Foco linguístico

Pré-tarefa Ciclo 

da tarefa 
Pós-tarefa 
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segunda fase, ciclo da tarefa, é dividida em três etapas: tarefa, planejamento e relato. Na 

primeira etapa, sob orientação do professor, os alunos realizam a tarefa com os conhecimentos 

linguísticos que possuem. Em seguida, planejam um relatório, escrito ou oral, sobre alguns 

aspectos da realização da tarefa e, por fim, o relatam para os outros alunos. Completando o 

quadro metodológico da ABT, na fase pós-tarefa o foco é na língua, a partir da análise e 

prática das formas linguísticas usadas durante o ciclo da tarefa.  

Constata-se, pelo exposto, que na ABT a tarefa configura-se como unidade central do 

ensino e da aprendizagem de línguas e, embora não haja um consenso sobre a definição de 

tarefa, faz-se oportuno, para a compreensão da abordagem, apresentar algumas concepções 

sobre o termo (quadro 3):  

 

QUADRO 3 - Definições de Tarefa 

Dörnyei (2002, 

p.139) 

[...] um complexo de várias operações mentais e comportamentais 

orientadas para os objetivos que os alunos desempenham durante 

o período entre as instruções iniciais da tarefa pelo professor e a 

conclusão do resultado final da tarefa37.  

Ellis (2003, p. 16) 

Uma tarefa é um plano de trabalho que exige que os alunos 

processem a linguagem de forma pragmática, a fim de alcançar 

um resultado que pode ser avaliado […]38 

Long (1985, p.89) 

Uma tarefa é uma parte do trabalho realizado para si ou para 

outros, gratuita ou por alguma recompensa. Assim, exemplos de 

tarefas incluem pintar uma cerca, vestir uma criança, preencher 

um formulário, comprar um par de sapatos, [...] e ajudar alguém 

do outro lado de uma estrada. Em outras palavras, por ‘tarefa’ 

entende-se as mil e uma coisas que as pessoas fazem na vida 

cotidiana, no trabalho, no lazer, e entre estas. ‘Tarefas’ são as 

coisas que as pessoas vão dizer-lhe para fazer se você perguntar a 

eles e eles não são da linguística aplicada39.  

Nunan (2004, p.4) 

Tarefa pedagógica é uma parte do trabalho em sala de aula que 

envolve os alunos em compreender, manipular, produzir ou 

interagir na língua-alvo, enquanto a sua atenção está focada em 

mobilizar seu conhecimento gramatical, a fim de expressar o 

significado, e na qual a intenção é a de transmitir significado em 

vez de manipular a forma. A tarefa também deve ter um senso de 

                                                           
37 [...] a complex of various goal-oriented mental and behavioral operations that students perform during the 

period between the teacher's initial task instructions and the completion of the final task outcome (DÖRNYEI, 

2002, p. 139). 
38 a task is a workplan that requires learners to process language pragmatically in order to achieve an  outcome 

that can be evaluated […] (ELLIS, 2003, p. 16). 
39 A task is a piece of work undertaken for oneself or for others, freely or for some reward. Thus, examples of 

tasks include painting a fence, dressing a child, filling out a form, buying a pair of […] and helping someone 

across a road. In other words, by “task” is meant the hundred and one things people do in everyday life, at 

work, at play, and in between. “Tasks” are the things people will tell you they do if you ask them and they are 

not applied linguists (LONG, 1985, p.89). 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

completude, sendo capaz de representar por si só um ato 

comunicativo, com um começo, um meio e um fim40. 

Sánchez (2009, 

p.149) 

Um conjunto de atividades devidamente organizadas e enlaçadas 

entre si para conseguir um fim ou uma meta determinada, usando 

para isso a língua objeto da aprendizagem41.  

Prabhu (1987, p.24) 

Uma atividade que requer que os aprendizes cheguem a um 

resultado através da informação dada por meio de processo de 

reflexão42. 

Skehan (1998, p.95) 

Uma tarefa é uma atividade na qual: o significado é primário; 

existe algum problema de comunicação para resolver; há algum 

tipo de relação comparável às atividades do mundo real; a 

conclusão da tarefa tem alguma prioridade; a avaliação da tarefa 

é em termos de resultado43.  

Willis (1996, p.36) [...] uma atividade comunicativa orientada para um resultado 

específico, onde a ênfase é sobre os significados e não na 

produção de formas da linguagem44.  

 

 

Ainda sobre a definição de tarefas, González-Lloret e Ortega (2014) apresentam cinco 

características de uma tarefa no contexto de uso da tecnologia. Para as autoras, as tarefas 

devem: ter o foco primordial no sentido; ser orientadas a um objetivo comunicativo; estar 

centradas nas necessidades e nos desejos dos alunos; basear-se em processos reais do uso da 

linguagem e pautar-se em uma aprendizagem reflexiva. 

Apesar de cada autor apresentar sua definição de tarefa, há traços comuns que 

perpassam a maioria, como o fato de serem atividades orientadas a um resultado e com foco 

no significado. São importantes e pertinentes todas as definições apresentadas, mas para a 

presente pesquisa adota-se o conceito de Skehan (1998), pois é o mais amplo e abrange todos 

os pontos considerados para esta pesquisa, quais sejam: tarefas comparáveis a situações do 

mundo real, com foco no significado e cuja avaliação se dá em termos de resultado.   

 

                                                           
40  My own definition is that a pedagogical task is a piece of classroom work that involves learners in 

comprehending, manipulating, producing or interacting in the target language while their attention is focused 

on mobilizing their grammatical knowledge in order to express meaning, and in which the intention is to convey 

meaning rather than to manipulate form. The task should also have a sense of completeness, being able to stand 

alone as communicative act in its own right with a beginning, a middle and an end (NUNAN, 2004, p.04). 
41 Un conjunto de actividades debidamente organizadas y enlazadas entre sí para conseguir un fin o una meta 

determinados usando para ello la lengua objeto del aprendizaje (SÁNCHEZ, 2009, p.149). 
42 [...] an activity which required learners to arrive at an outcome from given information through some process 

of thought (PRABHU, 1987, p.24). 
43 […] a task is an activity in which: meaning is primary; there is some communication problem to solve; there 

is some sort of relationship to comparable real-world activities; task completion has some priority; the 

assessment of the task is in terms of outcome (SKEHAN, 1998, p. 95). 
44 (...) a goal oriented communicative activity with a specific outcome, where the emphasis is on meanings not 

producing language forms (WILLIS, 1996, p. 36). 
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2.3.1.1 O impacto das tarefas na consciência comunicativa do aprendiz               

 

Como dito anteriormente na seção 2.2 deste trabalho, Schmidt (1990, 2010) destaca o 

papel da consciência no processo de aprendizagem de uma segunda língua e a distingue em 

três principais níveis: percepção (perception), registro cognitivo (noticing) e compreensão 

(understanding). O primeiro refere-se à organização mental e à capacidade de transformar 

eventos externos em representações internas. O registro cognitivo, por sua vez, diz respeito à 

atenção consciente de algo que pode ser relatado verbalmente. A compreensão, por fim, 

denota um nível de consciência maior, que inclui generalizações e reconhecimento de regras 

ou padrões linguísticos. 

Esses três níveis de consciência também são assinalados por Thornbury (2009), que 

afirma que a percepção, denominada pelo autor de ‘atenção’, compreende o interesse e o 

envolvimento do aluno para perceber características da língua alvo e considera a compreensão 

da mesma forma que Schmidt. Sobre o registro cognitivo, o autor afirma que é o registro 

consciente de algum evento linguístico e que isso é possível, também, quando algo é apontado 

previamente. Por exemplo, muitos aprendizes, tendo recentemente aprendido uma nova 

palavra, passarão a ter a experiência de percebê-la em todos os lugares. O ensino prévio os 

levou a perceber o que antes passava despercebido45 (THORNBURY, 2009, p.41 e 42). 

O noticing possibilita ao aprendiz, ainda, perceber alguma lacuna em sua proficiência 

linguística quando, por exemplo, não consegue expressar uma ideia ou, ao comparar sua 

produção linguística com a de outro usuário da língua, percebe diferenças entre estas, o que é 

chamado de noticing the gap. Schmidt (2010, p.724) afirma que, a fim de superar os erros, os 

alunos devem fazer comparações conscientes entre seu próprio output e o input da língua-

alvo 46 . Essa questão é particularmente pertinente no caso de brasileiros aprendizes de 

espanhol pela similaridade entre as línguas. Segundo Preuss (2014), a proximidade entre as 

línguas gera, em nível de produção linguística, dificuldades em focar a atenção e perceber a 

real semelhança entre elas.   

Notadamente sobre a produção oral, foco desse trabalho, umas das formas de aumentar 

a consciência dos alunos e, consequentemente, contribuir para a aprendizagem de uma L2, é, 

segundo Thornbury (2009), a realização de tarefas. O autor cita exemplos como o uso de 

                                                           
45 Many learners, having recently been taught a new word, will be familiar with the experience of noticing it 

everywhere. The prior teaching has primed them to notice what before had gone unobserved (THORNBURY, 

2009, p.41 e 42). 
46 [..] in order to overcome errors, learners must make conscious comparisons between their own output and 

target language input (SCHMIDT 2010, p.724). 
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gravações e transcrições que partem da produção oral dos aprendizes. Nesse contexto, 

gravações com roteiro prévio não devem ser descartadas, pois, segundo o autor, podem ser 

usadas para destacar ou reforçar uma característica particular que o professor queira ressaltar. 

Relativo à transcrição, Thornbury (2009) considera que solicitar aos alunos que façam as 

próprias transcrições das suas falas é uma tarefa que ajuda a ampliar as chances de registrar 

cognitivamente os dados da gravação.  

As tarefas podem, então, levar os aprendizes a uma maior consciência dos processos 

envolvidos na aprendizagem de uma L2 (PARROTT, 2006). Segundo Prabhu, 

 

Ensino baseado em tarefa opera com o conceito de que, enquanto a mente consciente 

está trabalhando algum significado do conteúdo, uma parte subconsciente da mente 

percebe, resume ou adquire (ou recria, como uma estrutura cognitiva) algumas das 

estruturas linguísticas incorporadas nessas entidades, como um passo no 

desenvolvimento de um sistema interno de regras. A exposição intensa causada por 

um esforço para trabalhar significado e conteúdo é, portanto, uma condição que é 

favorável à abstração subconsciente - ou a formação cognitiva - da estrutura da 

linguagem47 (PRABHU, 1987, p.71). 

 

O professor pode colaborar com o aumento da consciência do aprendiz seja a partir da 

seleção, elaboração ou realização da tarefa, ou por meio do feedback que, no caso específico 

da EaD, é importante por poder humanizar a distância, aproximar os envolvidos no contexto 

de aprendizagem e estimular a participação de todos. 

 

2.3.2 Pesquisas sobre tarefas e ensino e aprendizagem de línguas 

 

Uma pesquisa de cunho qualitativo sobre como o livro didático aborda as tarefas orais 

e como estas são implementadas pelo professor em sala de aula de inglês como L2 foi 

realizada por D’Ely e Mota (2004).  As autoras, através da realização de uma entrevista com 

uma professora e a filmagem de suas aulas, concluíram que as tarefas propostas pelo livro 

didático não tratam a habilidade oral de forma específica, mas como um meio de alcançar 

objetivos pedagógicos como a leitura e a escrita em L2. Com relação à prática da professora, 

foram constatados quatro momentos: explicação, questionamentos, interação aluno-aluno e 

apresentação oral.  Neste último é quando a fala é realmente o foco da atenção da aula e os 

alunos apresentam um desempenho mais fluente, complexo e gramaticalmente preciso. 

                                                           
47 Task-based teaching operates with the concept that, while the conscious mind is working out some of the 

meaning-content, a subconscious part of the mind perceives, abstracts, or acquires (or re-creates, as a cognitive 

structure) some of the linguistic structuring embodied in those entities, as a step in the development of an 

internal system of rules. The intensive exposure caused by an effort to work out meaning-content is thus a 

condition which is favorable to the subconscious abstraction – or cognitive formation – of language structure 

(PRABHU, 1987, p.71). 
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O estudo de Rahimpour e Hazar (2007) objetivou investigar a influência da 

familiaridade do tópico da tarefa na acurácia, complexidade e fluência da produção oral de 

aprendizes de inglês como L2. Os alunos realizaram uma tarefa cujo tema já fora estudado 

anteriormente (familiar) e outra sobre um conteúdo novo (não familiar). Foram estabelecidas 

medidas para obtenção de pontuações referentes à acurácia, à fluência e à complexidade e os 

valores resultantes foram submetidos à análise estatística.  Os dados obtidos indicaram que os 

participantes foram mais fluentes e gramaticalmente precisos na tarefa familiar, enquanto na 

não familiar tiveram uma produção oral mais complexa.  

Espinoza e Cabrera (2010) investigaram o uso conjunto do enfoque por tarefas, o 

enfoque cooperativo e o uso de recursos tecnológicos para avaliar o desenvolvimento das 

quatro habilidades linguísticas em L2 de estudantes de inglês como língua estrangeira. Os 

aprendizes foram divididos em dois grupos: um experimental, cujas aulas eram baseadas em 

um processo de intervenção linguística, que objetivava o trabalho cooperativo com o uso de 

tarefas que requeriam o uso de recursos tecnológicos; e um grupo controle, o qual tinha aulas 

sem embasamento no enfoque por tarefas e sem uso de recursos tecnológicos. Para avaliar os 

resultados, foram aplicados um pré e um pós-teste com base no modelo de qualificação 

Cambridge Key English Test e também um pré e um pós-teste ao processo de intervenção 

linguística com os dois grupos. Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente e 

demonstraram que as habilidades linguísticas dos alunos submetidos à metodologia de 

intervenção linguística foram mais desenvolvidas, especialmente as de produção oral e 

escrita, quando comparadas às do grupo controle. 

Em seu estudo, Yanguas (2012) buscou analisar as possíveis diferenças na aquisição 

de vocabulário da L2 de 58 aprendizes de espanhol. O pesquisador dividiu os participantes em 

três grupos. Dois grupos realizaram tarefas mediadas por computador: um com o uso de vídeo 

e outro somente com áudio; e o terceiro grupo realizou a tarefa face a face. As tarefas eram de 

produção e compreensão oral e de reconhecimento escrito de palavras. O investigador 

também usou questionários para avaliar a percepção dos alunos com relação às tarefas. Os 

resultados apontaram que os alunos preferem realizar tarefas mediadas por computador às 

face a face, mas estatisticamente os dados indicam que não houve diferença significativa entre 

os grupos para a produção ou reconhecimento de palavras. Somente o grupo que usou áudio 

apresentou resultados significativos para a habilidade de compreensão oral. 

Em sua pesquisa, Oliveira (2014) trata de motivação, analisando o impacto da 

realização de tarefas de aprendizagem mediadas pelo uso da lousa digital interativa na 

motivação situacional de aprendizes de inglês como língua estrangeira. Os dados foram 
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obtidos a partir da aplicação de um questionário inicial e um final, do uso de escalas 

situacionais on-line para análise da motivação dos aprendizes antes, durante e após a tarefa, 

de observações de aulas e de notas globais dadas aos participantes considerando o 

desempenho acadêmico destes. Com base nesses dados, a pesquisadora concluiu que não há, 

como comumente se pensa, uma estreita relação entre motivação para aprender e bom 

desempenho acadêmico em uma L2, e verificou também que os diferentes tipos de tarefa de 

aprendizagem motivaram os aprendizes de diferentes formas, o que indica que as tarefas 

representaram níveis distintos de motivação situacional. 

O desenvolvimento da produção oral em inglês como LE de alunos do ensino 

fundamental de uma escola pública através do uso de tarefas foi pesquisado por Pereira 

(2015). Com foco na aprendizagem baseada em tarefas, 23 alunos realizaram oito tarefas de 

produção oral durante dois meses e, a partir das informações obtidas nas notas de 

observação, no grupo focal, nos pré e pós-questionários e no pré e no pós-teste, a 

pesquisadora pôde constatar um desenvolvimento significativo da pronúncia e de rendimento 

em um teste de proficiência após a realização das tarefas. 

Uma pesquisa-ação sobre a relação entre a motivação e a autonomia de alunos de um 

curso de licenciatura em Letras Espanhol a partir do Enfoque por Tarefas foi realizada por 

Renó (2015). A partir dos instrumentos diário de bordo e narrativas dos quatro alunos 

investigados e da professora-pesquisadora, foram coletados os dados que indicaram que o 

uso de tarefas em sala contribuiu de forma eficaz para o desenvolvimento da autonomia e 

aumento da motivação dos aprendizes investigados, pois estes se sentiram desafiados a usar a 

LE em contextos semelhantes à realidade. 

Cavalcante (2015) investigou as atividades de produção oral das disciplinas de 

compreensão e produção oral de um curso de Licenciatura em Letras inglês a distância, 

tencionando identificar princípios da abordagem comunicativa, da abordagem baseada em 

tarefas e de aquisição/instrução de L2 que pudessem contribuir para o desenvolvimento da 

habilidade de PO dos alunos do curso. Para isso, elaborou um checklist com questões relativas 

à identificação dos princípios mencionados e à descrição das disciplinas quanto às atividades 

de produção oral. A pesquisadora constatou características de todos os princípios 

investigados, notoriamente da ABT, o que poderia levar ao desenvolvimento da PO dos 

aprendizes, e identificou a necessidade de realização de mais tarefas de produção oral 

espontânea.  

A presente pesquisa também considera o uso de tarefas para o desenvolvimento da 

produção oral e estima os estudos apresentados nessa seção. No entanto, diferencia-se por 
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não ter o enfoque por tarefas como norteador metodológico, visto não adotar o ciclo de 

tarefas proposto por Willis (1996), e sim uma sequência de tarefas desenvolvida pela própria 

pesquisadora. Além disso, apoia-se na realização de tarefas assíncronas e sem interação entre 

os aprendizes.  

 

2.4 FEEDBACK NA PRODUÇÃO ORAL EM LE 

 

Seja em contextos escolares ou não, em uma interação com outras pessoas é necessário 

perceber-se alguma reação do ouvinte, seja essa verbal ou gestual. A falta dessa reação, ou 

feedback com relação ao que se quer comunicar, geralmente causa um certo desconforto no 

interlocutor (PAIVA, 2003). No âmbito específico da educação a distância, o feedback ganha 

um contorno mais amplo, uma vez que o comentário de um professor ou de um colega pode, 

além de proporcionar certo conforto, ajudar o aluno a sentir-se menos isolado e mais 

motivado. Assim, o feedback do professor ou do colega em ambiente virtual é mais apreciado 

do que o feedback presencial (LEFFA, 2003, p.5) 

Para Mason e Bruning (2003), feedback é, em termos gerais, qualquer mensagem 

criada como resposta a uma ação de um aluno e acrescentam que isso ajuda os aprendizes a 

determinar as expectativas de desempenho, julgar o seu nível de compreensão, e tornar-se 

consciente de equívocos48. Mory (2004, p.745) o define como qualquer comunicação ou 

procedimento indicado para informar um aluno da precisão de uma resposta, geralmente a 

uma questão de instrução49. Shute (2007) denomina o feedback em âmbito educacional como 

feedback formativo e o descreve como informações passadas ao aluno com o objetivo de 

modificar seus pensamentos ou comportamentos e, consequentemente, melhorar a 

aprendizagem.  

Ellis et al (2006) trazem a definição de feedback corretivo como respostas a 

enunciados do aprendiz os quais contenham um erro e afirmam que essas podem consistir em: 

(a) uma indicação de que um erro foi cometido, (b) fornecimento da forma correta da língua-

alvo, ou (c) informações metalinguísticas sobre a natureza do erro, ou qualquer combinação 

desses50 (2006, p.340).  

                                                           
48 Feedback helps learners determine performance expectations, judge their level of understanding, and become 

aware of misconceptions (MASON E BRUNING, 2003). 
49 [...] feedback can be said to describe any communication or procedure given to inform a learner of the 

accuracy of a response, usually to an instructional question (MORY, 2004, p.745). 
50 [...] (a) an indication that an error has been committed, (b) provision of the correct target language form, or 

(c) metalinguistic information about the nature of the error, or any combination of these (ELLIS; LOEWEN; 

ERLAM, 2006, p.340).    
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Outrossim, os mesmos autores distinguem entre feedback corretivo implícito e 

explícito. O primeiro caracteriza-se por não indicar claramente ao aprendiz que um erro foi 

cometido e, com frequência, é realizado sob a forma de recast, que é a repetição do 

enunciado do aluno, mantendo o significado, mas corrigindo eventuais erros 51 

(LIGHTBOWN, 2014, p. 145). Ainda segundo Ellis et al (2006), o explícito pode acontecer a 

partir da indicação clara do erro cometido pelo aluno em seu enunciado (correção explícita), 

proporcionando evidência positiva ou negativa, ou de explicações metalinguísticas (feedback 

metalinguístico).  

A evidência positiva define-se como a exposição ao aluno de estruturas linguísticas 

possíveis na língua alvo, o que corresponderia, essencialmente, ao input. A negativa, por sua 

vez, corresponde à indicação ao aprendiz do que não é possível no idioma estudado. Alguns 

pesquisadores (GASS, 1988; WHITE, 1990; SWAIN, 1993, 1995; LONG, 1996; SPADA, 

1997) defendem que, embora a evidência positiva tenha sua importância, a negativa é uma 

condição necessária para que aconteça o desenvolvimento da L2, pois possibilita ao aprendiz 

uma percepção consciente (noticing) de seus erros. 

Especificamente sobre o feedback no contexto da interação online, Paiva (2003, p.220) 

o define como reação à presença ou ausência de alguma ação com o objetivo de avaliar ou 

pedir avaliação sobre o desempenho no processo de ensino-aprendizagem e de refletir sobre 

a interação de forma a estimulá-la, controlá-la ou avaliá-la. A autora afirma, ainda, que, em 

sua definição, não inclui nenhuma referência a aprendiz, professor ou computador, pois 

entende que o feedback pode ser dado por um colega ou por pessoas externas ao ambiente de 

aprendizagem. Nessa mesma linha, Ypsilandis (2002) destaca que o feedback é de 

fundamental importância para uma aprendizagem bem-sucedida de línguas, funcionando 

como apoio ao processo de aprendizagem e que pode ser dado ao aprendiz por seus pares ou 

gerado por ele mesmo.  

Pelas definições anteriores, depreende-se que o feedback possui diferentes funções. 

Gibbs e Simpson (2004, p.17) apresentam as principais: 

 

• corrigir erros 

• desenvolver a compreensão através de explicações 

• gerar mais aprendizagem, sugerindo tarefas de estudo mais específicas  

• promover o desenvolvimento de competências genéricas, focando as evidências do 

uso de habilidades em vez de sobre o conteúdo 

• promover a metacognição, incentivando a reflexão e conscientização sobre os 

                                                           
51 Feedback that repeats a learner’s utterance, keeping the meaning but correcting any errors (LIGHTBOWN, 

2014, p. 145). 
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processos de aprendizagem envolvidos na tarefa dos alunos. 

• identificar para os alunos onde existem pontos fortes em seu trabalho que podem 

ser construídos sobre eles 

• ser positivo e incentivar os alunos a continuar a estudar.52 

 

Por essas diversas e importantes funções, o feedback é um componente significativo 

em contextos de ensino e de aprendizagem, especialmente na EaD, uma vez que é uma das 

principais formas de contato entre professores/tutores e alunos. É pertinente que o feedback 

seja claro, com linguagem bem cuidada e focado nos objetivos dos alunos e das tarefas 

solicitadas.   

 

2.4.1 Pesquisas sobre feedback nos processos de ensino e aprendizagem 

 

Uma análise sobre como está sendo dado o feedback oral na produção oral de 

aprendizes de inglês como LE foi realizada por Rosa (2003). A pesquisa foi conduzida com 

um professor de inglês de um curso livre de idiomas e com 8 alunos de nível avançado e 14 de 

nível básico. Para a consecução da pesquisa, o professor respondeu a um questionário para 

verificação de suas crenças com relação ao feedback que fornecia, e os alunos responderam 

outro sobre sua percepção quanto ao feedback recebido. Além disso, as aulas foram assistidas, 

gravadas e transcritas. Os resultados indicaram o uso de feedbacks avaliativos, que dizem aos 

alunos se sua resposta está correta ou não por meio da reação do professor ou de uma 

avaliação direta; e feedbacks orientadores, os quais possibilitam ao aluno buscar uma resposta 

que indique caminhos para alcance dos resultados pretendidos. A autora observou ainda que 

57,15% dos feedbacks foram neutros (não conduziram a alterações no comportamento ou na 

produção linguística do aluno) e 42,85% positivos (contribuíram com o desenvolvimento do 

aluno e auxiliam sua produção linguística). Não houve registro de feedback negativo (aquele 

que não possui clareza ou propósito pedagógico). Com relação à percepção dos alunos, a 

pesquisadora constatou que os feedbacks neutros não influenciam a atitude dos alunos em 

sala, enquanto que os positivos os motivam e os negativos os inibem e desestimulam.  

O trabalho de Ellis, Loewen e Erlam (2006), citado na seção anterior, apresenta os 

resultados de uma pesquisa experimental sobre os efeitos do feedback corretivo implícito e do 

                                                           
52 Correct errors; develop understanding through explanations; generate more learning by suggesting further 

specific study tasks; promote the development of generic skills by focusing on evidence of the use of skills rather 

than on the content; promote metacognition by encouraging students’ reflection and awareness of learning 

processes involved in the assignment; identify for the students where there are strengths in their work that can 

be built upon; be positive and encourage students to continue studying (GIBBS E SIMPSON, 2004, p.17). 
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explícito na aquisição do passado simples (–ed) da língua inglesa. O estudo foi conduzido 

com 34 aprendizes, divididos em três grupos: grupo experimental 1, com doze alunos que 

receberam feedback implícito na forma de recast; experimental 2, formado por doze 

aprendizes para os quais foi dado o feedback explícito metalinguístico; e controle, composto 

por dez alunos que não praticaram a estrutura alvo e, portanto, não receberam feedback. Os 

participantes dos grupos experimentais receberam a mesma quantidade de instrução (1 hora 

ao longo de 2 dias consecutivos), realizaram duas tarefas comunicativas durante as quais 

receberam seu respectivo feedback corretivo. Os alunos foram avaliados com base em um 

teste de imitação oral, um teste gramatical e um de conhecimento metalinguístico 

administrados três vezes: antes da instrução, um dia após e duas semanas depois. Os 

resultados estatísticos dos três grupos revelaram que o feedback explícito metalinguístico foi 

mais eficaz que o implícito, pois gerou um alto nível de consciência no aprendiz, beneficiando 

o conhecimento implícito e explícito e, assim, contribuindo para a aprendizagem do aluno.    

Com relação ao feedback em contextos de aprendizagem de línguas a distância, 

Barbosa e Barreto (2011) apresentam uma pesquisa realizada na Comunidade Virtual 

Livemocha, que se caracteriza por ser uma comunidade de aprendizagem sem metodologias 

prescritas, sendo os próprios usuários que mutuamente se ajudam na correção das produções 

linguísticas orais ou escritas resultantes das interações entre eles. O objetivo da pesquisa era 

analisar as diferentes formas de feedback fornecidas na comunidade e para isso as autoras 

realizaram a observação do processo de autoaprendizagem de francês de uma delas nesse 

espaço. Os dados obtidos foram coletados a partir da realização de tarefas (tarefas de revisão 

do conteúdo apresentado, tarefas orais, tarefas escritas e bate-papo) e analisados 

qualitativamente. A avaliação do feedback recebido foi feita com base na categorização de 

Hylland (2001) que o divide com foco em produto (conteúdo, organização, precisão e 

apresentação) e processo (encorajamento, reforço do material de aprendizagem e sugestões de 

melhorias do processo de aprendizagem). As pesquisadoras concluíram que há a 

predominância do feedback centrado no produto e voltado para a precisão, ou seja, com foco 

na indicação e correção do erro e poucas sugestões de materiais ou estratégias de 

aprendizagem, e também no centrado no processo, pautado no encorajamento, o que contribui 

para a motivação do aprendiz.  Para as autoras, o feedback ideal deve oportunizar interação, 

esclarecimento e troca de experiências.  

Abreu-e-Lima e Alves (2011) realizaram um estudo sobre a importância do feedback 

no processo de tutoria a distância. Em um questionário aplicado com os tutores de uma 

universidade federal brasileira, eles identificaram que 47,6% dos participantes afirmaram que 
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a importância dada ao feedback foi decorrente de sua participação no curso de formação e 

responderam que o aprendido nesse curso, como conceitos e modelos de feedback, foi 

significativo para a sua prática profissional. A maior parte dos tutores, 80%, informou 

alcançar bons resultados com os alunos por darem feedback positivo e todos afirmaram 

dedicar entre 60 e 70% da sua carga horaria semanal de 20 horas ao fornecimento de 

feedback. Com a revisão de literatura sobre conceitos e modelos de feedback, os autores 

concluíram que se deve ponderar a linguagem, devendo ser esta amigável e adequada ao 

contexto, e que o conteúdo deve preferencialmente equilibrar a abordagem diretiva, indicando 

o que precisa ser modificado, e sugestiva, que apresenta comentários que orientam o aluno 

sobre como revisar o seu trabalho. Por fim, assinalaram que o ritmo e a constância do 

feedback devem estar acordes com a tarefa e com o calendário da disciplina. 

A influência do feedback na relação entre tutor e aluno de um curso de Letras –

Espanhol a distância foi investigada por Santos (2013). Para isso, a pesquisadora realizou uma 

entrevista com os tutores do curso e aplicou um questionário com os alunos. Os dados obtidos 

revelaram que o feedback é a atividade que mais exige tempo e dedicação dos tutores e o 

principal objetivo desses é indicar aos alunos como melhorar seu desempenho de uma forma 

amigável, clara e motivadora. No entanto, os alunos demonstraram outro foco, pois o 

feedback para eles se relaciona mais com a construção da aprendizagem do que com o 

fortalecimento das relações pessoais. 

Dlaska e Krekeler (2013) analisaram o efeito do feedback corretivo explícito 

individual (ICF) na pronúncia de aprendizes de alemão como L2, realizando um estudo com 

169 alunos, os quais foram divididos em dois grupos: Listening only-group e ICF group. 

Ambos tinham que gravar um texto, escutá-lo, ouvir a leitura desse mesmo texto pelo 

professor e regravá-lo. A diferença consistia em que o ICF group recebia feedback explícito 

individual. As gravações foram apresentadas a dois professores, que não participaram da fase 

da coleta dos dados, para que as avaliassem. Os resultados demonstraram que o ICF é mais 

eficaz para a melhoria da inteligibilidade da fala de um aprendiz de L2 do que simplesmente 

ouvir sua produção e a do professor.   

A pesquisa de Rassaei (2013) se dedicou a avaliar o desenvolvimento da L2 de 68 

aprendizes de inglês com relação ao fornecimento de feedback do tipo recast e de correção 

explícita durante interações baseadas em tarefas com foco no significado. Com esse propósito, 

o pesquisador dividiu os participantes em três grupos: dois experimentais, cada um recebendo 

um tipo de feedback investigado, com foco no uso correto de artigos; e um controle, que não 

recebeu nenhum tipo de correção. A partir dos dados oriundos da aplicação de um pré e de um 
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pós-teste, o autor concluiu que os alunos que receberam a correção explícita foram mais 

propensos a ter uma percepção consciente das formas alvo e, assim, desenvolver seus 

conhecimentos linguísticos da L2.  

Em sua tese, Battistella (2015) discute o feedback corretivo oral no processo de ensino 

e de aprendizagem de inglês como LE e os desdobramentos da teoria sociocultural, 

verificando os tipos de correção oral dada aos alunos de um curso de Letras-Inglês em sala de 

aula e as percepções dos participantes com relação a esse feedback. Para isso, a pesquisadora 

gravou áudio e vídeo das aulas, solicitou narrativas escritas, realizou entrevista 

semiestruturada oral e fez sessão de visionamento. A partir da triangulação dos dados, 

concluiu que o feedback é significativo para o processo de ensino e de aprendizagem de uma 

LE quando pondera os fatores linguísticos, cognitivos e afetivos dos aprendizes.  

As pesquisas realizadas apontam a importância do feedback no processo de ensino e 

de aprendizagem quando conduzido de forma positiva e bem planejada, buscando motivar os 

aprendizes. Em nossa pesquisa, o feedback foi conduzido nessa proposta, considerando as 

especificidades de sua realização em um contexto de ensino de línguas a distância e da opção 

por fornecê-lo de forma oral. No entanto, a singularidade desta pesquisa reside no fato de não 

se ter pré-definido nenhuma estrutura linguística específica, mas ter como foco a análise da 

produção oral de uma forma mais ampla, abrangendo também a pronúncia, aspecto pouco 

privilegiado nos estudos sobre ensino de espanhol a distância. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Com o advento das novas tecnologias, a pesquisa relacionada à comunicação entre as 

pessoas ganhou novos matizes, exigindo, para acompanhá-la, uma metodologia de estudo 

flexível, capaz de adequar-se aos novos vieses investigativos. Sobre isso, Leffa (2001, p.4) 

comenta que a língua vem cedendo espaço aos dedos e que o impacto dessas novas 

tecnologias na linguagem é um aspecto a mais a ser considerado no estudo da comunicação. 

Acrescenta, ainda, que pesquisar um fenômeno que muda entre o início e o fim do estudo é 

um grande desafio, que exige um paradigma de pesquisa extremamente adaptável. 

A metodologia proposta para a consecução dessa pesquisa sobre a produção oral 

mediada por tecnologias, contemplando tipologia, natureza, contexto e colaboradores da 

pesquisa, bem como os instrumentos e procedimentos utilizados para o alcance dos objetivos 

propostos, está descrita nesta seção.  

 

3.1 TIPO E NATUREZA DA PESQUISA 

 

O presente estudo pode ser classificado como quasi-experimental (NUNAN, 1992), 

pois os alunos foram divididos em grupos experimentais e controle, realizaram pré e pós-

testes, mas não foram escolhidos aleatoriamente, pois a seleção obedeceu ao padrão de 

divisão de alunos por polo característico dos cursos a distância do IFRN53, com o cuidado de 

manter um equilíbrio no quantitativo de alunos por grupo.  

Com relação à natureza, a presente pesquisa classifica-se como quanti-qualitativa, pois 

concorda-se com Dörnyei (2007) quando afirma que a análise de diferentes ângulos de um 

tema complexo permite compreendê-lo de forma mais ampla e elaborada. Desta forma, optou-

se pelo uso da abordagem mista - quantitativa e qualitativa - com o objetivo de dar mais 

fiabilidade à        análise e à interpretação dos dados, uma vez que a pesquisa de métodos 

mistos tem um potencial único para produzir evidências para a validade dos resultados da 

investigação através da convergência e comprovação dos resultados54 (DÖRNYEI, 2007, 

p.45). 

Os dados quantitativos foram gerados através da aplicação de um pré e de um pós-

                                                           
53 Os alunos de cursos a distância do IFRN estão vinculados a um polo de apoio, geralmente na cidade ou 

próximo de onde moram. Ao todo, o curso de Licenciatura em Letras Espanhol é ofertado em sete polos, 

espalhados ao longo do estado.  
54 Mixed methods research has a unique potential to produce evidence for the validity of research outcomes 

through the convergence and corroboration of the findings (DÖRNYEI, 2007, p.45). 
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teste, cujos valores foram posteriormente submetidos a testes do programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) para análise do desenvolvimento da produção 

oral dos aprendizes em relação à pronúncia, acurácia, fluência, inadequação e diversidade 

lexical e proficiência oral global. Para obtenção dos valores referentes à medida de 

diversidade lexical, foi necessário, antes da análise no SPSS, submeter as transcrições das 

tarefas orais dos alunos à ferramenta WordList, disponível no software WordSmith. 

Os dados qualitativos foram obtidos com o diagnóstico do tratamento da produção oral 

no Curso de Licenciatura em Espanhol na modalidade a distância do IFRN, a partir da 

aplicação de questionário com alunos e professoras, da observação do ambiente virtual de 

aprendizagem e da análise do material utilizado nas disciplinas de Língua Espanhola II e III. 

 

3.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no curso de Licenciatura em Letras Espanhol, modalidade a 

distância, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 

IFRN, nas disciplinas de Língua Espanhola II e III, ofertadas respectivamente nos semestres 

2015.1 e 2015.2. O estudo piloto foi realizado no semestre 2014.1, na disciplina de Língua 

Espanhola II. 

O IFRN oferta o curso em sete polos espalhados pelo estado: Natal, Parnamirim, São 

Gonçalo, Currais Novos, Grossos, Caraúbas e Marcelino Vieira, de forma a democratizar o 

acesso à educação. A figura 4 mostra a distribuição dos polos onde o curso é ofertado ao 

longo do estado. A pretensão era ter como contexto desse estudo todos os polos, no entanto, 

foi necessário excluir Grossos pelo fato de não haver no polo a oferta das disciplinas de 

Língua Espanhola II e III, nas quais as tarefas foram aplicadas.  
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FIGURA 4 - Polos onde o curso é ofertado no estado do Rio Grande do Norte 

 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A escolha da instituição justifica-se pelo fato de, como professora e coordenadora do 

curso, perceber a dificuldade do trabalho dos professores com a produção oral e a 

necessidade, insistentemente levantada pelos alunos, de práticas comunicativas orais no curso.  

 

3.2.1 A EaD no IFRN 

 

O acesso à educação é um direito garantido pela Constituição Federal em seu artigo 6º, 

quando afirma ser a educação um direito social. Como um direito básico do cidadão, e dado o 

seu poder transformador, é dever das instituições de ensino ofertar um ensino de qualidade, 

pautado em uma formação crítica, ética e reflexiva do cidadão. 

Buscando cumprir com essa exigência constitucional e satisfazer à demanda social, as 

instituições de ensino buscam cada vez mais ampliar a oferta. Nesse contexto, destaca-se o 

Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, que teve sua 

história iniciada em 1909, sob o nome de Escolas de Aprendizes Artífices. Desse ano até a 

época atual, já se passaram 107 anos, muitas denominações diferentes e muitas renovações.  

Inicialmente, eram ofertados cursos de desenho e de trabalhos manuais, passando a 

Instituição, em 1942, a ofertar cursos técnicos de nível médio. Com o tempo, os cursos de 

caráter industrial foram cedendo espaço aos profissionalizantes e logo o Instituto passou a 
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incluir a oferta de educação profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico e ensino 

médio. Além disso, atualmente, o IFRN já oferta cursos de graduação tecnológica, cursos de 

licenciatura, educação profissional na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, 

desde 2006, a educação a distância.  

Apesar de a oferta de cursos a distância acontecer desde 2006, apenas em 2011 foi 

criado o Campus de Educação a Distância do IFRN, dentro do Campus Natal-Central. 

Atualmente, são ofertados cursos de especialização, graduação, técnicos de nível médio 

subsequente e de aperfeiçoamento, através de demanda institucional, Rede Escola Técnica do 

Brasil (E-tec) e da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Ao todo, a estrutura disponibilizada para a EaD do IFRN está distribuída em 20 

municípios, atendendo aproximadamente 5.000 alunos. As instalações do Campus EaD foram 

pensadas para dar o suporte necessário aos cursos ofertados, considerando capacitação de 

tutores e professores, produção de material didático, suporte técnico, dentre outros. O Campus 

disponibiliza a estrutura necessária à oferta a distância dos cursos, mas a escolha de cursos e 

polos pauta-se nas necessidades das cidades-polo, que fazem as solicitações ao campus e a 

prefeitura de cada cidade se responsabiliza pela infraestrutura e manutenção do polo. 

Como pioneiro na oferta de uma licenciatura em espanhol na cidade de Natal, no Rio 

Grande do Norte, o IFRN também foi o primeiro a ofertar essa mesma licenciatura na 

modalidade a distância, em 2010, com o objetivo de atender à demanda do estado.  

Para a licenciatura a distância, o IFRN reproduziu todos os princípios e objetivos da 

modalidade presencial, resguardando as devidas especificidades de cada modalidade, como 

expõe em seu Projeto Pedagógico do Curso a distância (PPC): Inicialmente, é imperioso 

assumir que, na educação a distância (EaD), o IFRN reafirma todos os princípios e 

fundamentos da educação denominada presencial amplamente discutidos e assumidos ao 

longo de seu Projeto Político Pedagógico (IFRN, 2012, p.07). 

Apesar de ambas as modalidades possuírem a mesma essência, elas apresentam 

peculiaridades que devem ser consideradas para promover uma educação de qualidade. Na 

EaD, há espaços e figuras novos que, consequentemente, são diferentes do presencial, como 

ambiente virtual de aprendizagem, polos, coordenadores, tutores presenciais, tutores a 

distância, professores conteudistas e professores formadores. 

 

3.2.1.1 Curso de Letras Espanhol a distância do IFRN 
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O curso de Letras Espanhol modalidade a distância do IFRN utiliza como ambiente 

virtual de aprendizagem a plataforma moodle, onde são disponibilizadas as aulas e as 

atividades relativas às disciplinas ofertadas no período e onde se encontram diferentes 

recursos para o desenvolvimento de atividades de ensino e de aprendizagem.  

Para o curso, normalmente, são ofertadas 40 vagas anuais, e o ingresso se dá por meio 

de processo seletivo ou reingresso. Há, ainda, com o objetivo de equilibrar os diferentes 

segmentos socioeconômicos, a reserva de 50% das vagas para estudantes que tenham cursado 

o Ensino Fundamental II e todo o Ensino Médio na rede pública de ensino.  

Em cada polo onde o curso é ofertado há a figura de um coordenador e de um tutor 

presencial. Estes são os que possuem mais proximidade física com os alunos, e os que podem 

representar presencialmente a instituição. O coordenador é o responsável por acompanhar as 

atividades realizadas no polo e prezar por seu bom funcionamento, assim como o tutor 

presencial que, além de auxiliar o coordenador do polo, ajuda também os professores e os 

alunos em questões referentes ao funcionamento do curso e do AVA. 

Ademais desses agentes (coordenador de polo e tutor presencial), há também os 

professores formadores e os tutores a distância. O formador é o responsável por postar as 

aulas no ambiente virtual de aprendizagem, disponibilizar e corrigir as atividades, dirimir 

dúvidas, orientar os alunos e elaborar as avaliações. Os tutores, por sua vez, auxiliam na 

correção das atividades e na resolução de dúvidas dos alunos. Há, ainda, no curso a distância 

do IFRN, as figuras do professor conteudista, responsável pela elaboração do material 

didático do curso, e do coordenador de curso, que atua no campus EaD, dando suporte e 

administrando todos os demais envolvidos diretamente no curso. Para trabalhar no curso, seja 

como professor, tutor ou conteudista, desde 2012 são obrigatórias a formação e a experiência 

docente na área em que atua, além de um curso de formação em EaD.  

Quanto ao perfil do futuro professor, dentre os diferentes conhecimentos que deve ter 

o licenciado, o PPC (IFRN, 2012) indica que o futuro professor formado pela instituição 

deverá ser capaz de fazer uso das quatro habilidades linguísticas com proficiência. Dessa 

forma, sua matriz curricular integra disciplinas do núcleo fundamental, referentes aos 

conhecimentos de base científica; do núcleo didático-pedagógico, as quais fundamentam a 

atuação do futuro profissional; do núcleo epistemológico, que abordam os conhecimentos que 

auxiliam na compreensão dos conteúdos específicos; e as do núcleo específico, que alicerçam 

a formação do licenciando para sua atuação. A carga-horária total do curso é de 3.704 horas. 

A figura 5 apresenta a organização curricular do curso: 
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FIGURA 5 - Organização Curricular do Curso de Letras Espanhol a distância do IFRN 

 
Fonte: PPC do Curso de Letras Espanhol modalidade a distância (2012, p.18) 

 

As disciplinas específicas do curso, que são as que estão mais diretamente 

relacionadas com a aprendizagem da língua espanhola, totalizam 1.335 horas e estão 

apresentadas no quadro 4:  

 

QUADRO 4 - Disciplinas Específicas 

Disciplinas do Núcleo Específico Carga-horária 

EaD: Fundamentos e Práticas Aplicados à Educação 30h 

Língua Espanhola I 60h 

Língua Espanhola II 60h 

Língua Espanhola III 60h 

Língua Espanhola IV 60h 

Língua Espanhola V 60h 

Língua Espanhola VI 60h 

Fonética e Fonologia do Espanhol I 60h 

Fonética e Fonologia do Espanhol II 45h 

Linguística I 60h 

Linguística II 60h 

Morfossintaxe I 60h 

Morfossintaxe II 60h 
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História da Língua Espanhola 60h 

Teoria da Literatura I 45h 

Teoria da Literatura II 45h 

Dialetologia do Espanhol 60h 

Cultura Hispânica 60h 

Literatura Espanhola I 60h 

Literatura Espanhola II 60h 

Análise e elaboração de materiais de E/LE 60h 

Literatura Hispano-Americana I 45h 

Teoria e Prática da Tradução  60h 

Literatura Hispano-americana II 45h 

Fonte: PPC do Curso de Letras-Espanhola modalidade a distância (2012, p.21) 

 

A produção oral pode, segundo os programas de cada disciplina, ser desenvolvida 

especificamente nas disciplinas de Língua Espanhola (I, II, III, IV, V e VI), Morfossintaxe I e 

II e História da Língua Espanhola. 

 

3.3 COLABORADORES DA PESQUISA 

 

Segundo Leffa (2001), na pesquisa em LA o conhecimento é construído a partir da 

convivência do pesquisador com os informantes, não sendo possível distinguir um do outro, 

pois todos atuam juntos no processo da pesquisa. Nesta pesquisa, foi seguida essa premissa e 

todos os alunos das disciplinas de Língua Espanhola II e III, bem como as professoras das 

disciplinas, atuaram juntamente com o pesquisador a fim de obter-se dados mais fidedignos. 

As professoras analisaram as tarefas elaboradas pela pesquisadora antes de sua 

aplicação e os alunos tinham contato direto com o investigador para sugerir ou dirimir 

dúvidas sobre as tarefas. Ao final da coleta de dados, os aprendizes puderam avaliá-las 

também.  

O termo de consentimento livre e esclarecido-TCLE (APÊNDICE A) foi apresentado 

e assinado pelos alunos antes do início da coleta, no início do semestre 2014.2, em visita da 

coordenação do curso aos polos. Todo semestre, durante a primeira semana de aula, a 

coordenação do curso faz visita a todos os polos de apoio e se reúne com os alunos, 

coordenadores de polo e tutores presenciais para apresentar as disciplinas do novo semestre e 

tratar de assuntos relativos ao curso.  Aproveitando essa oportunidade de encontro presencial, 
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foi solicitado à coordenadora do curso que explicasse a pesquisa aos discentes e entregasse, 

aos que desejassem participar, o TCLE, já firmado pela pesquisadora, para que eles 

assinassem.  

Com o objetivo de fazer um estudo longitudinal, participaram da pesquisa 2 

professoras: a professora da disciplina Língua Espanhola II (ofertada em 2015.1), doravante 

P1, e a professora da disciplina Língua Espanhola III (ofertada em 2015.2), doravante P2.  Em 

um questionário aplicado com as duas professoras foi possível obter informações acerca do 

perfil pessoal, formação profissional, experiência e opiniões sobre EaD e desenvolvimento da 

habilidade de produção oral, que podem ajudar na análise qualitativa e quantitativa dos dados. 

Sobre os três primeiros aspectos, segundo as informações obtidas nas perguntas de 1 a 11 do 

questionário, ambas as professoras têm entre 30 e 40 anos, atuam no IFRN, ministrando aulas 

para o ensino médio e superior. P1 é professora de espanhol, com especialização em Práticas 

Docentes em Língua Espanhola, e leciona na área desde 2006. A outra professora, P2, é 

mestre em Estudos da Linguagem e ensina espanhol desde 2013. 

Após a realização do estudo piloto (coleta 2014.1), a coleta de dados foi dividida em 

dois momentos: coleta 2015.1 e coleta 2015.2 e participaram todos os alunos matriculados nas 

disciplinas de Língua Espanhola II e III desses períodos, abrangendo quase todos os polos 

onde o curso é ofertado. A escolha por todos os alunos matriculados se fundamentou na 

precaução em ter um número representativo de participantes ao final da coleta, considerando a 

probabilidade de redução no quantitativo devido a fatores como a expressiva evasão e/ou 

reprovação na EaD.  

Ao todo, foram matriculados 116 alunos na disciplina de Língua Espanhola II e 44 

alunos na disciplina de Língua Espanhola III. Para a consecução da pesquisa, esses aprendizes 

foram divididos em 3 grupos: grupo controle, grupo experimental e grupo experimental+ e a 

divisão foi feita por polos, de forma a equilibrar o quantitativo de alunos em cada grupo, 

considerando-se para isso esse número inicial de alunos matriculados nas disciplinas.  

A diferença entre os três grupos está na quantidade de tarefas realizadas e no tipo de 

feedback recebido. O grupo experimental (alunos dos polos de Currais Novos e São Gonçalo) 

fez o pré-teste no início da coleta, 3 tarefas de produção oral e um pós-teste ao final e 

receberam feedback indicativo, o qual apontava os erros do texto oral e sugeria a revisão de 

conteúdos relacionados. O experimental+ (alunos do polo de Natal) fez as mesmas tarefas, 

mas recebeu o feedback explicativo, o qual detalhava os erros e explicava o conteúdo 

referente. O controle (alunos dos polos de Caraúbas, Marcelino Vieira e Parnamirim), por sua 

vez, realizou somente o pré e o pós-teste e não lhe foi dado nenhum tipo de feedback. 
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Como previsto, houve uma diminuição na quantidade inicial de alunos participantes da 

pesquisa, motivada principalmente pela evasão, reprovação e não realização de todas as 

tarefas propostas pela pesquisadora. Excetuando-se esses alunos e outros que participaram da 

coleta piloto, conhecendo já as tarefas a serem aplicadas, mas, devido à reprovação, estavam 

matriculados novamente na disciplina de Língua Espanhola II, apenas 42 discentes tiveram 

seus dados validados para esta pesquisa.  

Desses 42 alunos, 18 realizaram todas as tarefas ao longo dos dois semestres da coleta 

- 2015.1 e 2015.2- (coleta longitudinal) e 24 as realizaram por um semestre apenas – ou 

2015.1 ou 2015.2- (coleta semi-longitudinal). O quantitativo de alunos com dados válidos, sua 

divisão por grupos, polos e coleta, exceto coleta piloto, que será descrita em uma seção futura, 

está apresentado no quadro 5: 

 

QUADRO 5 - Quantitativo de alunos participantes 

COLETA LONGITUDINAL – 2015.1 e 2015.2 

GRUPO CONTROLE Caraúbas 03 

Marcelino Vieira 03 

Parnamirim 01 

 Subtotal 07 

GRUPO EXPERIMENTAL Currais Novos 02 

São Gonçalo 04 

Subtotal 06 

GRUPO EXPERIMENTAL + Natal 05 

Subtotal 05 

Total Geral Longitudinal 18 

COLETA SEMI-LONGITUDINAL– 2015.1 OU 2015.2 

GRUPO CONTROLE Caraúbas 03 

Marcelino Vieira 04 

Parnamirim 04 

 Subtotal 11 

GRUPO EXPERIMENTAL Currais Novos 01 

São Gonçalo 05 

Subtotal 06 

GRUPO EXPERIMENTAL + Natal 07 
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Subtotal 07 

Total Geral Semi-Longitudinal 24 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Na primeira etapa da coleta de dados, 2015.1, estavam em andamento os semestres II, 

IV e VII. Na segunda etapa, eram os semestres III, V e VIII. Das disciplinas ofertadas nesses 

dois semestres, optou-se pelas disciplinas Língua Espanhola II, ofertada no segundo semestre 

do curso, e III, ofertada no terceiro semestre. A escolha dessas disciplinas justifica-se pelo 

fato de um de seus objetivos ser o desenvolvimento da habilidade de produção oral e porque, 

nos semestres mais avançados (IV, V, VII), a disciplina de língua espanhola já tem um foco 

nas estruturas mais complexas do idioma e supõe que o aluno é mais proficiente, o que seria 

uma variável a mais para controle. No 8º período não há disciplina específica de língua 

espanhola com foco no desenvolvimento da produção oral.  

 

3.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

Para a consecução dos objetivos da presente pesquisa, utilizou-se como instrumentos: 

questionário, notas de observação e pré e pós-testes. O questionário, conforme descrição de 

Gil (1991):  

 

[...] é uma técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, 

crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamento presente ou passado etc. (GIL, 1991, p.121)  

 

Configura-se, portanto, como um eficiente meio para a obtenção de informações sobre 

um assunto, pois possibilita identificar opiniões e posturas relacionadas ao tema de interesse 

do pesquisador. No contexto da presente pesquisa, aplicou-se um questionário de 21 

perguntas com os professores formadores (APÊNDICE B) para averiguar seu perfil pessoal, 

formação acadêmica e sua opinião sobre o ensino e a importância da produção oral nas aulas 

de E/LE e sobre sua própria prática. Com os alunos foram aplicados dois questionários, 

ambos ao final do semestre 2015.2.  Um de 15 questões (APÊNDICE C) para saber suas 

impressões com relação ao curso, às habilidades linguísticas do espanhol e às tarefas de PO 

realizadas, e outro com 4 questões (APÊNDICE D) referentes à forma como realizaram as 

tarefas propostas. Os questionários aplicados aos alunos foram disponibilizados no moodle e o 

das professoras foi enviado por e-mail. 
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Os questionários contaram com perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha.  

Optou-se por essa combinação pelo fato de cada tipo apresentar vantagens e inconvenientes e, 

mesclando-as, seria possível tornar o instrumento mais eficaz aos propósitos do estudo. A 

elaboração das questões foi pautada nos objetivos da pesquisa. 

Em relação à observação que, segundo Marconi e Lakatos (2005, p.192), é uma 

técnica de coleta de dados para conseguir informações [...] e não consiste apenas em ver e 

ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar, a modalidade 

mais adequada aos propósitos dessa pesquisa é a que Andrade (2001) denomina como 

sistemática, pois os objetivos, os sujeitos e o tempo já estavam definidos. Ou seja, havia uma 

estruturação e um planejamento prévio da observação.  

Ainda conforme suas modalidades, pode-se classificá-la também como individual, ou 

seja, realizada por um único pesquisador, com a submissão do objeto da pesquisa ao crivo 

dos seus próprios conhecimentos (CERVO; BERVIAN, 2006, p.28). Optou-se pela 

observação por considerá-la um procedimento válido para os objetivos da pesquisa, pois 

permite fortalecer o diagnóstico a partir do contato direto com o fenômeno a ser investigado.  

O que foi observado no moodle foi registrado em notas de observação, com a 

descrição detalhada de tudo o que era relevante, para que esses dados pudessem ser 

revisitados sempre que necessário. Esse instrumento foi utilizado para analisar o ambiente 

virtual de aprendizagem com relação às propostas das disciplinas foco da pesquisa para o 

desenvolvimento da produção oral dos aprendizes.  

O uso de pré e pós-testes justifica-se pelos objetivos de analisar como as tarefas de 

produção oral e diferentes tipos de feedback podem contribuir para o desenvolvimento dessa 

habilidade ao longo de um e dois semestres acadêmicos com relação à pronúncia, acurácia 

gramatical, fluência, inadequação e diversidade lexical e proficiência oral global. Com esses 

instrumentos é possível comparar os dados obtidos antes e após a intervenção com as tarefas e 

com os feedbacks e, assim, avaliar o desenvolvimento dos alunos.  

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Definido o campo de estudo, foi solicitado ao diretor do campus EaD e à coordenadora 

do curso de Letras Espanhol a distância do IFRN o consentimento para a realização da 

pesquisa. Com a anuência dos responsáveis pelo curso, foi elaborado o TCLE e o projeto da 

pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Norte (Parecer 1.528.942) 55. 

Nesse mesmo período, foram iniciados os estudos teóricos e elaborados e pilotados os 

questionários e as tarefas a serem aplicados com as professoras e com os alunos participantes 

da pesquisa. O objetivo do teste piloto foi o de aprimorar esses instrumentos de pesquisa. O 

questionário do professor foi pilotado com a professora da disciplina de Língua Espanhola I, 

no semestre 2013.2, e o dos alunos com três discentes dessa disciplina. As tarefas foram 

pilotadas com os alunos da disciplina de Língua Espanhola II, no semestre 2014.1. A escolha 

das disciplinas nessa fase piloto foi motivada pelo fato de corresponderem ao mesmo nível 

inicial das que seriam investigadas, efetivamente, na pesquisa.  

Subsequente a esse período, procedeu-se à fase de diagnóstico, correspondente à 

observação do ambiente virtual de aprendizagem e à análise do material didático das 

disciplinas. Foram realizadas as observações do trabalho do professor no ambiente virtual de 

aprendizagem do curso do IFRN com relação ao tratamento da produção oral nas disciplinas. 

Esse momento foi realizado no semestre 2015.1, considerando para a análise todos os 75 dias 

(correspondentes à 80h/a) de duração da matéria de Língua Espanhola II; e no período 2015.2, 

avaliando-se os 68 dias (correspondentes à 80h/a) de duração da disciplina de Língua 

Espanhola III. Tencionou-se, com isso, verificar a importância dada ao ensino da produção 

oral pelo professor, bem como os procedimentos, a metodologia, os materiais didáticos que 

utilizava em sua prática docente e também através do feedback dado aos aprendizes por ele e 

pelos tutores. Todos os aspectos que se relacionavam ao propósito da pesquisa de averiguar o 

tratamento dado à habilidade de produção oral foram registrados nas notas de observação e 

considerados para a análise.  

Concomitante à observação do AVA, foi realizada a análise dos livros didáticos 

elaborados pela instituição para as disciplinas de Língua Espanhola II e III. A análise do 

manual utilizado é pertinente pelo importante papel que o livro didático desempenha no 

contexto de ensino e aprendizagem de uma LE, principalmente a distância, servindo como 

norteador da prática docente e como apoio teórico para os aprendizes. O material foi analisado 

considerando-se os tópicos referentes às práticas de produção oral, as formas de abordagem 

do conteúdo e as atividades propostas para essa habilidade. 

Contemplando também um dos objetivos gerais, foram propostas tarefas de produção 

oral em E/LE em ambientes virtuais de aprendizagem e foi analisado se essas tarefas 

contribuíram para o desenvolvimento da produção oral dos alunos que as realizaram. Os 

                                                           
55 O parecer consubstanciado pelo CEP, com a aprovação da pesquisa, encontra-se no apêndice E, página 164. 
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procedimentos foram os mesmos para os semestres 2015.1 e 2015.2. Cada grupo da pesquisa 

(controle, experimental e experimental +) foi dividido em A e B. Para servir como pré e pós-

teste, a cada semestre foram elaboradas duas tarefas (1 e 2) com propostas muito similares, 

considerando os conteúdos estudados pelos alunos no semestre anterior.  

Na coleta 2015.1, o pré-teste do grupo A foi a tarefa 1 (APÊNDICE F) e o grupo B fez 

a 2 (APÊNDICE G). Como pós-teste, essas tarefas foram aplicadas de forma invertida: o 

grupo A fez a tarefa 2 e o B, a tarefa 1. Na coleta 2015.2, foi feito da mesma forma. O grupo 

A fez como pré-teste a tarefa 1 (APÊNDICE H) e o B realizou a outra (APÊNDICE I). Como 

pós-teste, inverteram-se as tarefas entre os grupos. Esse procedimento de alternância das 

tarefas buscou manter um padrão e reduzir as possíveis variáveis causadas pela modificação 

da tarefa entre as duas fases da coleta, o que implicaria em resultados como artefato da 

complexidade da tarefa e não indicadores do desenvolvimento da produção oral, como se 

pretende.  

O que diferenciou o grupo controle do experimental e do experimental+ foi a 

quantidade de tarefas e o tipo de feedback dado ao final de cada tarefa. O grupo controle 

realizou apenas as tarefas referentes ao pré e pós-teste, respectivamente no início e no final de 

cada semestre, e não recebeu nenhum feedback. O experimental e o experimental+ realizaram 

o pré-teste no início de cada semestre, fizeram 3 tarefas (APÊNDICES J, K, L, M, N, O) e o 

pós-teste no final de cada semestre, mas o feedback foi diferenciado.  

O feedback explicativo, do grupo experimental+, era mais elaborado, iniciando com 

um comentário sobre algo que foi dito na tarefa pelo aluno, de forma a interagir com o 

aprendiz e demonstrar atenção para com as ideias apresentadas por ele. Em seguida, eram 

feitas correções contemplando o que se investiga no trabalho: pronúncia, acurácia gramatical, 

fluência, inadequação e diversidade lexical. Não era possível, dependendo da quantidade de 

erros, corrigir todos, pois a prioridade era comentar aqueles cujo conteúdo relacionado já 

havia sido visto pelos alunos e, para finalizar, era dada uma mensagem de incentivo para 

continuarem praticando a habilidade de produção oral. Para o grupo experimental, o feedback 

indicativo era mais sucinto. Havia, igualmente, o comentário inicial e a mensagem de 

motivação final, como no experimental+, no entanto, as correções eram mais pontuais, sendo 

os erros normalmente assinalados de forma sumária ou com indicações dos conteúdos os 

quais os alunos deveriam revisar. Todos os feedbacks dados para os grupos experimentais 

dessa pesquisa foram feitos de forma oral, através da gravação de arquivos de áudio, os quais 

eram enviados aos alunos, pelo ambiente moodle, sempre antes da realização da tarefa 

seguinte. O quadro 6 traz um exemplo de cada tipo de feedback usado na pesquisa. 
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QUADRO 6 - Exemplos de feedback para as tarefas de PO da pesquisa 
 

Feedback indicativo 

Grupo Experimental 
 

Feedback explicativo 

Grupo Experimental+ 

Hola, Raúl56.  

Qué bueno que te gustó entrar en la escuela. 

Seguro que eres un excelente profesor.  

Para ayudarte en tu aprendizaje, te aconsejo 

estudiar algunos contenidos ya vistos en el 

curso, como el verbo gustar, que se 

diferencia un poco del portugués. Además, 

sugiero que busques en el diccionario las 

palabras que no conoces o que tienes alguna 

duda. Por ejemplo, la forma correcta es 

‘alumnos’. Es eso. La práctica es lo que te 

ayudará en tu aprendizaje. Sigue así. 

Hola, Aline.  

Qué interesante me pareció tu viaje a 

Portugal. Seguro que ha sido inolvidable. 

Vale, para ayudarte, voy a hacer algunos 

comentarios, ¿sí? 

Como estás hablando de ti, debes usar el 

tiempo verbal conjugado en primera persona 

de singular. Así que debes decir: Yo hice un 

viaje en tren. Porque hizo, como has dicho, 

corresponde a la tercera persona del 

singular. Así como ‘Fui capaz de disfrutar’, 

y no ‘fue’.  

Aprovecho para aclarar que todas las 

palabras terminadas en -aje son masculinas, 

así que debes decir el viaje, el paisaje. 

¿Comprendes? 

Es eso. Con la práctica, conseguirás hablar 

con más velocidad y más fluidez. Sigue así, 

practicando. Escucha canciones, asiste 

películas para ayudarte en esto. 

Te aconsejo que escuches tu grabación para 

identificar lo que digo aquí. Es bueno 

repensar la actividad. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Cada tarefa buscava contemplar algum conteúdo estudado pelos alunos na semana em 

que era realizada, no entanto, não havia a obrigatoriedade expressa de usar um conteúdo 

linguístico específico, o que se alinha à filosofia sobre o uso de tarefas proposta por Ellis 

(2003). Junto a cada pré-teste aplicado, um em 2015.1 e outro em 2015.2, havia um tutorial 

para ensinar aos alunos como gravar um áudio de forma simples em uma página da Internet, 

visando evitar que as tarefas não fossem realizadas por falta de conhecimentos sobre o uso de 

recursos de gravação. No entanto, apesar do tutorial, os alunos usaram o telefone celular como 

principal recurso para gravação dos áudios. As gravações das tarefas eram enviadas pelos 

alunos a partir da ferramenta ‘envio de arquivo’, disponível no ambiente moodle. 

Para facilitar a compreensão dos procedimentos da coleta de dados, a figura 6 

apresenta o design metodológico da pesquisa, referente à coleta dos dados quantitativos. 

 

                                                           
56 Os nomes dos alunos foram substituídos por nomes fictícios para preservação de sua identidade. 
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FIGURA 6 - Design metodológico da pesquisa (dados quantitativos) 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

As tarefas sempre iniciavam com uma contextualização do tema a ser trabalhado, 

seguida da explicação do texto oral que os alunos deveriam produzir e eram finalizadas com a 

sugestão de tempo para planejamento e o indicativo de duração mínima do áudio a ser 

gravado. 

A indicação de tempo para planejamento das tarefas variou entre 1, 2 e 5 minutos e 

para essas sugestões foram consideradas as pesquisas sobre o impacto de diferentes tempos de 

planejamento para tarefas orais (WIGGLESWORTH, 1997; MEHNERT, 1998; ORTEGA, 

1999), cujos resultados não apresentam um consenso quanto a relação entre tempo de 
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planejamento e aumento de diferentes medidas de produção oral. Dessa forma, as tarefas 

propostas buscaram sugerir tempos de planejamento distintos para, talvez, poder beneficiar os 

diferentes aspectos de PO avaliados na pesquisa. É importante frisar novamente que, embora 

houvesse uma indicação para planejamento, isto não foi considerado para a análise dos dados 

devido à inviabilidade de controle dessa variável. 

O papel da pesquisadora era o de elaborar, aplicar e corrigir apenas as tarefas orais. 

Para a realização das tarefas, era dado o prazo médio de uma semana, exceto no primeiro pré-

teste, aplicado em 2015.1, em que o tempo foi superior, pois era a primeira tarefa oral que os 

alunos realizavam no curso e deixou-se um período maior para habituação. No quadro 7 está o 

cronograma de aplicação das tarefas nos semestres 2015.1 e 2015.2, feito de forma a adequar-

se ao calendário elaborado pelas professoras de cada disciplina para apresentação dos 

conteúdos e realização de outras atividades. 

 

QUADRO 7 - Cronograma de realização das tarefas de produção oral 

Tarefas – 2015.1 

Língua Espanhola II 

Tarefas – 2015.2 

Língua Espanhola III 

Pré-teste: 09/02 a 02/03 Pré-teste: 10/08 a 24/08 

Tarefa 2:  02/03 a 08/03 Tarefa 2:  28/08 a 08/09 

Tarefa 3: 16/03 a 22/03 Tarefa 3: 09/09 a 21/09 

Tarefa 4: 23/03 a 29/03 Tarefa 4: 26/09 a 02/10 

Pós-teste: 30/03 a 05/04 Pós-teste: 06/10 a 15/10 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Para motivar os alunos, no primeiro semestre da coleta foi acrescido um ponto na 

média final dos que fizeram todas as tarefas orais. No segundo semestre da coleta, como 

sugestão da professora da disciplina, as tarefas valeram como parte da nota, assim como as 

demais atividades realizadas no curso.  

Outro momento do diagnóstico, realizado após a fase da coleta dos dados a partir das 

tarefas, foi atinente à aplicação do questionário com o professor para que, conforme o 

objetivo desse estudo de realizar o diagnóstico do ensino da produção oral no curso, fosse 

possível verificar se a forma como o professor vê sua prática docente está condizente com as 

práticas observadas de fato no ambiente virtual de aprendizagem. Nesse momento também 

foram aplicados os questionários com os alunos para obtenção de mais informações sobre seu 

contato com o espanhol, sua opinião sobre a produção oral em seu processo de aprendizagem 
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e sobre como realizavam as tarefas orais propostas, o que ajudou a compor o desenho do 

ensino da produção oral no curso de letras espanhol da EaD do IFRN.  

 

3.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com relação aos dados quantitativos, ao final de cada semestre, após a realização das 

tarefas, o pré e o pós-teste dos alunos eram transcritos e analisados considerando-se as 

medidas de pronúncia (quantidade de palavras pronunciadas corretamente a cada 100 

palavras); acurácia (quantidade de erros gramaticais a cada 100 palavras); fluência (número 

de palavras articuladas por minuto); inadequação lexical (quantidade de itens lexicais 

incorretos a cada 100 palavras); diversidade lexical (razão entre o número de palavras 

distintas e o total de palavras) e proficiência oral global (média das notas atribuídas por três 

avaliadores). Para cada medida, foi estabelecido um cálculo, com base nos estudos de 

Weissheimer (2007), Sousa (2014) e Pereira (2015), representado no quadro 8: 

 

QUADRO 8 - Medidas de avaliação da Produção Oral 

Variáveis dependentes Medidas 

Pronúncia  

P = 
𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒍𝒂𝒗𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒏𝒖𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒍𝒂𝒗𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒕𝒂𝒔
  x 100 

 

- Cálculo: Número de palavras pronunciadas corretamente, 

dividido pelo número total de palavras ditas pelo 

participante, vezes 100.  

 

Acurácia Quantidade de erros gramaticais a cada 100 palavras. 

 

A = 
𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒓𝒓𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒍𝒂𝒗𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒂𝒔
  x 100 

 

- Cálculo: número total de erros cometidos dividido pelo 

número total de palavras produzidas e multiplicado por 100. 

 

Fluência Número de palavras por minuto. 

 

F = 
𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒍𝒂𝒗𝒓𝒂𝒔

𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
  x 60 

 

- Cálculo: número total de palavras dividido pelo tempo total 

falado e multiplicado por 60. 

 

Inadequação lexical  

IL = 
𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒐𝒍𝒉𝒂𝒔 𝒍𝒆𝒙𝒊𝒄𝒂𝒊𝒔 𝒊𝒏𝒂𝒅𝒆𝒒𝒖𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒕𝒆𝒏𝒔 𝒍𝒆𝒙𝒊𝒄𝒂𝒊𝒔
  x 100 
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- Cálculo: número total de erros cometidos dividido pelo 

número total de itens lexicais produzidas e multiplicado por 

100. 

 

Diversidade lexical DL = 
𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒍𝒂𝒗𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒕𝒂𝒔

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒍𝒂𝒗𝒓𝒂𝒔
  x 100 

 

- Cálculo: número de palavras distintas utilizadas no texto 

dividido pelo número total de palavras produzidas, 

multiplicado por 100. 

  

Proficiência oral global POG= Média das notas de três avaliadores para o pré e pós-

teste dos participantes (considerando todas as medidas 

analisadas na pesquisa) 

 

- Cálculo: média das notas atribuídas por três avaliadores 

proficientes na língua espanhola. 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Na transcrição das tarefas (APÊNDICE P), equívocos relativos aos aspectos de 

pronúncia, acurácia e inadequação lexical receberam cores distintas, como exemplificado a 

seguir, para facilitar a tabulação dos dados e o cálculo dos escores para cada medida.  

 

Coleta Longitudinal – Pré-teste / Grupo Controle 

 

 

 

 

Áudio 24 – Polo Caraúbas 

Pré-teste:  

Holá/ Buenas tardes/ Soy Wilks Pereira de Oliveira/Estoy disfrutando mucho el curso de las 

Letras Española /Espero firmemente/para que pueda estudar/ para ir por lo tanto ser un 

profesor de língua española/ y así desarrollar una prática coherente en español/ Mucho 

obrigado/ eh..La desejo éxito as todos los involucratos en la disciplina/ Hasta Pronto/ Es 

graças por tu atención/ Até matche o un abracio a todos las envolvidos de la desciplina/ 

vamos a desarrollar uma prática coherente en español/ Mucho obrigado. 

Número de palavras: 79 

Tempo: 1m05s 

 

Pronúncia: 83,54 

Legenda para as cores:  

Vermelho - pronúncia 

Azul - acurácia     

Verde - inadequação lexical  
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Acurácia:  12,65 

Fluência: 72,92 

Inadequação lexical: 17,72 

Proficiência oral global: 0,66 

 

A medida de diversidade lexical foi calculada no programa WordSmith, através da 

ferramenta WordList. Considerando-se que os textos produzidos pelos alunos tinham 

extensões diferentes, optou-se pela medida de Standardised Type/Token Ratio (STTR), que 

calcula a razão forma/item, ou vocábulo/ocorrência, neutralizando a influência do tamanho do 

texto. A escolha do STTR foi importante para obter-se resultados mais confiáveis, visto que 

textos maiores por natureza apresentam mais repetições e por isso tendem a possuir valores 

mais baixos do que textos curtos (SARDINHA, 2009, p.176).  

Para obtenção da nota de Proficiência oral global, foi elaborada uma escala de 

avaliação baseada em modelos de qualificação de provas de expressão e interação orais 

utilizados pelo Instituto Cervantes para avaliar os que desejam obter o DELE, diploma de 

espanhol que certifica o grau de domínio do idioma. A escala utilizada na presente pesquisa 

(APÊNDICE Q) foi resultado da adaptação e associação de escalas analíticas e holísticas dos 

níveis iniciantes A1 e A2 do Marco Comum Europeu de Referência (MCER) 57 , que 

correspondem ao nível dos alunos investigados, de acordo com o semestre em que estão 

matriculados. Essa avaliação considerava todas os aspectos investigados e a pontuação 

variava de 0 a 3. Cada áudio correspondente ao pré e ao pós-teste dos três grupos da pesquisa 

foi numerado de 1 a 34 aleatoriamente e enviado para três avaliadores proficientes no 

espanhol, os quais foram orientados a ouvir as gravações e atribuir uma nota de 0 a 3 a cada 

áudio, considerando as descrições da escala para cada valor. Os avaliadores selecionados são 

professores de espanhol do IFRN e já atuaram na EaD, no curso de Licenciatura em Espanhol. 

Após a realização do cálculo dos valores do pré e do pós-teste de cada medida, os 

resultados obtidos foram submetidos a uma análise estatística no programa SPSS, que é o 

pacote de software mais utilizado em pesquisas na área da linguística aplicada e da educação 

(DÖRNYEI, 2007). Para definição do teste a ser usado, foi necessário, inicialmente, analisar a 

distribuição da amostra. O resultado indicou uma distribuição anormal, o que sugere o uso de 

um teste não-paramétrico. Optou-se, então, pelo teste de Wilcoxon por possibilitar a 

comparação entre dois sets de pontuação de um mesmo grupo e indicar se houve mudança 

estatisticamente significativa entre eles (SOUSA, 2014), o que permitiria avaliar o impacto 

                                                           
57  De acordo com o Centro Virtual Cervantes, o MCER é um documento de base para a elaboração de 

programas de línguas, orientações curriculares, exames, manuais e materiais de ensino na Europa. 
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das tarefas e dos diferentes tipos de feedback no desenvolvimento da produção oral dos 

alunos. Com relação à Proficiência Oral Global, antes da análise dos valores pelo teste de 

Wilcoxon, as notas dos avaliadores foram submetidas ao teste Cronbach’s Alpha, com o 

objetivo de avaliar a coerência entre as médias designadas às produções dos alunos.  

Os resultados obtidos com a análise estatística foram triangulados com os advindos da 

análise interpretativa da observação do moodle, da apreciação do livro didático e das respostas 

dos questionários dos professores e alunos. Dessa forma, buscou-se alcançar os objetivos 

propostos e responder às questões do presente estudo a partir do uso dos instrumentos da 

pesquisa, como demonstrado no quadro 9: 

 

QUADRO 9 - Relação entre tipo de análise, objetivos, questões e instrumentos da pesquisa 
Análise Objetivos Questões de pesquisa Instrumentos de pesquisa 

Q
u

a
li

ta
ti

v
a

 

 

(a) traçar um diagnóstico sobre 

o tratamento da produção oral 

no Curso de Licenciatura em 

Espanhol na modalidade a 

distância do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e 

Tecnologia - IFRN; 

 

(b) investigar como o material 

didático do curso de espanhol 

da EaD do IFRN contribui para 

o desenvolvimento da PO dos 

alunos; 

 

1) Como o professor formador 

de língua espanhola do IFRN 

concebe e ensina a produção oral 

na EaD?  

2) Como o aluno percebe e 

avalia a produção oral em um 

curso de EaD?  

 

3)   De que forma o material 

didático de língua espanhola 

produzido para a EaD contribui 

para o desenvolvimento da 

produção oral?  

 

 

 

 

 

 

 Questionários;  

 

 Notas de observação; 

Q
u

a
n

ti
ta

ti
v

a
 

 

(c) analisar o desenvolvimento 

da produção oral dos 

aprendizes ao longo de dois 

semestres acadêmicos em 

relação à pronúncia, acurácia 

gramatical, fluência, 

inadequação e diversidade 

lexical e proficiência oral 

global através da realização de 

tarefas de produção oral;  

 

(d) avaliar o impacto de duas 

formas diferentes de feedback 

no desenvolvimento da 

produção oral dos aprendizes 

de espanhol na EaD. 

4)   A realização de tarefas de 

PO contribui para o 

desenvolvimento da produção 

oral dos aprendizes de espanhol 

como LE na EaD em relação à 

pronúncia, acurácia gramatical, 

fluência, inadequação e 

diversidade lexical e proficiência 

oral global?  

 

 

 

5)  Como diferentes tipos de 

feedback podem contribuir para 

o desenvolvimento da produção 

oral dos alunos da EaD? 

 

 

 Pré e pós-testes. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

As conclusões desse estudo serão informadas a todos que fazem o curso do IFRN para 

que a instituição possa refletir sobre os resultados da pesquisa, através da socialização dos 

conhecimentos gerados com esse estudo, de modo a retornar como informações 
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beneficiadoras da prática docente e da atividade discente pois, como afirma Leffa (2001, p.7), 

na linguística aplicada não se pesquisa para explicar uma teoria; pesquisa-se principalmente 

para resolver um problema, e por isso, está-se mais próximo de dar um retorno à sociedade. 

 

3.7 COLETA PILOTO 

 

Estabelecidos os objetivos da pesquisa e definida a metodologia a ser utilizada, foram 

elaborados e pilotados os instrumentos de pesquisa. Como citado na seção 3.5, os 

questionários foram pilotados com a professora da disciplina de Língua Espanhola I, no 

semestre 2013.2, e com três alunos matriculados nessa disciplina. O pré e o pós-teste e 

também as tarefas a serem aplicadas foram pilotadas em três polos: Caraúbas (grupo 

controle), Parnamirim (Experimental) e São Gonçalo (Experimental +), no semestre 2014.1, 

com os alunos da disciplina de Língua Espanhola II. Os polos foram escolhidos 

aleatoriamente, mas tencionando manter um equilíbrio na quantidade de participantes.  

Inicialmente, para os grupos experimental e experimental +, foi pensada a aplicação de 

6 tarefas, incluindo pré e pós-teste. Para estimular a participação de todos, foi sorteada uma 

gramática entre os que fizeram todas as tarefas orais. No quadro 10 está o cronograma da 

coleta piloto das tarefas orais. 

 

QUADRO 10 - Cronograma de realização das tarefas de produção oral da coleta piloto 

Coleta Piloto - 2014.1 

Língua Espanhola II 

Pré-teste: 07/04 a 13/04 

Tarefa 2:  14/04 a 24/04 

Tarefa 3: 25/04 a 05/05 

Tarefa 4: 06/05 a 16/05 

Tarefa 5: 17/05 a 27/05 

Pós-teste: 28/05 a 04/06 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Apesar de o cronograma de aplicação das tarefas estar de acordo com o cronograma 

geral da disciplina, seguindo os seus seis módulos, do contato constante da pesquisadora com 

os discentes buscando motivá-los e de ter havido o sorteio da gramática, somente 8 alunos, 

dos 42 participantes, fizeram todas as tarefas necessárias para validar os dados. As 
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informações referentes ao quantitativo inicial e final de participantes, por grupos, 

considerando as tarefas válidas, estão no quadro 11: 

 

QUADRO 11 - Cronograma de realização das tarefas de produção oral da coleta piloto 

Coleta Piloto - 2014.1 

Língua Espanhola II 

Grupo Quantidade inicial de 

alunos 

Quant. de alunos que 

realizaram todas as 

tarefas 

Piloto (Caraúbas) 14 1 

Experimental (Parnamirim) 14 3 

Experimental + (São Gonçalo) 14 4 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Uma possível explicação para a redução no quantitativo de alunos foi a realização da 

pesquisa na época da Copa do Mundo de Futebol, ocorrida no Brasil, momento no qual o 

cronograma da disciplina foi atípico para adequar-se aos dias de jogos da seleção brasileira. 

Devido à pouca quantidade de alunos que cumpriu o necessário para validar a coleta, que era 

realizar todas as tarefas propostas, não foi possível considerá-la para análise, mas os dados 

oriundos dessa coleta piloto foram importantes para indicar quais modificações seriam 

necessárias para validar as coletas subsequentes, realizadas nos semestres 2015.1 e 2015.2.  

A partir desses dados, decidiu-se eliminar uma tarefa a cada semestre, aplicando-se 

somente 5 aos grupos experimentais, para que fosse possível, caso necessário, ampliar o prazo 

entre uma tarefa e outra. Também preferiu-se atribuir notas ou pontos às tarefas, que seriam 

somadas à nota final da disciplina, buscando estimular uma participação maior dos alunos, 

uma vez que apenas o sorteio de uma gramática não foi suficiente para garantir o 

envolvimento de todos os alunos. Optou-se, ainda, para as coletas seguintes, por usar todos os 

alunos como colaboradores, e não somente os de alguns polos, como feito no estudo piloto, no 

intuito de amenizar os riscos de invalidar a coleta pelo reduzido número de participantes.  



 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir de cada fase e instrumento da 

pesquisa, bem como sua análise e discussão, considerando-se as teorias estudadas na 

fundamentação teórica desta pesquisa, e pretende, também, responder às questões de pesquisa 

do estudo. Tencionando responder às questões de pesquisa 1 (Como o professor formador de 

língua espanhola do IFRN concebe e ensina a produção oral na EaD?) e 3 (De que forma o 

material didático de língua espanhola produzido para a EaD contribui para o desenvolvimento 

da produção oral?), foram considerados os dados obtidos com a aplicação do questionário 

com os professores, observação do ambiente virtual de aprendizagem e análise do material 

didático quanto às propostas de trabalho para o desenvolvimento da habilidade de produção 

oral. A questão 2, sobre como o aluno percebe e avalia a produção oral em um curso de 

licenciatura em Letras Espanhol a distância, foi respondida a partir dos dados qualitativos 

coletados a partir da aplicação de um questionário com os alunos participantes da pesquisa.   

Os dados quantitativos, referentes à análise estatística dos resultados do 

desenvolvimento da produção oral através das tarefas realizadas pelos alunos, responderam às 

duas últimas questões de pesquisa: 4) A realização de tarefas de PO contribui para o 

desenvolvimento da produção oral dos aprendizes de espanhol como LE na EaD em relação à 

pronúncia, acurácia gramatical, fluência, inadequação e diversidade lexical e proficiência oral 

global? 5)  Como diferentes tipos de feedback podem contribuir para o desenvolvimento da 

produção oral dos alunos da EaD?  

A análise está dividida nas seguintes seções secundárias: o ensino da produção oral na 

EaD do IFRN: o moodle, o material didático e o professor (seção 4.1); o ensino da produção 

oral na EaD do IFRN: o que pensam os alunos (seção 4.2) e o ensino da produção oral na EaD 

do IFRN: tarefas de produção oral e feedback (seção 4.3). A reflexão e a avaliação dos dados 

coletados possibilitaram traçar um diagnóstico do processo de desenvolvimento da habilidade 

de produção oral em um contexto de aprendizagem de uma língua estrangeira a distância.  

 

4.1 O ENSINO DA PRODUÇÃO ORAL NA EAD DO IFRN: O MOODLE, O MATERIAL 

DIDÁTICO E O PROFESSOR 

 

Anterior ao início da observação do ambiente virtual moodle, onde foram lecionadas 

as disciplinas de Língua Espanhola II e III, e à análise do livro didático, foram delimitados os
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aspectos a serem apreciados com relação ao desenvolvimento da produção oral dos 

aprendizes. Com base nos objetivos da pesquisa, a observação deteve-se nos seguintes pontos: 

procedimentos didáticos, metodologia, atividades e materiais didáticos utilizados pela 

professora e tutores para o trabalho com a produção oral; importância da habilidade de PO 

frente a outras habilidades linguísticas e feedback dado aos aprendizes. Referente ao livro 

didático, foram apreciados conteúdos e atividades que estivessem relacionados à produção 

oral  

Os dados obtidos da observação do moodle e da análise do material didático de cada 

disciplina foram triangulados às respostas da professora ao questionário, considerando-se as 

perguntas sobre a importância do ensino da produção oral em aulas de E/LE e sobre sua 

própria prática, e serão apresentados e analisados nas próximas duas subseções, que tratam, 

respectivamente, das disciplinas de Língua Espanhola II e III. 

 

4.1.1 Língua Espanhola II: o que foi visto  

 

A pesquisa sobre como ocorre a prática da produção oral na EaD, valendo-se do 

instrumento de observação, foi iniciada na disciplina de Língua Espanhola II, no semestre 

2015.1. Dividido em 8 semanas, o componente curricular teve início no dia 09 de fevereiro e 

finalizou no dia 05 de abril. Todas as semanas foram observadas para a realização da 

pesquisa, enquanto que, concomitantemente, era avaliado o livro didático, visto esse ser, 

quase que exclusivamente, a fonte de recursos teóricos e de atividades para a professora da 

disciplina, ficando inviável uma análise dissociada.  

A professora da disciplina, auxiliada por 4 tutores a distância que colaboravam 

esclarecendo as dúvidas dos alunos e corrigindo as atividades propostas no ambiente, assistia 

a 116 alunos matriculados, distribuídos entre os polos de Caraúbas (14 alunos); Currais Novos 

(8 alunos); Marcelino Vieira (8 alunos); Natal (30 alunos); São Gonçalo (30 alunos) e 

Parnamirim (26 alunos). Havia, ainda, a participação da pesquisadora no moodle, através da 

aplicação e correção das tarefas de produção oral. 

O livro didático adotado na disciplina, intitulado Lengua Española II, foi elaborado 

especialmente para o curso, em uma parceria do IFRN com a UAB. A autora é uma 

professora nativa de um país de língua espanhola, pertencente ao quadro de servidores 

permanentes do Instituto, com formação na área de língua espanhola, e responsável pela 

implementação dos cursos de Licenciatura em Espanhol no IFRN tanto na modalidade 

presencial, quanto a distância. O material segue o padrão adotado pela Instituição, com 
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identidade visual própria, que faz referência ao universo latino-americano, com uso recorrente 

de imagens, e tem o intuito de aproximar os conteúdos e as atividades dos aprendizes, 

buscando estabelecer um diálogo. Este último aspecto está em consonância com um dos 

pontos elencados pelo documento elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

intitulado Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância, no qual preconiza 

que o material didático deve ser estruturado em linguagem dialógica, de modo a promover 

autonomia do estudante desenvolvendo sua capacidade para aprender e controlar o próprio 

desenvolvimento (2007, p.15).  

O livro didático elaborado para o curso é disponibilizado aos alunos de forma digital, 

em um CD; impressa, com o envio do material para os polos de apoio para sua distribuição 

entre os alunos e também com a disponibilização de 3 exemplares para a biblioteca de cada 

polo; e ainda é postado na página da disciplina no moodle pelo professor, de acordo com o 

que programou para ser utilizado no AVA. 

 As unidades do material elaborado para as disciplinas de Língua Espanhola do curso 

de Licenciatura em Letras Espanhol do IFRN comumente dividem-se em 9 seções 

(excetuando-se as aulas cujo propósito é somente a revisão de conteúdos), cada qual com um 

objetivo distinto, como descrito no quadro 12.  

 

QUADRO 12 - Seções do livro didático de Língua Espanhola do curso 

Seções 

 

Objetivos 

 

Presentación y objetivos Explicitar os resultados que se espera que o aluno 

alcance tendo em consideração os conteúdos 

apresentados. 

Para empezar 

 

Apresentar um texto introdutório do conteúdo a ser 

estudado. 

Así es Apresentar os conteúdos (gramaticais, lexicais, 

fonéticos...) da aula. 

¡Ojo! Destacar algum dado relevante sobre o tema estudado. 

Manos a la obra Propor a realização de atividades de assimilação. 

Soy todo oídos Propor atividades de compreensão auditiva 

Una lengua varias culturas Apresentar conteúdos de cunho sociocultural. 

Ya sé Resumir os conteúdos estudados na aula. 
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Referencias Apresentar as referências bibliográficas consultadas para 

elaboração da aula.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Com relação à análise do ambiente virtual, na página inicial da disciplina a professora 

dá as boas-vindas aos alunos e apresenta a matéria de forma motivadora, buscando estimular o 

envolvimento de todos no processo de ensino e de aprendizagem que dá início. Nessa mesma 

página, informa o seu nome e os dos tutores, apresenta o calendário e o cronograma da 

disciplina e abre três fóruns: um para apresentação dos tutores, outro para notícias e um 

terceiro para dúvidas. O observado nesse primeiro momento coaduna com a compreensão de 

Casamayor (2008) de que os recursos iniciais de apoio e comunicação que possam facilitar a 

adaptação do aluno ao meio tecnológico devem vir acompanhados de elementos 

motivacionais, o que os ajudará a superar a sensação de estar sozinhos. Apesar de a professora 

demonstrar organização quanto à apresentação da disciplina, não foi verificada, nesse 

momento, qualquer referência ao desenvolvimento das habilidades linguísticas, houve apenas 

a descrição dos conteúdos linguísticos e nócio-funcionais que seriam estudados naquele 

semestre. 

Na primeira semana da disciplina, de 9 a 15 de fevereiro, foram trabalhadas as 

unidades 1 e 2 do livro didático e não houve atividade avaliativa proposta pela professora, 

mas foi aplicada a primeira tarefa (pré-teste) de produção oral. A aula 1 do livro didático, com 

28 páginas, não apresentava nenhuma proposta de atividade voltada para o desenvolvimento 

da PO dos alunos. As atividades, em sua maioria, limitavam-se ao preenchimento de lacunas 

ou interpretação textual. Na unidade 2, também não havia referências ao trabalho com a 

produção oral. As tarefas propunham completar espaços em branco com os conteúdos 

gramaticais ou lexicais estudados e havia sugestões somente para a produção escrita. No 

contexto específico da EaD, em que interações ou produções orais são mais escassas ou, no 

caso avaliado, inexistentes, seria importante que a professora oportunizasse momentos para a 

fala em sala de aula (moodle), pois isso, segundo Swain (1993), contribui para o 

desenvolvimento da automaticidade no uso da língua pelo aprendiz, dado que a produção oral 

permite a prática significativa de recursos linguísticos. 

As aulas 3 e 4 do livro didático foram trabalhadas na segunda semana da disciplina, 

que aconteceu entre os dias 16 e 22 de fevereiro. A aula 3 repetia o padrão das duas 

anteriores, com foco na gramática, no léxico e nos conteúdos nócio-funcionais e com 

atividades voltadas para a interpretação de texto e preenchimento de lacunas. Já a aula 4, 

apesar de assemelhar-se às demais, inovava apresentando, brevemente, um conteúdo fonético. 
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FIGURA 7 - Conteúdo do livro didático Língua espanhola II 

Em um pequeno quadro trazia a definição de sonidos agrupados e sirrema, com um exemplo 

(ver figura 7).   

 

   

 

 

Fonte: Barreto (2012, p.16) 

 

Para a prática do conteúdo, sugere que o aluno pronuncie alguns grupos fônicos 

considerando o conteúdo estudado (ver figura 8), mas não faz nenhuma recomendação sobre 

como fazer a atividade, tal como gravá-la ou não e tampouco promove uma relação entre o 

conteúdo fonético e os demais conteúdos vistos na unidade. De acordo com Celce-Murcia 

(1987), o tratamento de questões referentes à fonética deve ser baseado em uma prática de 

pronúncia atrelada a todas as atividades realizadas, sejam estas de gramática, de léxico, ou de 

qualquer outra natureza e, pela análise do livro, não foi identificada uma proposta para o 

exercício da pronúncia apoiado em uma prática integrada. Apesar de o material didático 

apresentar essa atividade para a prática da pronúncia, a professora não a realizou com os 

alunos. 
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FIGURA 8 – Atividade de língua espanhola II 

 

Fonte: Barreto (2012, p.20) 

 

Ainda na mesma semana, foi realizada uma atividade da aula 5 do material didático, a 

qual propunha uma visita virtual ao Museu do Prado e a elaboração de um texto descritivo, 

mínimo de 10 linhas, sobre um dos quadros vistos no site do Museu. Os feedbacks dados 

pelos tutores a essas tarefas focavam nos aspectos gramaticais ou apresentavam comentários 

gerais sobre a qualidade do trabalho, como mostra o quadro 13, que traz exemplos de 

feedback dados a três alunos distintos. Ademais, percebe-se a falta de uma revisão do que é 

escrito ao aluno, como o feedback número 3, no qual há alguns erros linguísticos (destaque 

em azul).  Se o objetivo é contribuir para a aprendizagem dos alunos, é imprescindível o 

cuidado com o que se apresenta aos aprendizes.  

 

QUADRO 13 - Exemplos de feedbacks da atividade escrita da segunda semana 

Feedbacks  

1) Estimada María, 

Si no comprendiste te explico de nuevo. Este ejercicio visaba estimular tu capacidad de 

hacer una descripción. Por supuesto que hay que investigar ya que se trata muchas veces de 

imágenes en que no reconocemos todos los objetos, aun así se espera que cada uno describa 

el cuadro según su propia percepción personal, entonces, copiar un texto literal de un sitio 

de trabajo conocido no sirve como ejercicio. En otra 

 

2) Su texto está muy bueno, Carmen. Felicitaciones. 

 

3) Hola Juan, 

te fecilito por tu texto. Sigue algunas correcciones: 

I)criación - se ecribe con "e" creación. 
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II) a imagen - en artículo femenino es "la" por lo tanto "la imagen" 

III) muesta - muestra 

IV) tienes un aspecto sexual y tienes una mirada - el verbo tener debería está conjugado en 

la tercera persona, o sea, "tiene". 

V) que expreson satisfación - el correcto es "que expresa"  

VI)el brilho - el brillo 

Atentamente. 

 
Fonte: Moodle  

 

Na terceira semana, de 23 de fevereiro a 01 de março, foram vistas as aulas 6 e 7 e 

realizado um questionário avaliativo e objetivo sobre os conteúdos gramaticais das duas 

unidades. A correção do questionário foi feita indicando a opção correta e com um dos 4 

comentários como feedback, variando conforme a nota do aluno: para os que alcançaram nota 

entre 90 e 100, a apreciação era ¡Congratulaciones! Sigue estudiando; os que obtiveram nota 

entre 80 e 89 tiveram como resposta ¡Estás muy bien! Adelante; os que atingiram nota menor 

que a média, 60, receberam o feedback ¡Esfuérzate! Los estudios te recompensarán; e, por 

último, os alunos cujas notas foram inferiores a 50 leram Sigue intentando. Con esfuerzo 

mejorará tus resultados. Também nessa semana não houve conteúdos ou atividades voltados 

para a prática da produção oral.  Sobre tipos de feedback, Leffa (2003) comenta que um 

feedback com um comentário mais específico sobre um aspecto da resposta do aluno, 

principalmente quando é do tipo corretivo, ou seja, quando a resposta está equivocada, serve 

para alertar o aprendiz para aspectos linguísticos que podem passar despercebidos. Desta 

forma, ainda segundo o autor, desenvolve-se o noticing, justificando-se a escolha por esse tipo 

de feedback, o que não foi feito na semana observada. O noticing, ou seja, a percepção 

consciente de características da linguagem é, segundo Schmidt e Frota (1986), uma condição 

fundamental para a aquisição de uma L2 e Bergsleithner (2007) afirma que esse registro 

cognitivo pode ser induzido através de qualquer tipo de instrução. Dessa forma, um feedback 

que aponta e comenta os erros dos alunos poderia funcionar como um tipo de instrução, 

induzindo o noticing. 

Entre os dias 2 e 8 de março, na quarta semana, os alunos realizaram a segunda tarefa 

de produção oral elaborada para essa pesquisa e estudaram as aulas 8 e 9 do livro didático. 

Das duas unidades, apenas uma atividade da aula 8 propunha uma atividade oral que também 

exigia uma resposta escrita, conforme mostra a figura 9.  
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FIGURA 9 – Atividade oral da aula 8 do livro de língua espanhola II 

 

Fonte: Barreto (2012, p.13) 

 

A atividade consiste basicamente na repetição de um modelo proposto, com pouco 

espaço para a criação do aluno e sem um objetivo concreto, já que propõe que a resposta seja 

também escrita, limitando, assim, a prática de produção oral dos aprendizes. O que se percebe 

por esse tipo de atividade é uma reprodução de atividades tradicionais de repetição. Sobre 

isso, Kenski (2005) destaca que embora as tecnologias avancem, o seu uso de forma 

convencional ainda é vigente. Nessa perspectiva, apesar de ter a sua disposição várias 

ferramentas, o professor as utiliza quase sempre do mesmo modo, com pouca criatividade. 

Assim, os objetivos do ensino podem não ser alcançados, pois os alunos, interagindo 

exclusivamente com o computador e da mesma forma, acabam por não se sentirem 

motivados. Vale destacar aqui que, embora esta atividade tenha sido uma das exíguas 

oportunidades de prática oral propostas pelo livro didático, a professora não solicitou sua 

realização, demonstrando, pelo visto nessas quatro semanas avaliadas, uma predileção por 

atividades de escrita e gramática.  

Ainda na quarta semana, a professora solicitou, como atividade avaliativa, a realização 

de uma tarefa proposta na aula 10 do livro didático, que compreendia a produção escrita de 

uma biografia de um cantor latino famoso e a inclusão da letra de uma de suas músicas. 

Assim como na segunda semana, os feedbacks dados pelos tutores eram genéricos, com 

correções pontuais de aspectos gramaticais, ortográficos ou textuais (QUADRO 14) e, 

novamente, apresentavam erros (destaque em azul). Com exceção da tarefa proposta como 

instrumento da presente pesquisa, não foi verificada nenhuma outra prática para o 

desenvolvimento da produção oral dos aprendizes.  
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QUADRO 14 - Feedback da atividade escrita da quarta semana 

Feedback 

Estimada Paula, 

Observa el uso de mayúsculas, de destaques con aspas, etc. Hay que estar atenta también a 

las concordancias. Sigue trabajando. 

 

Hola, Pedro.  

La actividad consistía en leer sobre el artista y escribir la biografía con tus propias palabras. 

Tampoco adjuntaste la canción. 

 

Hola Isabel. 

buen texto y excelente grupo musical has elegido. 

Cuidado con algunos errores:  

I) en español no hay palabras acabadas en "m", siempre terminaran en "n". 

II) Observe las concordancias. 

III) Hay algunos problemas de vocabulario. 

Atentamente. 
Fonte: Moodle 

 

Na quinta semana, que correspondeu ao período de 9 a 15 de março, foram trabalhadas 

as aulas 11 e 12, ambas sem nenhuma proposta de conteúdo ou prática direcionados para o 

desenvolvimento da produção oral dos alunos. Nesse mesmo período, a professora sugeriu, 

ainda, duas atividades: a resolução de um questionário objetivo sobre os conteúdos 

gramaticais estudados nas unidades vistas na semana e a participação em um fórum, também 

por escrito, no qual o aluno deveria contar o que fez de interessante naquele ano e o que fez 

cada dia daquela semana. Com relação ao fórum, o feedback era baseado em correções de 

erros gramaticais. Como feedback do questionário, os alunos recebiam o comentário ¡Muy 

bien! para as respostas certas e, para as questões com erro, era apresentada a opção correta. 

Segundo Horton (2000), um feedback automático que apenas indica o que está correto ou 

errado não motiva o aluno, sendo necessário, também, fornecer informações adicionais sobre 

o conteúdo. 

Durante a sexta semana, entre os dias 16 e 22 de março, foi aplicada a terceira tarefa 

de produção oral para obtenção de dados para a presente pesquisa. Nessa mesma semana os 

alunos estudaram as aulas 13 e 14 e a professora propôs diferentes materiais complementares 

para seus estudos, tais como arquivos sobre o verbo doler e com vocabulário referente ao 

tema da saúde. Excetuando-se a terceira tarefa de prática oral proposta pela pesquisadora, as 

demais atividades indicadas para a semana eram de preenchimento de lacunas, conjugação de 

verbos, seleção de formas verbais adequadas e elaboração de frases comparativas escritas, 

como as realizadas nas semanas anteriores. Sobre isso, vale ressaltar que é importante na EaD 
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variar as propostas de apresentação do conteúdo e as atividades, pois quanto mais 

diversificado o material, mais nos aproximamos das diferentes realidades dos educandos e 

possibilitamos diferentes formas de interagir com o conteúdo (FLEMING, 2004, p. 23).  

Na sétima semana da disciplina, que compreendeu o período de 23 a 29 de março, foi 

aplicada a quarta tarefa de produção oral como parte da presente pesquisa. Foram trabalhadas, 

ainda, as aulas 16 e 17 do livro didático e solicitada a participação dos alunos em um fórum 

escrito no qual deveriam fazer previsões para seu futuro. A correção dessa atividade teve 

como foco, novamente, os aspectos gramaticais. Na última semana do curso, entre os dias 30 

de março e 5 de abril, foram vistas as aulas 18 e 19 e aplicado o pós-teste da coleta de dados 

da pesquisa com os grupos controle, experimental e experimental+. A professora não propôs 

nenhuma outra atividade e, especialmente na EaD, a tarefa desempenha um importante papel 

e por isso é pertinente que receba atenção frequente e seja bem planejada. Nas palavras de 

Moore e Kearsley (2011, p.150), a tarefa é o principal componente que une o instrutor ao 

aluno, o profissional de criação ao instrutor e até mesmo o aluno a seus colegas. Ela 

representa a chave para a avaliação do programa [...] e é o meio pelo qual o progresso de 

cada aluno é avaliado. Nas aulas do livro didático trabalhadas nessas duas últimas semanas 

também não havia nenhuma proposta de atividade de produção oral.  

Como observado durante a disciplina e no material didático, não houve uma 

preocupação em desenvolver equilibradamente as quatro habilidades linguísticas dos alunos. 

Embora o livro analisado traga uma seção de compreensão auditiva, não se exige o 

cumprimento do que é proposto nesse tópico e há uma clara predominância de atividades de 

produção e compreensão escrita no ambiente.  

 

4.1.2 Língua Espanhola II: o que foi dito 

 

Em seu questionário (APÊNDICE B), em resposta à questão 12 58 , a professora 

afirmou que no ensino da língua espanhola as quatro habilidades devem ser enfatizadas. No 

entanto, em sua prática, o que foi observado foi o foco, quase exclusivo, nas habilidades de 

compreensão e produção escrita.  

Em resposta às questões 13, 14 e 15, a professora declarou também que costuma 

realizar atividades de produção oral, principalmente nas disciplinas de Língua Espanhola, com 

uma frequência de uma a três vezes por semestre, através de diálogos e apresentações, e que 

prioriza o desenvolvimento do léxico e da pronúncia dos alunos. Respondeu, ainda, nas 

                                                           
58 Para as respostas às questões de 1 a 11, rever seção 3.3.  
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questões 16 e 17, que utiliza como materiais vídeos, canções, filmes e recursos como 

gravação de áudio e chat. O uso de mostras de uso real da língua, como, por exemplo, filmes e 

música, como citado pela professora, é válido no processo de ensino e aprendizagem de uma 

LE, pois, segundo Andrijević (2010), permite ao aluno ter contato com situações reais, 

centrando-se mais na forma que no conteúdo, e estimula, através de seus elementos culturais, 

o interesse e a motivação do aluno com relação à língua alvo. No entanto, a partir da análise 

do AVA, não foi possível verificar a prática da produção oral, exceto pelas tarefas realizadas 

pela pesquisadora, e tampouco o uso de diferentes materiais e recursos. Foi identificada, 

apenas, durante toda a disciplina, a postagem de um único vídeo, não autêntico, e de 

diapositivos do power point, e a realização somente de chats escritos. Uma possível 

interpretação para a divergência entre o visto e o dito seja a consideração, pela professora, das 

tarefas aplicadas pela pesquisadora como prática suficiente para o semestre.  

Nas questões 19, 20 e 21 a professora afirma que sente dificuldades relativas ao ensino 

da produção oral na EaD devido ao pouco domínio dos recursos tecnológicos, que resolve 

recorrendo a especialistas da área, e à pouca participação dos alunos, devido à timidez e à 

escassez de materiais que possam auxiliá-la nessa prática. Para essas duas últimas 

dificuldades, a docente afirma resolvê-las estudando sobre a EaD. Em conversas com outros 

professores de língua que atuam na EaD, percebe-se uma crença com relação às atividades de 

produção oral, justificando-se ser uma prática pouco viável por questões técnicas ou falta de 

interesse dos alunos. Apesar de 2 alunos relatarem, no questionário que será analisado na 

seção 4.2, timidez e dificuldade, estes realizaram todas as tarefas propostas e não foi 

percebida resistência, insegurança ou complicação durante a realização das tarefas de nenhum 

aluno, contrariando essa perspectiva dos professores.   

De uma forma geral, o que se percebeu no AVA foi o uso do material didático como 

principal recurso do processo de ensino e de aprendizagem, o que levou a professora a limitar-

se ao que propõe o livro didático, restringindo os conteúdos e as possibilidades didáticas, 

embora reconheça, em resposta à questão 18, que o material didático não a auxilia de 

nenhuma forma no desenvolvimento da PO dos alunos. Durante a observação do ambiente 

moodle, não foi verificada uma adaptação mais expressiva do material, foram percebidos tão 

somente recortes das atividades. Essa constatação corrobora o pensamento de Griffin (2005, 

p.125) quando afirma que os professores [...] se regem mais pelo input que vem nos 

materiais, que a sua vez determina o que devem aprender os alunos. [...] muitas vezes sequer 

é o professor quem determina como tem que ajustar o input, são os autores ou editores dos 
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materiais didáticos59 . Diante dessas constatações, é recomendável que o professor tenha 

autonomia para complementar o material didático e poder, assim, contribuir de forma positiva 

para a aprendizagem dos alunos. Reforça-se essa ideia pelo fato de os dados obtidos na 

observação demonstrarem a tendência da professora a limitar-se às sugestões do livro 

didático. Esse fato, aliado à falta de propostas para a prática da produção oral no livro e à 

realização de tarefas de PO pela pesquisadora, talvez tenha culminado na ausência dessa 

prática durante o semestre avaliado. 

 

4.1.3 Língua Espanhola III: o que foi visto  

 

Ainda em consonância com o objetivo de investigar como ocorre a prática da 

produção oral na EaD, também foi analisada a disciplina de Língua Espanhola III, 

contemplando a página da disciplina no moodle e o material didático utilizado. O período de 

observação, referente à avaliação do componente curricular, foi concomitante à realização da 

disciplina, cuja carga-horária de 80h foi dividida em 5 módulos, que compreenderam o espaço 

de tempo entre os dias 10 de agosto e 17 de outubro, no semestre 2015.2. 

Todas as aulas foram observadas, assim como foram avaliados todos os materiais 

utilizados pela professora na disciplina. Singularmente para este componente curricular, não 

foi possível a professora seguir o livro elaborado para Língua Espanhola III, pois a 

reformulação do PPC do curso, realizada em 2014, modificou o programa da disciplina e o 

livro, por não ter sido revisto ainda, não estava condizente com a nova proposta. Dessa forma, 

a professora utilizou apenas algumas unidades do livro, complementando-as com materiais 

extras selecionados por ela. Na plataforma, a docente explicou a situação e sugeriu a leitura 

das demais unidades do livro didático como um apoio para os estudos em casa.  

A atuação da professora com relação ao material didático tem respaldo no documento 

‘Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância’ (2007), já citado antes, em 

que o MEC declara que o material didático deve estar consoante aos princípios 

epistemológicos, metodológicos e políticos expressos no projeto do curso, tanto no aspecto do 

conteúdo quanto da forma, de modo a contribuir para a construção do conhecimento e diálogo 

entre aluno e professor.  

O livro didático de Língua Espanhola III foi também elaborado especificamente para o 

                                                           
59 Los profesores [...] se rigen más por el input que viene en los materiales que a su vez determina lo que deben 

aprender los alumnos. Por lo tanto, muchas veces ni siquiera es el profesor quien determina como hay que 

ajustar el input, son los autores o editores de los materiales didácticos (GRIFFIN, 2005, p.125). 



96 

 

curso de Licenciatura em Letras Espanhol do IFRN, em parceria com a UAB. O professor 

conteudista é formado em antropologia, com mestrado em ciências sociais e atua como 

professor de espanhol desde 2004, em uma Fundação de apoio ao IFRN. Com o mesmo 

padrão de ilustração, diagramação e divisão do livro de Língua Espanhola II, comentado 

anteriormente, o livro de Língua Espanhola III também faz largo uso de imagens e busca 

manter um diálogo com os aprendizes.  

Na disciplina estavam matriculados 44 alunos, distribuídos entre os polos de Caraúbas 

(3 alunos), Currais Novos (4 alunos), Marcelino Vieira (3 alunos), Natal (12 alunos), São 

Gonçalo (9 alunos) e Parnamirim (13 alunos). Em comparação à disciplina de Língua 

Espanhola II, antecessora e pré-requisito para essa, houve uma redução de 63% no 

quantitativo de alunos. Pelo reduzido número de alunos, na disciplina atuaram apenas a 

professora e uma tutora, ademais da pesquisadora trabalhando exclusivamente com as tarefas 

de produção oral. Essa redução no número de alunos matriculados consequentemente 

impactou a quantidade de participantes da coleta longitudinal da pesquisa, pois diminuiu a 

probabilidade de o mesmo aluno que realizou as tarefas em 2015.1 participar também nesse 

novo semestre.  

Na página inicial da disciplina no moodle, a professora dá as boas-vindas e apresenta 

brevemente a organização da matéria na plataforma, apresenta seu nome e o da tutora, 

incluindo o nome da pesquisadora como tutora para as atividades orais, expõe as datas de 

início, término e avaliação da disciplina e disponibiliza arquivos como o programa e o 

calendário do componente curricular. No programa disponibilizado aos alunos, que é o 

mesmo apresentado no PPC do curso, há referências ao desenvolvimento da habilidade de 

produção oral na ementa, nos objetivos e nos procedimentos metodológicos da disciplina. 

Ainda nessa página, a docente abriu um fórum para apresentação dos alunos e outro de 

notícias, objetivando criar um espaço para diálogo entre os que fazem a disciplina e os alunos. 

Esse espaço específico para apresentações durante a primeira semana do curso é oportuno, 

pois ajuda a criar conexões entre os participantes e a promover um senso de comunidade 

(ROVAI, 2002).  

Entre os dias 10 e 24 de agosto os alunos estudaram o primeiro módulo da disciplina. 

No espaço do AVA correspondente a esse período estavam descritos os objetivos e os 

conteúdos do módulo, tal como constam no programa disponibilizado aos alunos, além dos 

materiais para estudo, um vídeo sobre um conteúdo específico e uma atividade. Nesse mesmo 

período, ainda foi aberto um fórum de dúvidas para os alunos. Dentre os materiais usados pela 

professora, estavam duas unidades do livro elaborado para a disciplina. Em ambas as lições, 
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não foi observada nenhuma proposta para a produção oral. Eram apresentados alguns 

conteúdos, seguidos de atividades de completar e reescrever frases ou relacionar colunas. A 

compreensão oral era sugerida apenas na seção Soy todo oídos, que nunca foi trabalhada na 

disciplina observada. Outro material também foi disponibilizado pela professora, mas seguia o 

mesmo padrão de conteúdos e de tarefas de preenchimento de lacunas ou de reescrita de 

frases. A atividade proposta pela professora consistia em um questionário objetivo sobre os 

conteúdos gramaticais estudados no módulo e a correção era feita no arquivo enviado pelo 

aluno, apontando se cada questão estava correta ou incorreta, e, nesse segundo caso, 

indicando a opção certa, incluindo explicações apenas para alguns alunos e em questões 

específicas. Não havia, pois, um padrão para o feedback. Nesse módulo foi realizada a 

primeira tarefa de produção oral (pré-teste) com os alunos. 

A professora postou, ainda, uma videoaula, produzida pelo IFRN, ministrada por ela, 

sobre um conteúdo gramatical específico do módulo, para o qual já haviam sido postados 

materiais escritos. Esse recurso didático pode ser relevante no curso, pois, segundo pesquisa 

da Confederação Nacional da Indústria (2014), 34% dos brasileiros consideram o uso de 

videoaulas gravadas como a melhor metodologia para cursos a distância, enquanto 

respectivamente 21% e 18% preferem livros impressos e digitais. Além disso, o uso de 

videoaulas é uma oportunidade a mais de input oral para a aprendizagem de uma língua 

estrangeira, principalmente considerando-se a particularidade do curso de Licenciatura em 

Espanhol do IFRN de basear-se primordialmente no uso da escrita por meio virtual.  

No segundo módulo, de 28 de agosto a 8 de setembro, foram especificados os 

conteúdos gramaticais a serem estudados e a professora abriu um novo fórum para postagem 

de dúvidas. Foram disponibilizados materiais para estudo, mas nenhum pertencia ao livro 

didático elaborado para a disciplina. Eram arquivos provenientes de distintas fontes, mas com 

a mesma proposta dos materiais usados anteriormente: sequência de explicações gramaticais 

seguidas de propostas de atividades de preenchimento de espaço e de reescrita de frases. Para 

os conteúdos trabalhados nesse módulo, a professora deu uma lista com sugestões de vídeos 

divulgados na Internet sobre os aspectos gramaticais estudados e postou um vídeo sobre o 

qual realizou uma atividade escrita, como mostra a figura 10. Novamente foram encontrados 

erros, destacados em azul. 
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FIGURA 10 - Atividade 02 do módulo 

 
Fonte: Moodle 

  

 Embora a professora solicitasse aos alunos que vissem o vídeo para realizar a 

atividade, era possível fazê-la independente disso, pois os exemplos dados no arquivo com a 

proposta da atividade já davam as indicações necessárias para realizá-la apenas com base nos 

modelos mostrados. Dessa forma, a atividade, apesar de buscar integrar as destrezas de 

compreensão auditiva e de produção escrita, não foi elaborada de forma a garantir essa 

integração. Outra atividade proposta foi bastante similar ao questionário realizado no primeiro 

módulo, com questões objetivas sobre os conteúdos gramaticais estudados. O feedback 

fornecido aos alunos também seguia o que fora feito anteriormente, com correções pontuais, 

apenas indicando a resposta correta, sem explicações mais detalhadas. Nesse módulo, a 

pesquisadora aplicou a segunda tarefa de produção oral com os alunos dos grupos 

experimentais. 

 O terceiro módulo, correspondente ao período de 09 a 21 de setembro, apresentou a 

mesma organização que o anterior, com a explicitação dos conteúdos a serem vistos, o espaço 

de um fórum para dúvidas, um arquivo com sugestões de vídeos para complementar os 

estudos e duas atividades: uma tarefa sobre um vídeo postado na plataforma e um 

questionário. Com relação à primeira atividade, não era imprescindível assistir ao vídeo para 

respondê-la. Novamente, as instruções e os exemplos eram suficientes para que o aluno 

conseguisse realizar a atividade, conforme mostra a figura 11 e foram encontrados erros 

também na proposta dessa atividade (destaque em azul). A terceira tarefa de produção oral da 
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pesquisa foi proposta nesse módulo. 

  

FIGURA 11 - Atividade 01 do módulo 3 

 
Fonte: Moodle 

  

 Da mesma forma que nos dois módulos anteriores, nesse os alunos também 

responderam a um questionário objetivo sobre os conteúdos gramaticais e receberam um 

feedback sucinto, indicando apenas a opção correta para cada questão. Segundo Sales (2004), 

para a correção das atividades, os professores precisam estar capacitados para fornecer 

feedback que estimule os alunos à reflexão e à pesquisa, pois respostas prontas e pré-

fabricadas os softwares podem proporcionar de forma extensiva. Desta forma, feedbacks que 

vão além da simples indicação do certo ou errado, com indicações de estratégias para a 

aprendizagem ou que busquem a reflexão por parte dos alunos sobre seu desempenho também 

seriam importantes no contexto da EaD analisado. Sobre o material usado no módulo 3, foram 

postadas quatro aulas do livro didático de Língua Espanhola III do curso, nas quais não 

constava nenhuma proposta para a realização de tarefas de produção oral. 

 A quarta tarefa de produção oral da pesquisa foi realizada no quarto módulo, vigente 

entre os dias 26 de setembro e 02 de outubro. Seguindo o mesmo padrão, os conteúdos foram 
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especificados, um fórum de dúvidas foi aberto e foram postados os materiais, bem como uma 

atividade. Nenhum material didático usado no módulo pertencia ao livro elaborado para a 

disciplina, mas perseguiam a mesma proposta de explanações de temas gramaticais e práticas 

controladas dos conteúdos. Para esse módulo, a atividade não foi um questionário objetivo, 

mas um exercício para completar frases com as estruturas gramaticais estudadas no período. 

O feedback dado aos alunos apontava o que estava correto ou não em balões usados para fazer 

comentários no programa de computador word. Além de, uma vez mais, ser uma correção 

bastante pontual, a forma como foi realizada resultou em um excesso de informação visual, 

podendo confundir o aluno, como mostra a figura 12.  

  

FIGURA 12 - Modelo de feedback de atividade do módulo 4 

 
Fonte: Moodle 

  

 Finalizando a disciplina, foi aberto o módulo 5 entre os dias 06 e 15 de outubro, 

quando foi realizada a tarefa final da pesquisa (pós-teste) com todos os grupos participantes. 

Para esse último módulo, a professora optou por trabalhar com filmes para revisar os 

conteúdos trabalhados durante o semestre. Foram postadas três unidades do livro, cada uma 

referente a um filme, com propostas de atividades que remetiam a conteúdos gramaticais 

trabalhados na disciplina e que exigiam, sempre, a produção escrita dos alunos, preterindo, 

novamente, o trabalho com a habilidade de produção oral. A professora também 
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disponibilizou um arquivo com endereços de páginas da Internet onde os alunos poderiam 

assistir aos filmes e abriu um fórum de dúvidas. Como atividade para nota, a docente solicitou 

aos alunos que, com base no que foi visto nos filmes, respondessem a algumas questões. Da 

mesma forma que nos módulos 2 e 3, era possível responder à tarefa sem assistir aos filmes. 

Apesar de o uso de vídeos e de materiais impressos poderem atender as necessidades de 

diferentes alunos, a professora fixou-se apenas no uso desses dois recursos durante toda a 

disciplina e, segundo Moore e Kearsley (2008, p.96), há uma tendência dos professores em 

usar uma tecnologia específica para transmitir todos os diferentes componentes do seu curso e 

sobre isso os autores advertem que nenhuma tecnologia por si só tem possibilidade de atender 

a todos os requisitos de ensino e de aprendizado de todo um curso ou programa completo, 

satisfazer as necessidades dos diferentes alunos ou atender às variações em seus ambientes 

de aprendizado. É prudente, portanto, reconhecer os benefícios, mas também as limitações 

dos recursos utilizados, buscando escolher os que mais se adéquem ao contexto de ensino e às 

necessidades dos alunos, e usá-los de forma planejada e eficiente. Quanto ao feedback, 

repetiu-se o modelo de correção a partir do uso de balões de comentários com a resposta 

correta. Para alguns alunos, a tutora dava sugestões ou indicações bem genéricas sobre como 

evitar alguns erros, como no exemplo abaixo:  

 

Hola, Antonio 

 

Mira las observaciones en el archivo de respuesta. 

Le pido que tenga un poco más de atención con los verbos, con la conjugación, 

el tiempo y el modo adecuado para lo que usted quiere decir. 

Otra cosa: es interesante seleccionar el idioma español en word cuando haga 

una actividad de español. Así pequeños errores serán evitados más fácilmente. 

 

Cualquier duda, entre en contacto. 

  

 A partir da análise do AVA e dos materiais utilizados, não se observa o cumprimento 

do proposto no programa da disciplina, pois não há, desconsiderando as tarefas de produção 

oral propostas pela pesquisadora, nenhum intento de tratar essa habilidade linguística. Os 

vídeos poderiam ser usados como uma oportunidade para integrar as habilidades de 

compreensão e produção oral, mas seu uso centrou-se na prática da escrita.  

  

4.1.4 Língua Espanhola III: o que foi dito 

 

 Em resposta à questão 12 do questionário aplicado às docentes, a professora de Língua 



102 

 

Espanhola III assinalou que todas as habilidades linguísticas devem ser enfatizadas no ensino 

da língua espanhola, o que diverge do observado em sua prática. 

 Na questão 13, a professora afirma que se dedica a realizar atividades de PO entre uma 

e três vezes por semestre e na 14 declara priorizar o aspecto da fluência na produção oral dos 

alunos. No entanto, respectivamente nas questões 15,18 e 21, a docente admite que não 

trabalha a PO na EaD, embora, segundo ela, o material didático apresente temáticas 

interessantes, e afirmou, ainda, que não utiliza atividades para essa habilidade linguística. Na 

questão 19, a professora confirma que tem dificuldades relativas ao trabalho com a produção 

oral na EaD e elenca, na questão 20, as causas, quais sejam: pouco domínio dos recursos 

tecnológicos; pouca familiaridade com a EaD; dificuldade de acesso à Internet por parte dos 

alunos e a falta de tempo para a correção e preparação de materiais da EaD.  

 As respostas são bastante contraditórias, pois a professora afirma nas primeiras 

questões trabalhar a PO e, em seguida, se desdiz. Isso revela uma incompreensão da 

professora com relação a sua própria prática. A partir de suas respostas infere-se uma 

dificuldade no uso dos materiais didáticos disponíveis, talvez como consequência da admitida 

falta de domínio dos recursos tecnológicos e pouca familiaridade com a educação a distância, 

pois as atividades propostas durante o semestre poderiam ter sido adaptadas para serem 

realizadas oralmente. Para atuar na EaD, segundo Aretio et al. (2007), o professor precisa ter, 

além de conhecimentos pedagógicos, conhecimentos tecnológicos também. No caso 

analisado, apesar da professora demonstrar conhecer bem a língua alvo, sua prática parece ter 

sido limitada pela falta de domínio dos recursos tecnológicos e de entendimento sobre como 

atuar na EaD, pois embora reconheça a importância da habilidade linguística de produção 

oral, a docente assume não saber trabalhá-la. Ademais, o fato de o material didático elaborado 

para a disciplina não estar totalmente consoante à proposta de trabalho com as quatro 

habilidades pode também ter acentuado essas dificuldades. Como consequência, o aluno 

acaba por ter sua formação limitada, pois não tem o estudo e a prática de todos os 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento de sua interlíngua. 

  

4.2 O ENSINO DA PRODUÇÃO ORAL NA EAD DO IFRN: O QUE PENSAM OS 

ALUNOS 

 

Para responder à segunda questão de pesquisa, que tinha como propósito identificar as 

percepções dos alunos quanto à importância da produção oral, à sua experiência com as 

tarefas propostas pela pesquisadora, ao seu contato com a LE e suas formas de estudo e 
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prática do idioma, foi disponibilizado um questionário no moodle ao término da disciplina de 

Língua Espanhola III. Foram obtidas respostas de 26 dos 44 alunos matriculados e, para a 

análise dos dados, o questionário (APÊNDICE C) foi dividido em três blocos: o primeiro 

refere-se às questões sobre habilidades linguísticas (perguntas 1, 2 e 3); o segundo relaciona-

se com o contato e às experiências dos alunos com o idioma (questões de 4 a 12) e, por fim, o 

terceiro, dedicado à avaliação das tarefas e seu feedback (perguntas 13, 14 e 15).  

No primeiro bloco, a questão 1 indagava aos alunos quais habilidades linguísticas eles 

precisariam dominar para aprender bem o espanhol e eles poderiam marcar mais de uma 

opção. A opção mais assinalada foi ‘Falar’, como nos mostra o gráfico 1, corroborando o 

pensamento de Luoma (2004, p. IX) quando afirma que a capacidade de falar em uma língua 

estrangeira é o cerne do que significa ser capaz de usar uma língua estrangeira60.  

 

GRÁFICO 1 - Questão 1 do questionário dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

E a opção ‘Falar’ foi a mais respondida também na questão 2, que indagava quais as 

dificuldades encontradas pelo aluno na aprendizagem do espanhol a distância, como ilustrado 

no gráfico 2. Nessa questão era possível assinalar mais de um item. Nenhum aluno assinalou 

o item ‘Ler’, possivelmente pela similaridade entre o léxico do português e do espanhol, que 

pode promover a sensação de se compreender bem um texto na LE. Cinco alunos assinalaram 

a opção ‘Outras’ e apontaram como dificuldades: interagir (1 aluno), tirar dúvida (1 aluno) e 

ter poucos encontros presenciais (1 aluno). Outros dois alunos responderam não ter nenhuma 

dificuldade.  

                                                           
60 The ability to speak in a foreign language is at the very heart of what it means to be able to use a foreign 

language (LUOMA, 2004, p. IX). 
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GRÁFICO 2 - Questão 2 do questionário dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

A questão 3 inquiria quais habilidades o aluno gostaria que fossem mais trabalhadas 

no curso. Como mostra o gráfico 3, novamente o item ‘Falar’ foi o mais assinalado, seguido 

pela opção ‘Ouvir’, corroborando o que fora identificado na análise do AVA, que as 

atividades de produção e compreensão oral são praticamente ignoradas nas disciplinas. A 

minoria dos respondentes assinalou ‘Ler’, talvez pelo grande número de leituras exigidas pelo 

curso. Nessa questão também era possível marcar mais de uma opção. 

 

GRÁFICO 3 - Questão 3 do questionário dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

 

Luoma (2004) destaca que é raro no ensino de língua estrangeira os professores e os 

alunos não fazerem uso da língua em sua forma oral em sala de aula. No entanto, conforme 

resposta à questão 3, que indica que a prática oral é pouco ou não realizada no curso, e os 
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dados analisados nas subseções 4.1.1 e 4.1.2, entende-se que na educação a distância o ensino 

de uma língua estrangeira pode acontecer sem interações orais.  

Com relação ao segundo bloco de perguntas, foi possível identificar se e como 

acontece o contato dos alunos com o espanhol fora do AVA. O objetivo dessa parte do 

questionário foi o de obter informações complementares para a compreensão dos dados 

quantitativos que serão discutidos na próxima seção, especificamente para analisar se as 

experiências descritas nesse bloco se relacionam com o desempenho nas tarefas de produção 

oral realizadas pelos alunos.  

A questão 04 indagava se o aluno já havia residido fora do Brasil. Apenas 2 alunos 

responderam que sim e ambos moraram em Portugal, o que não constata contato com o 

idioma em uma perspectiva de imersão, pois não estanciaram em países em que o espanhol é 

língua oficial. Sobre a pergunta 5, se o aluno tinha acesso à Internet em casa, apenas 2 alunos 

responderam não. Com relação à frequência de acesso à Internet, pergunta 6, 22 alunos 

afirmaram acessá-la diariamente e 4 indicaram acessar semanalmente. Pelas respostas às duas 

questões anteriores, infere-se que o acesso à Internet não representa um revés para os alunos. 

Na questão 7, todos os alunos disseram acessá-la para estudo ou prática da língua espanhola e 

as formas como o fazem estão demonstradas no gráfico 4.  

 

GRÁFICO 4 - Questão 7 do questionário dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Dentre as opções, destacou-se o fato de fazerem pesquisas e de ouvir música. A opção 

menos assinalada foi a de comunicar-se com outras pessoas usando programas com recursos 

de voz e imagem, o que indica que a prática da produção oral também é preterida fora do 

ambiente moodle. As respostas apontam que os alunos demonstraram interesse em dar 
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continuidade à aprendizagem fora do contexto do AVA e essa é uma postura positiva, pois, 

conforme Paiva (2009), ninguém aprende um idioma limitado somente às atividades 

propostas na sala de aula. Em sua pesquisa com narrativas de aprendizagem, a autora concluiu 

que os aprendizes bem-sucedidos se envolvem com o idioma para além do exigido em sala.  

A questão 8 indagava se o aluno usava a língua espanhola para comunicar-se com 

algum nativo e, se sim, com que frequência e se de forma escrita ou oral. A maioria, 65%, não 

se comunica, como indicado no gráfico 5.  

 

GRÁFICO 5 - Questão 8 do questionário dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Quem assinalou que se comunica com nativos o faz, na maioria dos casos, apenas 

algumas vezes e a comunicação é oral, como indicado no gráfico 6. Apesar de a maioria dos 

que mantêm contato com nativos o fazerem através da oralidade, ainda são poucos os alunos 

que realizam esta prática. Vale ressaltar que nem todos os respondentes especificaram a 

frequência e a forma desse contato. 
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GRÁFICO 6 - Questão 8 do questionário dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Para as questões 9, 10 e 11, respectivamente sobre se os alunos assistiam a filmes ou a 

programas em língua espanhola, se escutavam músicas em espanhol e se liam livros ou 

revistas no idioma, a maioria respondeu sim para as três. Esse contato com diferentes mídias, 

segundo Kenski (2005), propicia o contato com informações e exemplos que contribuem para 

a ampliação dos conhecimentos e para a aprendizagem de múltiplos conteúdos. 

Sobre a frequência, questionada na pergunta número 9, um total de 10 alunos disse que 

assiste a filmes ou a programas algumas vezes; 7 alunos responderam quase sempre; 2 

afirmaram assistir sempre e outros 2, raramente. Na questão 10, na qual os alunos podiam 

marcar mais de uma opção, os objetivos apontados quando escutam música estão descritos no 

gráfico 7:  

 

GRÁFICO 7 - Questão 10 do questionário dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Apesar de o fato de ouvir música ser uma possível prática para o desenvolvimento da 

habilidade de compreensão oral, apenas a minoria dos alunos o faz, pois, dos 12% que 

assinalaram a opção ‘Outro’, apenas uma parte afirmou que ouve músicas em espanhol para 

treinar a audição. A outra  informou que procura treinar a pronúncia. Em linhas gerais, isso 

indica que poucos alunos priorizam as habilidades de compreensão e produção oral ao ouvir 

músicas na LE. A maioria dos alunos dedica-se primordialmente à tradução da letra. 

 Com relação à pergunta de número 12, sobre se já haviam estudado espanhol antes de 

entrar no curso, 65% responderam que não e os que responderam sim, 5 estudaram no ensino 

médio; 3 em cursos de idiomas e 1 fez uma disciplina instrumental em outro curso superior. O 

curso de Licenciatura foi, para a maioria, a primeira experiência de aprendizagem do idioma. 

As questões 13, 14 e 15 compuseram o terceiro bloco e visavam analisar a opinião dos 

alunos com relação às tarefas orais realizadas durante o semestre. A questão 13 solicitava a 

apreciação das tarefas e a maioria dos respondentes, 66%, as considerou interessantes. As 

demais respostas estão representadas no gráfico 8.  

 

GRÁFICO 8 - Questão 13 do questionário dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Para esta questão, os alunos poderiam marcar mais de uma opção e, também, incluir 

outra resposta ao assinalarem a opção ‘Outros’. Um total de 6 alunos (16%) inseriu sua 

opinião e afirmou que as tarefas foram estimulantes e incentivadoras; complicadas pela falta 

de prática; importantes; ótimas; que ajudaram a perder a timidez e que a transcrição foi 

cansativa.  

A resposta citando a transcrição revelou que, para fazer a tarefa, o aluno primeiro 

escrevia para, então, gravar o áudio. Isso foi percebido algumas vezes durante a análise das 
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gravações. Talvez por insegurança ou falta de prática, notou-se que alguns áudios eram, na 

realidade, mais próximos a uma leitura que a uma fala espontânea elaborada no momento. De 

certa forma, a escrita antes da gravação funcionou como uma forma de planejamento pré-

tarefa. Embora esse não seja um ponto de discussão do presente trabalho, como esclarecido na 

subseção 3.5, entende-se que esse pré-planejamento, como aponta Guará-Tavares (2011), tem 

um impacto positivo no desempenho da L2 segundo mostram os estudos em geral. Vale 

destacar, no entanto, que, embora resultados de pesquisas apontem ganhos na PO 

proporcionados pelo planejamento pré-tarefa, na EaD é mais complexo avaliar esse impacto. 

Nessa modalidade de ensino, professores e alunos estão geograficamente dispersos e a 

maioria das tarefas são assíncronas, o que dificulta o controle do professor com relação à 

forma como a tarefa é realizada. Uma possibilidade é dialogar com os alunos, esclarecer os 

benefícios do planejamento e, assim, estimulá-los a planejar a tarefa. O mais importante ainda 

é criar oportunidades para a realização de tarefas de produção oral, pois, como observado 

nesta pesquisa, os alunos do curso analisado não têm momentos para essa prática.   

Na questão 14, os alunos tinham que justificar se as tarefas haviam ajudado ou não no 

desenvolvimento de sua produção oral. Todos os 26 alunos responderam que sim, que as 

tarefas os haviam ajudado na fala, mas somente 22 justificaram com os argumentos 

apresentados no quadro 15. A maioria das justificativas apresentadas pelos alunos respaldam 

as afirmações de Harmer (2007) de que nas tarefas orais os alunos se esforçam para usar toda 

a linguagem que conhecem e isto fornece feedback para o professor e para o próprio aluno, 

indicando a ambos os problemas e como melhorar. Além disso, essas tarefas dão mais 

confiança aos alunos e podem ser bastante motivadoras.  

 

QUADRO 15 - Justificativas para a questão 14 

Justificativas  

Treinar a forma oral, tendo em vista que o curso exige pouca oralidade 
 

Necessidade de feedbacks com mais clareza 
 
 

Treinar a dicção, desenvolver a escrita e despertar interesse para treinar a falar quando 

necessário 
 

Mais produção oral presencial 

Perder o medo de falar 

Melhora a pronúncia e a conversação 

Ver evolução através das gravações 

Ajudou com regras gramaticais e pronúncias 
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Incentivo para aprender mais 

A prática oral é necessária 

Além da prática, melhora a pronúncia com os feedbacks 

Prática da oralidade 

Proporciona momentos de descobertas 

Ajuda no treinamento da língua 

Praticar a oralidade 

Ao escutar o professor e as músicas aprendemos melhor 

A prática foi importante 

Dinamizar o aprendizado 

Para trabalhar as dificuldades 

Quando não sabia pronunciar pesquisava a forma correta 

Desenvolver a oralidade 

Deram suporte e ficou mais fácil o desenvolvimento da produção oral 

Fonte: Questionário dos alunos (2015) 

 

Preponderam justificativas que valorizam as tarefas, o que denota sua importância 

durante o semestre, pois, independente do desenvolvimento da produção oral considerando-se 

as medidas usadas nessa pesquisa, a maior parte dos alunos as julgou como uma experiência 

positiva. Entretanto, é pertinente atentar que as 4 primeiras justificativas destoam das demais. 

Sobre a primeira, confirma-se o respondido nas questões 2 e 3, e o observado no ambiente 

moodle, da necessidade de mais prática de produção oral no curso. O segundo comentário, 

sobre necessidade de feedback com mais clareza, foi de um aluno do grupo controle, que não 

recebia feedback das tarefas orais e, por isso, demonstrou insatisfação. A terceira justificativa, 

demonstra, ainda, a incompreensão da natureza do curso, que prevê somente de 2 a 3 

encontros presenciais por semestre, não sendo possível ter mais encontros. Por fim, o quarto 

comentário reforça a hipótese de que os alunos escreviam o texto para então gravá-los.  

A questão 15 foi incluída somente no questionário aplicado aos alunos dos grupos 

experimental e experimental +, pois questionava se o feedback das tarefas contribuiu para 

melhorar a sua produção oral, e o grupo controle não teve suas tarefas corrigidas. No total, 12 

alunos responderam à questão e todos assinalaram sim, confirmando que o feedback foi 

importante para o desenvolvimento de sua PO e justificaram com os comentários 

apresentados no quadro 16. As respostas confirmam a ideia de que o feedback pode levar os 
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alunos a modificar ou a “reprocessar” sua produção61 (SWAIN, 1993, p.160). 

 

QUADRO 16 - Justificativas para a questão 15 

Justificativas  

Elogios incentivaram e críticas ajudaram a melhorar 

Contribuiu de forma significativa para a produção oral 

Ajuda a melhorar e desenvolver mais 

Saber o que estava correto ou errado 

Serviram para orientar nas correções e direcionar para a maneira correta 

Apontam as falhas nas pronúncias 

Correções fonéticas 

Importante saber onde melhorar 

Praticar a pronúncia e palavras menos frequentes 

Saber onde está o erro 

Nos trabalhos seguintes obtive melhor êxito 

Fonte: Questionário dos alunos (2015) 

 

Essencialmente, depreende-se dos dados obtidos a partir do questionário aplicado com 

os alunos que a maioria das atividades realizadas dentro e fora do ambiente virtual de 

aprendizagem é de prática escrita e que, para muitos, o curso de Licenciatura em Espanhol a 

distância foi o contexto do primeiro contato com o idioma. Outro dado relevante foi o 

reconhecimento da importância da produção oral, com a valorização das tarefas propostas e 

do feedback recebido, principalmente no que concerne à motivação para o uso da língua em 

sua forma oral. O impacto real do feedback, bem como o das tarefas no desenvolvimento da 

produção oral dos alunos será analisado na seção 4.3.  

 

4.2.1 O ensino da produção oral na EaD do IFRN: como os alunos realizaram as tarefas 

propostas. 

 

Para a obtenção de mais informações que colaborassem para a compreensão do tema 

da pesquisa, julgou-se necessário elaborar e aplicar um questionário com os alunos sobre 

como foram realizadas as tarefas de produção oral propostas. As quatro questões que 

compunham o instrumento foram enviadas ao final do semestre 2015.2, por mensagem 

                                                           
61 Feedback can lead learners to modify or “reprocess” their output (SWAIN, 1993, p.160). 
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individual, no moodle, aos 24 alunos que formaram os grupos experimentais das coletas 

longitudinal e semi-longitudinal.  Ao todo, foram recebidas 19 respostas, a maioria 

proveniente dos alunos da coleta semi-longitudinal. 

A primeira questão indagava se os alunos ouviam e compreendiam os feedbacks 

recebidos, com o intuito de investigar se a correção das tarefas era considerada pelos 

aprendizes e, assim, poder avaliar o seu efeito no desenvolvimento da habilidade de produção 

oral dos participantes. O gráfico 9 traz as respostas obtidas. 

 

GRÁFICO 9 - Questão 1 do questionário 02 dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Segundo as respostas apresentadas, a maioria ouvia e compreendia o feedback dado 

pela pesquisadora. Isso revela que os participantes tinham interesse em receber as correções 

realizadas. No entanto, o impacto desse feedback na habilidade de produção oral dos alunos 

só pode ser avaliado a partir dos dados quantitativos.  

Na segunda questão os alunos tinham de responder se escreviam o texto antes, para ler 

no momento da gravação. Como mostra o gráfico 10, a maioria respondeu sim, atestando que 

a produção oral não era realizada na hora da gravação. Ela era o produto de um texto escrito, 

caracterizando-se mais como uma prática de produção escrita e de leitura, do que de PO.  
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GRÁFICO 10 - Questão 2 do questionário dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

O acompanhamento e a correção das tarefas de produção oral propostas permitiram 

perceber que o ritmo das falas das gravações se assemelhavam mais a leituras. Então, a partir 

dessa pressuposição, foi pensada a terceira questão, sobre se os alunos usavam tradutores de 

texto para criar os áudios. A opção mais assinalada foi ‘sim’, como ilustrado no gráfico 11. 

 

GRÁFICO 11 - Questão 3 do questionário dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

O uso do tradutor automático denota que os alunos faziam uso da língua materna para 

criar suas tarefas, limitando a prática da língua alvo à leitura do texto traduzido no momento 

da gravação. Embora isso também permitisse ao aluno o contato com a LE, produzi-la sem o 
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auxílio de tradutores poderia contribuir mais para sua aprendizagem, pois a produção exige 

que os alunos sejam mais ativos, criando intenções comunicativas e expressando-as através de 

formas linguísticas. Assim, poderiam perceber o que sabem e o que ainda não sabem e ser 

conscientes de um problema, podendo levá-los a ter mais atenção a informações relevantes no 

input, incentivando-os a resolvê-los (DE BOT, 1996).  

A quarta e última questão buscava saber se os alunos haviam usado o tempo de 

planejamento indicado em cada tarefa proposta. Uma vez mais, a resposta afirmativa 

preponderou, com 67% dos alunos respondendo que sim, como indicado no gráfico 12.  

 

GRÁFICO 12 - Questão 4 do questionário dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Apesar de o ‘sim’ representar a maioria dos aprendizes inquiridos, as informações 

obtidas na questão 2, de que 90% dos alunos escreviam o texto antes de gravá-lo, revelam que 

o planejamento era realizado por mais alunos. Ou seja, ainda que de forma inconsciente, 

quase todos os participantes usavam de um tempo, mesmo que não haja como mensurá-lo, 

para pensar a tarefa antes de executá-la. 

Essa e as demais informações coletadas através desse segundo questionário aplicado 

aos alunos participantes dos grupos experimentais da pesquisa aportam mais dados, os quais 

podem auxiliar na compreensão da análise quantitativa sobre como as tarefas e o feedback 

podem influenciar o desenvolvimento da habilidade de produção oral de alunos da educação a 

distância, que será discutida na próxima seção.  
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4.3 O ENSINO DA PRODUÇÃO ORAL NA EAD DO IFRN: TAREFAS DE PRODUÇÃO 

ORAL E FEEDBACK  

 

Nesta seção serão respondidas as questões de pesquisa 4 e 5, respectivamente sobre o 

impacto da realização de tarefas de PO no desenvolvimento da produção oral dos aprendizes 

de espanhol como LE na EaD em relação à pronúncia, acurácia gramatical, fluência, 

inadequação e diversidade lexical e proficiência oral global, e sobre como diferentes tipos de 

feedback podem contribuir para o desenvolvimento da produção oral dos alunos da EaD. Para 

esse propósito, os dados quantitativos obtidos com a análise dos valores do pré e do pós-teste 

dos alunos foram submetidos ao programa estatístico SPSS e ao software WordSmith.  

 

4.3.1 Realização de tarefas orais e desenvolvimento da produção oral: análise 

quantitativa da pronúncia, acurácia gramatical, fluência, inadequação e diversidade 

lexical e proficiência oral global 

 

Para a escolha do teste estatístico a ser usado na análise dos dados das coletas semi-

longitudinal e longitudinal, foi necessário, primeiramente, verificar se as variáveis seguiam 

uma distribuição normal ou anormal. Um passo importante para o conhecimento do tipo de 

distribuição das variáveis e posterior decisão sobre qual teste estatístico é o mais adequado é a 

verificação dos valores de curtose e de assimetria, obtidos nesta pesquisa com o uso do 

programa estatístico SPSS.  

A curtose refere-se ao grau de achatamento da parte central da curva de distribuição 

visualizada em um histograma ou distribuição de frequências. Valores negativos de curtose 

indicam uma distribuição achatada, ao passo que valores positivos revelam uma distribuição 

pontiaguda (BISQUERRA et al., 2007; FIELD, 2009; SOUSA, 2014). A assimetria 

(skewness) considera o grau de afastamento da curva em relação ao eixo central e uma 

distribuição é considerada assimétrica quando os escores mais frequentes estão aglomerados 

em um dos lados da escala. Nesse caso, a distribuição assimétrica é positiva quando há uma 

concentração de escores à esquerda, enquanto que é negativa quando estão concentrados à 

direita da escala. 

Segundo Field (2009), em uma distribuição normal aparece o valor zero para a curtose 

e para a assimetria. Em um histograma, isso representa uma distribuição simétrica, em forma 

de sino, nem muito pontiaguda ou achatada, em que as barras maiores estão mais ao centro e 

as menores mais afastadas. Diferentemente da distribuição normal descrita por Field (2009), 
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as análises dos dados quantitativos dessa pesquisa indicam uma distribuição anormal. O 

gráfico 13 apresenta os histogramas referentes à análise dos dados da coleta semi-

longitudinal.  

Fonte: SPSS 

 

Observando-se os histogramas, percebem-se curvas assimétricas e achatadas, com 

barras maiores descentralizadas, indicando uma distribuição anormal. Os dados da tabela 1 

ratificam essa conclusão com a apresentação dos valores de curtose e assimetria (skewness) 

diferentes de zero62. 

 

TABELA 1 - Descrição da frequência – Coleta Semi-longitudinal 

 

 

 

 

Controle  Experimental  Experimental+  

Pré-teste 

Pronúncia 

Pós-teste 

Pronúncia 

Pré-teste 

Acurácia 

Pós-teste 

Acurácia 

Pré-teste 

Fluência 

Pós-teste 

Fluência 

Assimetria - 0,397 0,933 - 0,392 0,590 - 1,663 0,702 

Curtose -0,367 -0,429 -1,701 - 0,682 3,706 - 0,757 

 

Os valores de curtose e assimetria para todas as variáveis e grupos analisados na coleta 

longitudinal também foram diferentes de zero, conforme ilustrado63 na tabela 2, o que indica, 

novamente, uma distribuição anormal. 

 

                                                           
62 O gráfico 13 e a tabela 1 trazem apenas parte dos dados da pesquisa, a título de ilustração. Todas as variáveis 

foram submetidas a esse processo de análise da frequência e apontaram para uma anormalidade na distribuição. 

Para todos os histogramas, ver apêndice R. 
63 Na tabela 2 estão apenas alguns valores ilustrativos. Todos os valores de curtose e assimetria (skewness) 

referentes à coleta longitudinal estão no apêndice S. 

                     

GRÁFICO 13 - Histogramas – Coleta semi-longitudinal 
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TABELA 2 - Descrição da frequência – Coleta Longitudinal 

 

 

 

 

Controle Experimental Experimental+ 

Pré-teste 

Acurácia 

Pós-teste 

Acurácia 

Pré-teste 

Fluência 

Pós-teste 

Fluência 

Pré-teste 

Inadequação 

Lexical 

Pós-teste 

Inadequação 

Lexical 

Assimetria 0,554 -0,134 0,353 0,788 0,500 1,102 

Curtose -1,335 -1,644 -0,759 0,181 -3,098 1,504 

 

Visualizando-se essas informações em histogramas64, no gráfico 14, identificam-se 

curvas assimétricas e uma distribuição irregular das barras, estando as maiores 

descentralizadas. Isso representa uma distribuição anormal das variáveis, confirmando o que 

os valores de curtose e assimetria distintos de zero, apresentados anteriormente, denotam. 

Fonte: SPSS 

 

Devido a isso, foi o escolhido o teste não-paramétrico Wilcoxon, uma vez que é uma 

alternativa ao Teste-t paramétrico quando a distribuição é anormal e com amostras pareadas 

(DÖRNYEI, 2007), e indicado também para comparar pontuações diferentes de um mesmo 

grupo de participantes. Os resultados desse teste, considerando-se os dados do pré e do pós-

teste dos três grupos da pesquisa (controle, experimental e experimental+), com relação aos 

aspectos de pronúncia, acurácia gramatical, fluência, inadequação e diversidade lexical e 

proficiência oral global, serão apresentados a seguir. 

 

                                                           
64 O gráfico 14 demonstra apenas uma parte ilustrativa dos histogramas relacionados à coleta longitudinal. Os 

histogramas de todas as variáveis compõem o apêndice S. 

     

GRÁFICO 14 - Histogramas – Coleta longitudinal 
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4.3.1.1 Pronúncia 

 

Com relação à medida de pronúncia, buscou-se verificar se a realização de 5 tarefas de 

produção oral promoveu ganhos nesse aspecto da LE dos aprendizes dos grupos experimental 

e experimental +, e avaliar se o feedback proporcionado pela pesquisadora também impactou 

de forma positiva essa medida e de diferentes formas entre esses dois grupos, uma vez que o 

experimental+ recebeu uma avaliação mais completa e detalhada quanto a esse aspecto (ver 

seção 3.5). Os dados desses dois grupos e os do grupo controle, que realizou apenas duas 

tarefas (pré e pós-teste) e não recebeu nenhum feedback, foram analisados estatisticamente, 

visto que este tipo de análise tem grande alcance e ajuda a decidir sobre a validade dos 

resultados quantitativos (DÖRNYEI, 2007).  

Os valores referentes à pronúncia são oriundos do pré e do pós-teste dos alunos e 

foram obtidos multiplicando-se por 100 o resultado da divisão do número de palavras 

articuladas corretamente pelo número total de palavras ditas. A tabela 3 apresenta os 

resultados estatísticos e a média para os dados de pronúncia de cada grupo da coleta semi-

longitudinal. 

 

TABELA 3 - Resultado de significância estatística e média para a pronúncia – Coleta semi-

longitudinal 

Pronúncia 
Controle 

(pré e pós) 

Experimental 

(pré e pós) 

Experimental+ 

(pré e pós) 

Significância 

estatística 

do teste 

0,91 0,46 0,73 

Médias dos 

grupos 

Pré-

teste 

Pós-

teste 
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

82,57 77,49 81,84 77,99 85,01 82,54 

 

Os dados da tabela 3 indicam que não houve um impacto positivo estatisticamente 

significativo para a variável da pronúncia em nenhum dos três grupos analisados (p= 0,91; 

0,46 e 0,73 > 0,05) 65 . Desse resultado, pode inferir-se que as tarefas de produção oral 

realizadas e os feedbacks recebidos não contribuíram significativamente para o 

desenvolvimento da pronúncia dos aprendizes de espanhol da EaD nessa coleta.  

Uma possível explicação para esse resultado contrário ao esperado é o fato de ter 

havido, durante os semestres avaliados, poucas atividades de compreensão oral, as quais são 

                                                           
65 Um resultado é considerado estatisticamente significativo se o valor for igual ou inferior a 0,05. 
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importantes não somente na medida em que permitem ouvir e compreender os enunciados, 

mas também contribuem para regular a própria produção oral do falante (OLIVÉ, 1999). Essa 

percepção também é compartilhada por Fernández (2007), quando afirma que é necessário 

dedicar-se aos processos cognitivos de caráter receptivo para facilitar o desenvolvimento da 

pronúncia.  

Como relatado na seção 4.1, eram escassas as práticas de compreensão oral propostas 

no livro didático e realizadas pelas professoras. Houve mais propostas de atividades auditivas 

no semestre 2015.2, na disciplina de Língua Espanhola III. No entanto, apenas 2 alunos, dos 

24 participantes da coleta semi-longitudinal, cursaram essa disciplina, o que corrobora a 

suposição da existência de uma relação entre práticas de compreensão auditiva e 

desenvolvimento da pronúncia. 

Com relação ao feedback, apesar de as correções das tarefas insistirem bastante no 

aspecto da pronúncia, os dados indicam que nenhum dos dois tipos de feedback utilizados 

contribuíram para o desenvolvimento dessa medida dos alunos da EaD nessa coleta. 

Contrariamente à pesquisa de Dlaska e Krekeler (2013), apresentada na seção 2.4.1, o 

feedback corretivo explícito não impactou de forma significativa esse aspecto linguístico. O 

curto tempo de feedback, apenas um semestre, e a falta da prática de compreensão auditiva 

podem ser apontados como prováveis explicações para esse resultado.  

Outra questão que também pode ter motivado esse resultado é a de que os alunos da 

coleta semi-longitudinal praticaram a produção oral por apenas um semestre e somente com 

as tarefas propostas pela pesquisadora, uma vez que, como descrito na seção 4.1, os 

professores das disciplinas avaliadas não propuseram momentos para a prática dessa 

habilidade. O desenvolvimento da pronúncia dos alunos com a realização das tarefas e com os 

feedbacks recebidos, como apontado por eles nas questões 14 e 15 de seu questionário, foi 

verificado na coleta longitudinal, levando à conclusão de que a prática de apenas um semestre 

não tem tanto impacto quanto a realização de tarefas a longo prazo. Os valores referentes à 

pronúncia dos alunos participantes da coleta longitudinal estão apresentados na tabela 4, 

assim como as médias de cada grupo. 
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TABELA 4 - Resultado de significância estatística e média para a pronúncia – Coleta 

Longitudinal 

Pronúncia 
Controle 

(pré e pós) 

Experimental 

(pré e pós) 

Experimental+ 

(pré e pós) 

Significância 

estatística 

do teste 

0,07 0,02 0,04 

Médias dos 

grupos 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

86,49 76,95 81,13 91,12 69,13 90,24 

 

Confirmando a hipótese desse estudo, os dados da Tabela 4 assinalam que os grupos 

experimentais foram significativamente impactados pelas tarefas de produção oral e pelo 

feedback recebido (p= 0,02 e 0,04 < 0,05), e não houve mudanças significativas nos 

resultados do teste Wilcoxon para a medida de pronúncia do grupo controle (p= 0,07 > 0,05). 

Esse resultado é importante na avaliação do desempenho do aluno por indicar que a realização 

de tarefas ao longo de um ano letivo contribuiu efetivamente para o desenvolvimento da 

variável de pronúncia, que é considerada o suporte da língua oral, o que outorga 

inteligibilidade às produções orais dos aprendizes e facilita a sua compreensão auditiva 

(GUERRERO, 2007).  

Swain (1995) afirma que uma das funções do output é fazer o aluno reconhecer o que 

sabe parcialmente e o que ainda não sabe, e Gass (1997) destaca que o output possibilita aos 

alunos produzir linguagem e obter feedback que, ao focar a atenção do aluno em determinado 

aspecto de sua fala, pode levá-lo a perceber uma lacuna em sua produção oral. Analisando-se 

os dados estatísticos e correlacionando-os com os feedbacks dados aos alunos, pode-se 

constatar que na correção das tarefas orais dos grupos experimentais era dada uma ênfase 

maior no aspecto da pronúncia. Isso pode ter motivado o resultado de ganhos nessa medida da 

produção oral em LE para esses grupos, levando-os a perceberem as lacunas em seu 

conhecimento sobre pronúncia. Acredita-se, ainda, que o fato de o feedback ter sido dado de 

forma oral, possibilitou-lhes perceber a diferença entre a pronúncia do pesquisador e a sua. O 

destaque para a pronúncia no retorno dado aos alunos sobre suas tarefas fundamenta-se nos 

estudos anteriores da pesquisadora (FALCÃO, 2009), que demonstram a importância e a 

pouca atenção para com a prática da pronúncia no ensino de E/LE. 

Considerando-se, ainda, a limitação dos recursos atencionais dos aprendizes 

(SKEHAN, 1996; VANPATTEN, 1990), os resultados sugerem que os alunos alocaram seus 

recursos ao aspecto da pronúncia, provavelmente por considerarem os temas de gramática e 

léxico, pontos também abordados no feedback, já bastante recorrentes no estudo da língua 
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espanhola na EaD, conforme apontado na seção 4.1 deste trabalho. Assim, supõe-se que os 

aprendizes focaram na pronúncia por vê-la como um aspecto mais negligenciado em seu 

processo de aprendizagem. Ademais, as tarefas propostas pela pesquisadora eram sempre 

pautadas nos temas de vocabulário e/ou de gramática estudados na semana e, segundo Chela-

Flores (2006), quando os aspectos fonéticos são praticados com o vocabulário e a gramática 

da unidade em estudo, o aluno pode enfocar sua atenção de forma mais efetiva para a 

pronúncia porque o contexto lhe é familiar. 

Vale evidenciar, ainda, que, embora o cálculo das diferenças entre as médias dos 

grupos aponte para uma melhora mais expressiva no grupo experimental +, a significância 

estatística, cujo cálculo mais complexo abrange, além de médias, variâncias e desvios padrão, 

indica uma relevância maior para o grupo experimental, pois o valor-p se aproxima mais de 

zero. Isso reforça as asserções de Shute (2007) e Cardoso (2011) de que um feedback muito 

longo ou complexo pode não ser eficaz, pois é possível gerar uma sobrecarga cognitiva no 

aluno e, além de desestimulá-lo, pode distrai-lo e levá-lo a perder o foco na correção. Talvez, 

o feedback explicativo do grupo experimental+, por ter sido mais detalhado, tornou-se muito 

prolixo. Dessa forma, a correção mais pontual das tarefas de produção oral direcionada ao 

grupo experimental pode ter aumentado a capacidade de noticing dos aprendizes mais do que 

o outro tipo de feedback.   

 

4.3.1.2 Acurácia gramatical 

 

Os escores dos pré e pós-testes referentes à acurácia gramatical dos dois grupos 

experimentais e do controle também foram analisados no SPSS para comparar a diferença de 

ganhos entre os grupos. O propósito central era verificar se houve diferenças estatisticamente 

significativas entre aqueles que fizeram as tarefas e receberam feedback (grupos 

experimentais) e os que realizaram apenas o pré e o pós-teste, sem nenhum retorno sobre seu 

desempenho (grupo controle). Os valores para a medida de acurácia foram obtidos da relação 

entre o número de erros gramaticais cometidos e o número de palavras produzidas. A tabela 5 

apresenta os resultados estatísticos para os dados de precisão gramatical de cada grupo da 

coleta semi-longitudinal. 
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TABELA 5 - Resultado de significância estatística e média para a acurácia gramatical – 

Coleta semi-longitudinal 

Acurácia 
Controle  

(pré e pós) 

Experimental  

(pré e pós) 

Experimental+  

(pré e pós) 

Significância 

estatística do 

teste 

0,07 0,04 0,86 

Médias dos 

grupos 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

5,20 6,76 6,63 11,30 5,21 5,06 

 

Os dados estatísticos demonstram que não houve resultado significativo para os 

grupos controle e experimental+ (p= 0,07 e 0,86 > 0,05). Já para o grupo experimental, 

encontrou-se significância estatística (p= 0,04 > 0,05), mas isso não atesta um resultado 

positivo, visto que as médias desse grupo evidenciam uma elevação na quantidade de erros 

gramaticais nas produções orais dos alunos, comparando-se os valores do pré e do pós-teste. 

Nessa coleta, o pré e o pós-teste eram tarefas similares, relacionadas a temas de cunho pessoal 

dos alunos. Entretanto, diferentemente dos achados de pesquisa de Rahimpour e Hazar 

(2007), o fato de os alunos realizarem uma tarefa familiar não impactou positivamente a 

precisão gramatical dos aprendizes.  

Uma variável que pode ter motivado, especificamente, o resultado do grupo 

experimental foi a não realização de um teste de proficiência para a divisão dos alunos tendo 

em consideração seu nível linguístico. Analisando-se as médias do pré-teste dos grupos da 

pesquisa para a medida de acurácia, nota-se que o experimental tem um valor inicial de erros 

gramaticais superior aos dos outros dois grupos (6,63 > 5,20 e 5,21), o que, aliado ao fato do 

feedback dado ao grupo, apesar de explícito, trazer apenas indicações e não explicações 

metalinguísticas sobre os erros cometidos, pode explicar o resultado estatístico negativo 

encontrado para esse aspecto linguístico.  

Para a coleta longitudinal, os resultados estatísticos também não indicaram 

significância para nenhum dos três grupos da pesquisa. Na tabela 6 estão expostos os valores 

e as médias referentes à análise da precisão gramatical dos alunos. 
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TABELA 6 - Resultado de significância estatística e média para a acurácia gramatical – 

Coleta longitudinal 

Acurácia 

gramatical 

Controle  

(pré e pós) 

Experimental  

(pré e pós) 

Experimental+  

(pré e pós) 

Significância 

estatística 

do teste 

0,75 0,34 0,34 

Médias dos 

grupos 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

6,38 5,63 4,17 5,25 2,37 3,46 

 

Contrariando nossa hipótese de que os grupos experimentais apresentariam um maior 

desenvolvimento na variável acurácia gramatical, os resultados do teste Wilcoxon do pré e do 

pós-teste dos grupos controle, experimental e experimental+ não apontam significância 

estatística para nenhum grupo. Isso indica que a realização de tarefas ao longo de dois 

semestres e o feedback não impactaram significativamente a medida de acurácia dos alunos 

dos grupos experimentais (p = 0,34 > 0,05) e a não realização tampouco foi estatisticamente 

significativa para o grupo controle (p= 0,75 > 0,05). 

Uma explicação para essa falta de consonância entre a nossa hipótese de que tarefas e 

feedback contribuem para o desenvolvimento da acurácia e o resultado encontrado pode ser o 

fato de os alunos não serem avaliados durante a tarefa. Como Iwashita et al (2001) explanam, 

o foco na acurácia é primordial em situações de teste, o que não aconteceu nesta pesquisa. O 

fato de os alunos realizarem as tarefas sozinhos, em um ambiente mediado por computador, 

de as tarefas não exigirem o uso de um elemento linguístico específico e a não atribuição de 

notas para todas as produções orais realizadas pode ter dado aos aprendizes mais autonomia 

para arriscar e usar as formas linguísticas que não dominavam ainda, levando à ocorrência de 

mais erros gramaticais em suas produções. 

Neste sentido, a medida de acurácia gramatical mais restritiva (número de erros) 

utilizada neste estudo talvez não tenha sido a mais adequada para captar essa diversidade 

linguística na produção dos alunos, que poderia ter sido captada por uma medida de acurácia 

mais flexível, como, por exemplo, a de complexidade ou diversidade de itens gramaticais. 

 

4.3.1.3 Fluência 

 

Uma comparação entre os resultados do pré e do pós-teste referentes às tarefas de 

produção oral dos alunos dos grupos controle, experimental e experimental+ foi realizada 

estatisticamente, tencionando-se avaliar também a diferença no desenvolvimento da fluência 
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dos aprendizes. Um resultado positivo dos grupos experimentais indicaria que a realização de 

tarefas e o feedback contribuem para o aumento da fluência dos alunos. Os escores 

representativos da medida de fluência foram obtidos considerando-se o número de palavras 

faladas por minuto. Os resultados encontrados na coleta semi-longitudinal estão expostos na 

tabela 7. 

 

TABELA 7 - Resultado de significância estatística e média para a fluência – Coleta semi-

longitudinal 

Fluência 
Controle  

(pré e pós) 

Experimental  

(pré e pós) 

Experimental+  

(pré e pós) 

Significância 

estatística do 

teste 

0,37 0,46 0,39 

Médias dos 

grupos 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

97,54 88,83 78,85 88,79 102,77 96,13 

 

Semelhantemente à medida da acurácia e, novamente, contrariando nossas predições, 

os valores da análise estatística não indicaram significância para nenhum grupo da pesquisa 

(p= 0,37; 0,46 e 0,39 > 0,05). Esse resultado sugere que a realização ou não de tarefas ao 

longo de um semestre acadêmico e o feedback dirigido aos alunos, independentemente de ser 

indicativo ou explicativo, não contribuíram para a melhora expressiva da variável fluência.  

A realização de tarefas e o recebimento de feedback por um ano letivo também não 

foram suficientes para impactar positivamente o desenvolvimento da fluência dos aprendizes 

de espanhol da EaD. Como ilustrado na tabela 8, os resultados do teste Wilcoxon revelam que 

não houve significância estatística para nenhum dos três grupos analisados (p= 0,75; 0,46 e 

0,50 > 0,05). 

 

TABELA 8 - Resultado de significância estatística e média para a fluência – Coleta 

Longitudinal 

Fluência 
Controle  

(pré e pós) 

Experimental  

(pré e pós) 

Experimental+  

(pré e pós) 

Significância 

estatística 

do teste 

0,75 0,46 0,50 

Médias dos 

grupos 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

91,60 102,80 109,38 104,63 101,56 92,72 
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Apesar de as tarefas de produção oral propostas pela pesquisadora servirem como 

oportunidade de output oral para os alunos da EaD, o desenvolvimento da fluência se dá ao 

longo do tempo, a partir de uma vasta experiência. Tendo isso em consideração, uma 

explicação presumível para o resultado encontrado para a coleta semi-longitudinal é o fato de 

falantes de L2, principalmente com menor nível de proficiência, dependerem de processos 

mais controlados, que afetam a velocidade da fala e demandam mais atenção e capacidade 

de memória de trabalho (PREUSS, 2014, p.173). Dos 24 alunos participantes dessa coleta, 22 

eram alunos da disciplina de Língua Espanhola II e, conforme dados da seção 4.2, o curso foi 

a oportunidade de primeiro contato com a língua para a maioria dos alunos, o que revela um 

nível de proficiência menor.  

Com relação à coleta longitudinal, ainda que a prática extensiva promova o alcance 

gradativo da automaticidade, promovendo ganhos na fluência (HULSTIJN, 2001), a prática 

de um ano letivo pode não ter sido suficientemente longa para o desenvolvimento 

significativo da fluência devido à pouca repetição das tarefas e ao reduzido contato dos alunos 

com a forma oral da língua. Como apontado pelos discentes em seu primeiro questionário (ver 

seção 4.2) e observado na análise do livro didático, a fala é uma das habilidades menos 

exploradas no curso, além disso, fora do contexto da sala de aula, as atividades relacionadas à 

escrita são priorizadas, restringindo-se ainda mais as oportunidades de input e output orais, 

que contribuiriam para o desenvolvimento de sua interlíngua.  

Outra possível interpretação desses resultados para a medida de fluência da coleta 

longitudinal assenta-se na ideia de trade-off effects, discutida na fundamentação teórica da 

presente pesquisa. Segundo Skehan (1998), falantes de uma L2 possuem limitações em seus 

recursos atencionais, o que os impede de atender a todas as demandas requeridas por uma 

tarefa. Dessa forma, aspectos como acurácia, fluência e complexidade entram em competição 

por recursos de atenção e certos aspectos terão de ser atendidos em detrimento de outros o que 

leva, consequentemente, a um melhor desempenho dos aspectos atendidos. Com base na 

limitação dos recursos atencionais, pode-se presumir, dessa forma, que o foco na pronúncia, 

como confirmado pelos dados estatísticos, demandou mais atenção, interferindo, assim, no 

desenvolvimento da fluência.  

Uma explicação alternativa para os resultados de ambas as coletas é a tendência dos 

alunos a formularem o texto primeiro na L1 para então traduzir para a L2 o que, segundo 

Thornbury (2009), tem um custo para a velocidade da fala. Conforme as respostas dos alunos 

para as perguntas 2 e 3 do questionário, descritas na seção 4.2.1, 90 % dos alunos escreviam o 

texto antes da gravação e 58% usavam tradutores automáticos, ou seja, um indicativo do uso 
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da língua materna antes da elaboração do texto na LE, podendo essa tradução também ser 

uma explicação para não haver ganhos quanto à fluência.  

Com relação ao feedback, nenhum dos dois tipos incidia de forma direta sobre a 

medida, pela dificuldade em “corrigir” a velocidade da fala dos alunos. Eles apenas sugeriam 

a continuação da prática para melhorar a fluência, o que pode não ter beneficiado esse aspecto 

linguístico.  Ademais, os alunos eram expostos, praticamente, somente ao input oral dado pela 

pesquisadora no feedback. Dessa forma, a falta de automaticidade, a prática de PO limitada 

nas disciplinas e um feedback parco quanto a esse aspecto podem não ter contribuído para o 

desenvolvimento da fluência dos aprendizes.  

 

4.3.1.4 Inadequação Lexical 

 

Esta subseção apresenta os resultados da análise estatística inferencial do pré e do pós-

teste dos grupos controle, experimental e experimental + dos alunos participantes da pesquisa, 

considerando-se os dados referentes à inadequação lexical, ou seja, a quantidade de itens 

lexicais empregados de forma incorreta ou inexistentes na língua alvo com relação ao total de 

palavras produzidas. O resultado desse cálculo foi analisado estatisticamente tencionando 

averiguar se os dois grupos experimentais obtiveram valores significativos que denotam o 

desenvolvimento dessa medida, comparando-os também ao resultado do grupo controle. A 

tabela 9 traz os valores encontrados para a coleta semi-longitudinal: 

 

TABELA 9 - Resultado de significância estatística e média para a inadequação lexical – 

Coleta semi-longitudinal 

Inadequação 

lexical 

Controle  

(pré e pós) 

Experimental  

(pré e pós) 

Experimental+  

(pré e pós) 

Significância 

estatística do teste 
0,28 0,91 0,06 

Médias dos grupos 
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

8,06 10,05 6,47 7,11 5,82 4,20 

 

Os valores para a inadequação lexical não apontam para significância estatística de 

nenhum grupo da pesquisa, pois todos os valores do teste Wilcoxon foram superiores a 0,05 

(p= 0,28; 0,91 e 0,06). Isso implica que as tarefas e o feedback não tiveram influência positiva 

na diminuição de escolhas lexicais equivocadas na produção oral dos alunos participantes da 

pesquisa.  
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Conforme indicado na tabela 10, também não houve significância estatística para 

nenhum grupo da coleta longitudinal (p= 0,24;0,75 e 0,34), revelando a pouca influência das 

tarefas de produção oral e do feedback a longo prazo no desenvolvimento da medida em 

análise.  

 

TABELA 10 - Resultado de significância estatística e média para a inadequação lexical – 

Coleta longitudinal 

Inadequação 

lexical 

Controle  

(pré e pós) 

Experimental  

(pré e pós) 

Experimental+  

(pré e pós) 

Significância 

estatística 

do teste 

0,24 0,75 0,34 

Médias dos 

grupos 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

7,10 5,93 3,90 4,18 2,74 4,38 

 

Uma justificativa provável para esse resultado é o fato de, como tratado na seção 2.2.3, 

os itens lexicais estarem armazenados em um único sistema, o que pode acarretar na mescla 

da L1 com a L2 (POULISSE E BONGAERTS, 1994). Outro ponto a considerar é que há uma 

maior probabilidade de falantes de baixa proficiência levarem vestígios da L1 para a L2. 

Segundo Poulisse (1999, p.63): 

 

Para falantes de L2 iniciantes, a palavra da L1 terá um nível de ativação muito mais 

elevado do que a palavra correspondente na L2. Como consequência, as chances de 

que a palavra da L1 seja selecionada acidentalmente em vez da palavra L2 

pretendida são relativamente grandes. Isto é mais verdadeiro ainda quando os 

falantes têm pouca atenção disponível, que é frequentemente no caso de alunos 

iniciantes, cuja produção de fala não é muito automatizada66.  

 

A autora acrescenta, ainda, que aprendizes de uma L2 têm à disposição menos 

palavras que falantes de uma L1 o que, às vezes, os impede de expressar suas mensagens 

normalmente. Dessa forma, como os alunos da pesquisa são iniciantes e, conforme análise 

qualitativa, têm pouco contato com o idioma, maiores são as chances de que a ativação de 

uma palavra resulte em interferência linguística.  

A similaridade entre o português e o espanhol também pode interferir no 

desenvolvimento linguístico do aprendiz, principalmente com relação ao seu vocabulário, pois 

                                                           
66 For a beginning L2 speaker, the L1 word will have a much higher resting level of activation than the 

corresponding L2 word. As a consequence, the chances that the L1 word is accidentally selected instead of the 

intended L2 word are relative large. This is all the more true when the speakers have little attention to spare, 

which is often the case for beginning learners, whose speech production is not very automatized (POULISSE, 

1999, p.63). 
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quanto mais similares a L1 e a L2, maior é a probabilidade de interferência (PREUSS, 2011).  

Segundo Ulsh (1971), a maior proximidade entre esses dois idiomas está no léxico, pois 85% 

dos vocábulos possuem a mesma origem. Por conseguinte, o acesso lexical bilíngue é mais 

complexo, pois, quanto mais semelhantes são as línguas, mais difícil a seleção dos itens 

lexicais, o que pode implicar em uma sobrecarga no sistema atencional, potencializando a 

ocorrência de interferência linguística (COSTA et al, 2006). A proximidade entre as línguas 

pode, então, ter motivado escolhas lexicais inadequadas e, assim, ser, também, uma possível 

explicação para os resultados encontrados nas duas coletas. 

A título de ilustração, apresenta-se o recorte de uma transcrição de uma das produções 

orais resultantes da proposta dessa pesquisa, o qual evidencia o uso de palavras em português 

(destacadas em verde), em um texto produzido em língua espanhola, em um claro exemplo de 

interferência da L1 na L267.  

 

[…] entonces é muy interesante/ porque yo posso praticar con ela/ son muito buena/ 

me encanta muito la pronunciación de la língua española/ [...] (Áudio 3, coleta semi-

longitudinal) 

 

[...] Soy estudante del polo Caraúbas, RN/ [...] dedico horas de la noche para estudiar 

las atividades del curso de español/ En el tempo libre me gusta ler novelas, jogar en el 

internet, el caminar/ [...] (Áudio 8, coleta longitudinal) 

 

Tendo em vista os pontos elencados anteriormente, pode-se encontrar elementos para 

compreensão da não significância estatística encontrada para a medida da inadequação lexical 

dos aprendizes de espanhol da EaD. 

 

4.3.1.5 Diversidade lexical 

 

Para a medida de diversidade lexical, considerou-se a divisão do número de palavras 

distintas utilizadas no texto oral dos alunos, dividido pelo número total de palavras produzidas 

e multiplicado por 100. O cálculo foi feito na ferramenta WordList e, pelos diferentes 

tamanhos de textos orais produzidos pelos participantes da pesquisa, optou-se pela medida de 

STTR. Posteriormente, os valores obtidos foram submetidos ao teste de Wilcoxon e os 

resultados para a coleta semi-longitudinal estão apresentados na tabela 11.  

                                                           
67 Vale destacar que as palavras são muito semelhantes nas duas línguas. No áudio 3: é (português) – es 

(espanhol); posso (português) - puedo (espanhol); praticar (português) – practicar (espanhol); ela (português) – 

ella (espanhol); muito (português) – muy/mucho (espanhol); língua (português) – lengua (espanhol). No áudio 8: 

estudante (português) – estudiante (espanhol); atividades (português) - actividades (espanhol); tempo (português) 

– tiempo (espanhol); ler (português) – leer (espanhol); jogar (português) – jugar (espanhol).  
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TABELA 11 - Resultado de significância estatística e média para a diversidade lexical – 

Coleta semi-longitudinal 

Diversidade 

Lexical 

Controle  

(pré e pós) 

Experimental  

(pré e pós) 

Experimental+  

(pré e pós) 

Significância 

estatística do 

teste 

0,57 0,34 0,75 

Médias dos 

grupos 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

77,10 79,06 78,20 74,93 79,19 80,50 

 

A análise estatística não apontou significância para nenhum dos grupos da pesquisa 

(p= 0,57; 0,34 e 0,75 > 0,05). O resultado do teste de Wilcoxon de comparação entre o pré e o 

pós-teste dos alunos indica, então, que realizar tarefas e receber feedback, no contexto 

investigado, não colaborou para uma mudança significativa quanto ao aumento da diversidade 

lexical nas produções orais avaliadas.  

Com relação à coleta longitudinal, os valores expostos na tabela 12 não indicam 

significância estatística para os grupos experimentais (p= 0,68 e 0,10 > 0,05), porém, para o 

grupo controle, com valor de p= 0,02, atesta uma mudança significativa do pré-teste com 

relação ao pós-teste. Analisando-se, no entanto, as médias desse grupo, constata-se que a 

significância é referente a um aumento da repetição de itens lexicais, o que representa um 

resultado negativo de acordo com o propósito do teste.  

 

TABELA 12 - Resultado de significância estatística e média para diversidade lexical – Coleta 

longitudinal 

Diversidade 

Lexical 

Controle  

(pré e pós) 

Experimental  

(pré e pós) 

Experimental+  

(pré e pós) 

Significância 

estatística 

do teste 

0,02 0,68 0,10 

Médias dos 

grupos 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

81,50 75,06 79,39 80,45 78,66 72,33 

 

Segundo Nation (2001), a aquisição lexical envolve perceber a palavra alvo, recuperar 

sua forma e seu significado na memória e compreendê-la ou usá-la em um novo contexto. 

Cada recuperação realizada de forma correta pelo aprendiz entre a forma e o significado de 

uma palavra contribui para o fortalecimento dessa relação em sua memória. Essa explicação 

pode ser considerada para a compreensão dos resultados aqui encontrados, pois o grupo 

controle, por não realizar as tarefas e não ter o momento proporcionado pelo feedback de 
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rever as suas produções orais, teve menos oportunidades para conhecer, recuperar e praticar as 

unidades léxicas da língua-alvo e, portanto, melhorar sua medida de diversidade lexical. 

Outra suposição é a de que o uso do tradutor de texto, afirmado em questionário pela 

maioria dos alunos (ver seção 4.2.1), especialmente os da coleta semi-longitudinal, também 

pode ter influenciado o resultado pois, como nos afirma Cunha (2012, p.136) sobre tradutores 

automáticos,  

 

[...] grande parte dos programas tenta reconhecer, analisar, traduzir e reproduzir o 

texto de uma forma global. Isso quer dizer que a sentença ou parágrafo, quando 

fornecidos ao programa como input, são analisados como um todo, dificultando 

associações de significado do programa. Na falta da possibilidade de uma análise 

global, os programas fazem uma análise fragmentada no léxico, individualmente, 

que passa a ser selecionado pela relação com as palavras chaves fornecidas no input. 

Tal análise realizada pelos programas tem gerado vários equívocos no produto final.  

 

Nesse sentido, o uso do tradutor automático pode ter alterado a seleção lexical 

idealizada pelo aluno, modificando suas escolhas originais e, consequentemente, impedindo 

uma análise real da evolução dos alunos quanto à diversidade lexical de seus textos.  

Para os grupos experimentais, a não significância estatística pode ser explicada pelo 

fato de ter-se considerado para o cálculo usado pelo WordList todas as palavras dos textos 

orais produzidos pelos alunos, o que engloba também as palavras consideradas para a medida 

de inadequação lexical. Ou seja, para a variável de diversidade lexical, também foram 

contabilizadas palavras que não existem na língua espanhola, o que comprometeu, 

consequentemente, o resultado, pois não retratam com exatidão a riqueza lexical determinada 

por essa análise.  

Para exemplificar, apresenta-se uma parte de uma produção oral de um aluno da 

pesquisa, na qual as palavras destacadas em verde correspondem ao uso de vocábulos 

inexistentes na língua espanhola e foram consideradas pelo programa para cálculo da medida 

de STTR.  

 

[...]dispos yo hazo/ dispos dor baño en mi hijos/ doleras dor armorzo a eles/ coloco para 

dormir/ porque penso de mi futuro es ser una gran/ ser una buena profisional/ terminar mi 

faculdad/ hacer un concurso/ pasar/ para poder dar un futuro mejor para mi hijos/ porque soy 

una persona sozinha/ no tengo/ crio eles con muy esforzo y hazo tudo para eles/ lo padre deles 

no liga/ soy separada/ y ele no estay nem ai para nada/ por iso que penso muito neles/ as vezes 

penso muy en desistir/ mas penso que eles son muy pequeños/ por isso nunca desisto/ y o 

futuro creyo eu que va a ser muy belo/ pos estoy lutando para eso. (Áudio 30, coleta semi-

longitudinal) 
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Salienta-se, no entanto, que não era possível excluir dos textos criados pelos alunos as 

palavras consideradas lexicalmente inadequadas, sob pena de não se atingir o mínimo de 50 

palavras, necessário para uso do programa. E, também, para não manipular o texto do 

participante, o que não representaria a realidade do discurso do aluno e, da mesma forma, 

interferiria na análise.  

  

4.3.1.6 Proficiência Oral Global 

 

Para a análise estatística da proficiência oral global dos alunos foram consideradas as 

médias das notas atribuídas por três avaliadores às tarefas de produção oral (pré e pós-teste) 

dos participantes dos grupos controle, experimental e experimental+. Antes do uso do teste de 

Wilcoxon, as pontuações de 0 a 3 dadas pelos avaliadores aos participantes, utilizando a escala 

global de avaliação adaptada do DELE (APÊNDICE Q), foram submetidas ao teste 

Cronbach’s Alpha, ferramenta de análise também disponível no programa SPSS, com o 

objetivo de comprovar a consistência interna e a confiabilidade das notas. Na tabela 13 está 

exposta a significância estatística do teste para as duas coletas. 

 

TABELA 13 - Resultado do teste de Cronbach’s Alpha 

Índice de Cronbach’s Alpha 

Coleta  

semi-longitudinal 
Significância 

estatística do teste 
0,73 

Coleta  

longitudinal 
Significância 

estatística do teste 
0,76 

 

O valor alfa para a coleta semi-longitudinal, de 0,73, aponta um índice de 

confiabilidade aceitável (HAIR et al, 2009) e o de 0,76, para a coleta longitudinal, segundo 

Malhotra (2008), indica um alto índice de confiabilidade. Assim, confirma-se uma coerência 

entre as notas atribuídas pelos avaliadores, em ambas as coletas, à POG dos aprendizes 

participantes da pesquisa.  

As notas atribuídas pelos avaliadores às tarefas de produção oral dos alunos também 

foram submetidas ao teste de Wilcoxon e os valores para os grupos controle, experimental e 

experimental+ da coleta semi-longitudinal são apresentados na tabela 14 e não indicam 

significância estatística (p= 0,19; 0,25 e 0,45 > 0,05).  
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TABELA 14 - Resultado de significância estatística e média para a Proficiência Oral Global 

– Coleta semi-longitudinal 

Proficiência 

Oral Global 

Controle  

(pré e pós) 

Experimental  

(pré e pós) 

Experimental+  

(pré e pós) 

Significância 

estatística 

do teste 

0,19 0,25 0,45 

Médias dos 

grupos 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

1,33 1,18 1,17 0,94 1,76 1,67 

 

Uma razão possível para esse resultado não significativo consiste no fato de falantes 

de nível inicial poderem ter mais dificuldades em executar o plano da fala devido a fatores 

como insuficiência de conhecimentos da língua-alvo e falta de automatização dos processos 

(PREUSS, 2014), o que pode ter acontecido de fato com a realização das tarefas, pois o 

período de apenas um semestre e a falta de outras práticas orais além das propostas pela 

pesquisa podem não ter sido suficientes para a automatização do processo da fala.  

Com relação aos resultados do teste de Wilcoxon para a coleta longitudinal, os valores 

apontados na tabela 15 apontam que também não houve significância estatística para a medida 

da Proficiência Oral Global (p= 0,65; 0,59 e 0,58 > 0,05). Isso sinaliza que, em uma análise 

holística da produção oral dos alunos, a realização de tarefas e o feedback fornecido aos 

alunos ao longo de um ano letivo não contribuíram significativamente para o 

desenvolvimento de sua produção oral, quando analisada por avaliadores orais externos, 

alheios ao processo.  

 

TABELA 15 - Resultado de significância estatística e média para a proficiência oral global – 

Coleta longitudinal 

Proficiência 

oral global 

Controle  

(pré e pós) 

Experimental  

(pré e pós) 

Experimental+  

(pré e pós) 

Significância 

estatística 

do teste 

0,65 0,59 0,58 

Médias dos 

grupos 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

1,77 1,72 2,0 2,05 1,73 1,93 

 

Esses resultados podem ser explicados pelo fato de que, segundo Preuss (2014, p.173), 

a ansiedade gerada pelo fato de ter que falar na L2 pode fazer com que a memória de 

trabalho não funcione adequadamente, ao gerenciar as informações ativadas nos diferentes 

componentes envolvidos no processamento da fala e nos demais sistemas de memória, o que 
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compromete o desempenho do aluno, especialmente no caso dos participantes da pesquisa, 

que não tinham a prática da produção oral no curso.  

Apesar de a coleta longitudinal ter possibilitado aos alunos mais exposição e prática da 

língua alvo, o tempo de realização da pesquisa pode ter sido insuficiente para um 

desenvolvimento significativo da produção oral dos aprendizes, tendo em vista que a 

aprendizagem de uma língua estrangeira em sala de aula demanda muitos anos de estudo 

ininterrupto (MICCOLI, 2007). 

Além disso, é importante ressaltar aqui que a escala usada pelos avaliadores para a 

avaliação da proficiência oral global dos aprendizes tinha uma margem de variação muito 

pequena, indo apenas de 0 a 3, o que pode ter dificultado o aparecimento de resultados 

estatisticamente significativos. 

Para encerramento do capítulo de resultados e de discussão dos dados, serão 

retomadas na próxima seção as informações mais relevantes apresentadas no capítulo 4, 

considerando-se os resultados das análises qualitativa e quantitativa da pesquisa. 

 

4.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Nesta seção será apresentada a síntese dos resultados da pesquisa, considerando-se a 

análise conjunta dos dados resultantes da observação do AVA, da avaliação do material 

didático usado nas disciplinas, da aplicação dos questionários, da realização das tarefas e do 

tipo de feedback dado. Optou-se por apresentar os resultados sumarizados da análise a partir 

de respostas às questões de pesquisa, relacionando-as também aos objetivos do estudo e, ao 

final, com a retomada das hipóteses.  

Com relação à primeira questão de pesquisa, sobre como o professor formador de 

língua espanhola do IFRN concebe e ensina a produção oral na EaD, percebeu-se que as 

professoras em seu questionário reconhecem a importância de trabalhar a habilidade de 

produção oral e afirmam fazê-lo, mas essas respostas divergem da realidade observada no 

AVA, em que as atividades de leitura e escrita, com foco em estruturas gramaticais e 

conteúdos nócio-funcionais, predominaram. As professoras alegaram que isso é decorrente do 

pouco domínio dos recursos tecnológicos, da pouca familiaridade com a EaD, da escassez de 

materiais que possam auxiliá-las e também de questões referentes ao aluno, tais como timidez 

e sua dificuldade de acesso à Internet. Ou seja, as docentes concebem a produção oral como 

uma habilidade importante no processo de ensino e de aprendizagem do espanhol como LE, 

mas isso não está refletido em sua prática de sala de aula.  
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Na questão 2, indagou-se como os alunos percebiam e avaliavam a atenção dada à 

produção oral em um curso de licenciatura em Letras Espanhol a distância, pois entende-se 

que, por ser um curso de licenciatura, a fala torna-se essencial para a formação desses alunos. 

Através de um questionário, pôde-se identificar que os aprendizes concebem a fala como a 

habilidade linguística mais importante no estudo do idioma, mas reconhecem, entretanto, que 

é a que lhes apresenta mais dificuldades no processo de aprendizagem e é a menos trabalhada 

em seu curso. Com relação às tarefas propostas pela pesquisa, eles as avaliaram de forma 

positiva.  

A terceira questão buscou averiguar como o material didático de língua espanhola 

produzido para a EaD contribui para o desenvolvimento da produção oral. A análise do livro 

didático usado no curso e de outros materiais disponibilizados pelas professoras na plataforma 

permitem constatar que a produção oral não é uma habilidade contemplada em nenhum deles. 

Os livros elaborados especialmente para as disciplinas e os materiais complementares 

viabilizados pelas professoras das duas disciplinas investigadas não trazem propostas para o 

desenvolvimento da PO, há apenas uma única seção, em um capítulo do livro de Língua 

Espanhola II, que sugere uma atividade de pronúncia, o que se configura na tentativa mais 

próxima de se trabalhar algum aspecto relacionado à habilidade. No entanto, sua realização 

não foi solicitada aos alunos. O que se observou foi o uso do livro didático a partir da seleção 

de conteúdos e atividades, sem uma adequação total aos objetivos dos alunos e à ementa das 

disciplinas. Respondendo, então, à questão, o material didático do curso, se não for adaptado 

pelos docentes, em geral, não propicia oportunidades para o desenvolvimento da produção 

oral.   

Com as respostas às questões de pesquisa 1 e 2, cumpre-se o objetivo do estudo de 

traçar um diagnóstico sobre o tratamento da produção oral no Curso de Licenciatura em 

Letras Espanhol na modalidade a distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia – IFRN, enquanto que respondendo à pergunta 3, atende-se a um outro objetivo, o 

de investigar como o material didático do curso de espanhol da EaD do IFRN contribui para o 

desenvolvimento da PO dos alunos. 

Com a questão 4 tencionava-se saber se a realização de tarefas de PO contribui para o 

desenvolvimento da produção oral dos aprendizes de espanhol como LE na EaD em relação à 

pronúncia, acurácia gramatical, fluência, inadequação e diversidade lexical e proficiência oral 

global. Os dados estatísticos mostram que as tarefas impactaram de forma significativamente 

positiva a medida de pronúncia quando numa perspectiva de realização mais estendida, como, 

no caso da pesquisa, ao longo de dois semestres acadêmicos, o que merece destaque por ser 
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um aspecto linguístico minimamente trabalhado no curso e fundamental para a habilidade de 

produção oral. Na coleta longitudinal, para a variável de diversidade lexical do grupo 

controle, e, na semi-longitudinal, para a medida de acurácia do grupo experimental, foram 

registrados resultados estatisticamente significativos, mas a análise das médias desses grupos 

evidencia que houve um decréscimo dos valores comparando-se os resultados do pré e do 

pós-teste dos alunos. Nesses dois últimos casos relatados, os dados estatísticos indicam que as 

tarefas ou o feedback dado não impactaram de forma favorável o desenvolvimento das 

medidas em análise.  

Para as demais variáveis estudadas, os resultados estatísticos não demonstraram um 

desenvolvimento significativo ou que apontassem para uma melhora dos grupos, 

provavelmente pelo pouco tempo de prática e de contato com o idioma, pela proximidade 

entre a língua materna e a língua alvo e por algumas medidas de avaliação não serem as mais 

adequadas para o contexto investigado. Com essas informações, contempla-se o objetivo do 

estudo de analisar o desenvolvimento da produção oral dos aprendizes ao longo de dois 

semestres acadêmicos (em duas coletas) em relação às medidas investigadas.  

A última questão de pesquisa pretendeu avaliar como diferentes tipos de feedback 

podem contribuir para o desenvolvimento da produção oral dos alunos da EaD. Na análise 

estatística evidencia-se o impacto positivo do feedback, especialmente o do tipo indicativo, no 

desenvolvimento da medida de pronúncia dos grupos experimentais da coleta longitudinal, 

fortalecendo seu papel na EaD. Sobre as demais variáveis, embora os dois modelos de 

correção adotados para a pesquisa não tenham indicado relevância estatística nas duas coletas 

da pesquisa, a fala dos alunos, em seu questionário, salienta os benefícios do feedback dado 

na pesquisa para o desenvolvimento de sua produção oral. Com a resposta à essa pergunta, 

satisfaz-se outro objetivo do estudo, que é o de avaliar o impacto de duas formas diferentes de 

feedback no desenvolvimento da produção oral dos aprendizes de espanhol na EaD. 

Por fim, a partir dos dados apresentados aqui, pode-se afirmar que a realização de 

tarefas de produção oral a longo prazo contribui para o desenvolvimento da habilidade de 

produção oral de alunos de E/LE da EaD, considerando-se, especificamente, a medida de 

pronúncia. Além disso, diferentes tipos de feedback dados aos alunos sobre essas tarefas 

parecem impactar de forma distinta sua produção oral, tendo sido o feedback indicativo mais 

eficaz neste estudo. 
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4.5 PROPOSTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORAL NO CURSO 

DE EAD EM ESPANHOL  

 

A partir da análise conjunta dos dados qualitativos, oriundos da identificação das 

necessidades e dificuldades apontadas pelas professoras e pelos alunos no processo de ensino 

e de aprendizagem de uma língua estrangeira a distância, da análise do AVA e do material 

didático do curso; e quantitativos, provenientes das informações estatísticas referentes à 

aplicação de tarefas e ao feedback dado, vislumbrou-se a possibilidade de discutir-se algumas 

propostas para o trabalho da produção oral na educação a distância.  

Como discutido na seção 2.1, a EaD, apesar de ter sido iniciada em 1904, somente em 

1996 foi oficializada, evidenciando um certo retardo em sua difusão e fortalecimento. Isso 

talvez explique a falta de familiarização que muitos docentes e alunos ainda demonstram com 

essa modalidade de ensino. No caso dessa pesquisa, atesta-se isso quando um aluno comenta 

em questionário a necessidade de praticar a oralidade de forma presencial, o que 

descaracteriza a proposta do curso no qual está matriculado, e quando uma das professoras 

assume em seu questionário a pouca familiaridade com a EaD. Outro aspecto que merece 

destaque é o fato das duas docentes investigadas apontarem o pouco domínio dos recursos 

tecnológicos como uma dificuldade encontrada para a prática da produção oral na EaD.  

Sobre esses pontos, sugere-se que o curso de formação em EaD, condição necessária 

para atuação no curso, seja mais abrangente, com divisão em módulos, os quais abordem 

diferentes aspectos do trabalho nessa modalidade de ensino. Além do foco atual do curso nas 

ferramentas disponíveis no moodle, seria pertinente também capacitar os professores para o 

uso de outros recursos tecnológicos que possam ser vinculados ao AVA, como programas 

para comunicação síncrona com uso de áudio e vídeo, e ofertar, ainda, um módulo mais 

específico para a área de atuação dos professores, despertando-os para as possibilidades 

didáticas do uso do moodle ou de recursos complementares para além de fóruns ou postagem 

de documentos de texto. 

Com relação ao material didático avaliado, está em curso sua revisão e espera-se que a 

habilidade de produção oral possa ser contemplada nessa reformulação. Enquanto esse 

trabalho não é finalizado, os professores podem buscar adaptá-lo, levando em consideração as 

necessidades dos alunos, bem como os recursos disponíveis e a ementa das disciplinas. Como 

relatado em questionário, os alunos reclamam da falta de práticas orais de produção e 

compreensão e uma possível solução é a criação, também, de um módulo no curso de 

formação para tratar do uso, criação e adaptação de material didático para EaD pelos 
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professores, principalmente considerando-se que o campus EaD do IFRN conta com uma 

diretoria específica para a produção de material didático para a modalidade.  

Outra sugestão é que os alunos, similarmente aos professores, passem por uma 

formação antes de entrar no curso. Atualmente, os aprendizes recebem instruções sumárias 

sobre o moodle no primeiro encontro presencial do curso, quando nem todos podem estar 

presentes. Caso necessitem de ajuda, devem ir ao polo de apoio buscar informações com o 

tutor presencial ou procurar a coordenação do curso. Uma capacitação para uso do AVA ou a 

elaboração de um tutorial para ser entregue aos alunos com mais esclarecimentos sobre as 

especificidades de um curso a distância poderiam contribuir para uma melhor compreensão de 

seus papéis e das possibilidades da modalidade.  

Quanto aos dados estatísticos deste estudo, estes revelaram que, a longo prazo, as 

tarefas de produção oral puderam contribuir para o desenvolvimento da pronúncia dos grupos 

que as realizaram. Considerando-se que a produção oral é uma habilidade cujo 

desenvolvimento exige oportunidades de prática para automatização dos processos 

controlados e, nessa perspectiva, as tarefas podem desempenhar um importante papel em 

programas de ensino de línguas, levantam-se algumas sugestões.  

A abordagem por tarefas executada seguindo-se suas fases (pré-tarefa, ciclo da tarefa e 

pós-tarefa) pode ser uma opção para os professores, pois incentiva o uso holístico da língua, 

com o estudo também de aspectos linguísticos específicos a partir de tarefas que envolvem 

análise e prática (WILLIS, 1996). Essa abordagem pode contemplar, ainda, no contexto da 

EaD, tarefas síncronas através de chat ou de programas que permitam interação através de 

áudio e/ou vídeo. Isso permitiria também o emprego e o controle do planejamento pré-tarefa, 

importantes para que os alunos aprendam a planejar suas falas de forma eficaz, sem que 

tenham que recorrer a tradutores ou à leitura de textos previamente escritos, por exemplo. 

Tarefas síncronas também gerariam outro tipo de feedback, além daquele fornecido 

pelo professor.  A interação entre os alunos pode fornecer informações sobre 

compreensibilidade ou necessidade de adequação de seus enunciados através de correções, 

pedidos de confirmação ou esclarecimento dos colegas, podendo levar o aluno a modificar seu 

output. Retomando a ideia de Thornbury (2009), apresentada na subseção 2.3.1.1, outra 

sugestão seria solicitar aos alunos a transcrição dos seus próprios áudios, buscando estimular 

o registro cognitivo dos dados gravados.  

O docente deve ter em consideração, no entanto, a capacidade limitada de atenção e 

processamento linguístico do aprendiz e atentar para a importância de se ponderar as 

condições que têm um impacto sobre o desempenho do aluno, como o tipo de tarefa, o tempo 
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para planejamento, o conteúdo, o tempo de execução da tarefa, o número de participantes 

envolvidos, dentre outros aspectos. Bygate (2011) sugere uma alternância do foco atencional 

dos alunos na realização de tarefas entre as variáveis de fluência, acurácia e complexidade, e 

inclui-se aqui também outras como pronúncia, diversidade e inadequação lexical. Nessa 

perspectiva, cada tarefa pode direcionar a atenção do aluno para um aspecto da produção oral 

e o feedback pode seguir essa mesma proposta, direcionando as correções para a variável foco 

da tarefa. Sugere-se, também, o trabalho com a repetição de tarefas que, segundo 

Bergsleithner (2009, p.118), 

 

pode ser considerado importante no processo de ensino e de aprendizagem da 

linguagem oral na língua alvo, uma vez que pode beneficiar mesmo aqueles (e 

principalmente aqueles) aprendizes que têm mais dificuldades de aprendizagem, 

[…] uma vez que, conhecendo a tarefa podem dispensar recursos cognitivos 

atencionais a outros aspectos da língua […]. 

 

Observa-se, então, que o uso de tarefas pode ser realizado a partir de diferentes 

propostas e com distintos focos. Com relação ao feedback, dependendo do objetivo do 

professor e/ou do aluno, podem ser usadas correções explícitas do tipo indicativo ou 

explicativo, tendo em vista que ambas podem funcionar quando se atente para não haver 

excesso de informação na mensagem. Ressalva-se, no entanto, que o professor deve ser 

consciente da necessidade de adaptar essas propostas aos objetivos e necessidades dos alunos, 

aos propósitos da disciplina e à infraestrutura de que dispõe, dentre outras variáveis, pois 

estão diretamente relacionados com o processo de ensino e aprendizagem. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivos verificar o tratamento dado à produção oral 

no Curso de Licenciatura em Espanhol na modalidade a distância do IFRN, executar uma 

proposta de intervenção com tarefas de PO e analisar o desenvolvimento da produção oral dos 

aprendizes submetidos a essa proposta e a diferentes tipos de feedback. Ao todo, participaram 

do estudo duas professoras e 42 licenciandos do curso de Letras Espanhol a distância do 

IFRN, e a coleta de dados foi realizada durante os semestres 2015.1 e 2015.2, respectivamente 

nas disciplinas de Língua Espanhola II e III. Desses 42 alunos participantes, 18 participaram 

da coleta longitudinal e 24 da coleta semi-longitudinal. 

Para a compreensão de como ocorrem as práticas de produção oral no curso, foram 

analisados qualitativamente o ambiente virtual de aprendizagem dos alunos e o material 

didático usado. Os resultados encontrados indicam que a produção oral não é uma prática 

privilegiada pelas professoras e pelo livro didático do curso. No moodle, as únicas tarefas de 

produção oral eram as propostas por esta pesquisa. Quanto ao material didático, apenas o livro 

de Língua Espanhola II propunha a elaboração de um texto oral, mas limitava-o à repetição de 

um modelo dado, e sugeria uma atividade de pronúncia, mas ambos não foram realizados pela 

professora da disciplina. Ainda consoante ao objetivo de verificar o tratamento dado à 

oralidade no curso analisado, foi aplicado um questionário com as duas professoras, no qual 

reconheceram a importância de se trabalhar a produção oral no curso e afirmaram realizar 

tarefas de PO. No entanto, embora tenham assinalado essas opções, isso não foi verificado em 

sua prática docente.  

Os alunos participaram também respondendo a dois questionários, que aportavam 

informações referentes ao seu contato com a habilidade de produção oral e à realização das 

tarefas de PO propostas. As respostas evidenciaram que as atividades realizadas no curso e 

fora dele privilegiavam a prática da produção escrita em língua espanhola e apontaram, ainda, 

que as tarefas de PO realizadas pela pesquisadora, bem como o feedback recebido, foram 

importantes no processo de aprendizagem do idioma. A maioria dos alunos relatou também 

que ouvia e compreendia os feedbacks recebidos, que escreviam o texto para ler e que usavam 

tradutores para elaborá-lo. Esses dados são importantes por valorizar a experiência da 

realização de tarefas de produção oral em um curso a distância e por desmistificar a ideia de 

impossibilidade ou dificuldades para aplicação de tarefas desse tipo. Os alunos foram 

unânimes em o impacto dessa prática para sua aprendizagem, o que reforça a importância de 

realizá-las. 
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O impacto real da realização de tarefas de produção oral e do feedback no 

desenvolvimento da produção oral dos alunos da EaD foi avaliado quantitativamente, a partir 

da realização de testes estatísticos. Para esta análise, os discentes foram divididos em três 

grupos: experimental, experimental+ e controle. Os participantes do grupo controle realizaram 

apenas duas tarefas (um pré e um pós-teste) e não receberam feedback sobre suas produções. 

Os grupos experimentais realizaram o pré-teste, outras 3 tarefas de PO e o pós-teste e ambos 

receberam feedback de suas tarefas, sendo o do grupo experimental indicativo e o do grupo 

experimental+, explicativo.  

Os escores do pré e do pós-teste das medidas de pronúncia, acurácia, fluência, 

inadequação e proficiência oral global foram comparados por meio do teste de Wilcoxon do 

programa estatístico SPSS e, para a medida de diversidade lexical, antes da análise dos 

valores no SPSS, os textos dos alunos foram submetidos à ferramenta WordList. Com os 

resultados constatou-se que na coleta longitudinal a realização de tarefas e o recebimento de 

feedback, principalmente o do tipo indicativo, podem influenciar positivamente o 

desenvolvimento da pronúncia. Esse resultado destaca-se pela oportunidade de dar 

notoriedade a esse importante aspecto linguístico, comumente desconsiderado em sala de aula 

e em pesquisas na área de produção oral. 

Para a variável de diversidade lexical do grupo controle, nessa mesma coleta, também 

se obteve significância estatística, mas a análise das médias dos alunos revela que houve uma 

diminuição do valor do pós-teste com relação ao pré-teste. Também apresentou significância 

estatística a medida de acurácia do grupo experimental da coleta semi-longitudinal, no 

entanto, as médias evidenciam um aumento comparando-se os valores do pré e do pós-teste. 

Com base nesses dados, infere-se que as tarefas e o feedback dado não contribuíram de forma 

positiva para essas duas medidas. Para os demais aspectos analisados em ambas as coletas, os 

resultados não apresentaram significância estatística.  

Algumas limitações da pesquisa, todavia, podem ter motivado esses resultados. Uma 

delas é relativa ao reduzido número de participantes nas coletas, pois, por questões como 

evasão e não realização de todas as tarefas de PO, não foi possível assegurar um número 

maior de alunos em cada grupo. Além disso, em geral, foi pouco o tempo de realização de 

tarefas para provocar mudanças significativas na produção oral dos alunos em termos globais 

e específicos, principalmente tendo-se em consideração a pouca prática dos alunos em realizar 

tarefas orais a distância, ao incipiente contato com a língua alvo e à similaridade entre a L1 e 

a L2. É possível que uma exposição maior a tarefas de PO e uma amostra mais numerosa 

pudessem levar a dados estatísticos mais significativos. 
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Outra limitação refere-se à pequena margem de variação da escala de avaliação da 

proficiência oral global, que talvez não tenha permitido uma avaliação que contemplasse de 

forma mais flexível o desempenho dos alunos. Pode também ter limitado as conclusões deste 

estudo a não realização de um teste de proficiência para distribuir de forma mais homogênea, 

quanto ao nível de conhecimento linguístico, os alunos nos grupos.  

Com base nas limitações apresentadas, apontam-se como sugestões para pesquisas 

futuras ter um número maior de participantes e considerar uma maior variabilidade nos 

escores das medidas analisadas. Propõe-se, ainda, o uso de tarefas síncronas, que possibilitem 

a interação entre os alunos e os professores e a realização de uma coleta mais longa. 

É possível que a prática sistemática superior ao tempo empregado neste estudo através 

da tarefas e um feedback que ajude os alunos a perceberem lacunas em seu processo de 

aprendizagem venha a impactar significativamente o desenvolvimento da produção oral dos 

aprendizes, pois, seguindo a hipótese do Output de Swain (1985), a produção impulsiona a 

aquisição da língua, pois força os alunos a processar a língua sintaticamente e, assim, prestar 

mais atenção à forma, reconhecer seus problemas linguísticos e buscar resolvê-los. 

Quanto às implicações pedagógicas deste estudo, espera-se contribuir para a discussão 

sobre a possibilidade do uso de tarefas e o fornecimento de feedback na EaD para o 

desenvolvimento da habilidade de produção oral. Anseia-se que essa habilidade seja mais 

privilegiada em aulas de LE e que os professores e os materiais didáticos da educação a 

distância a percebam como aspecto fundamental na aprendizagem de um idioma. Almeja-se, 

ainda, que esta pesquisa possa contribuir com conhecimentos para a área de Linguística 

Aplicada, especificamente para a linha de ensino e aprendizagem de L2. 

Pretende-se, por fim, divulgar os resultados da pesquisa no campus EaD do IFRN, 

possivelmente em reuniões ou em forma de palestra, especificamente entre os que estão 

relacionados diretamente ao curso de Letras Espanhol. A intenção é conscientizá-los sobre a 

importância da habilidade de produção oral, apresentando-lhes as possibilidades existentes 

para seu desenvolvimento no contexto investigado e, consequentemente, contribuir com o 

processo de ensino e aprendizagem de E/LE a distância. Espera-se, entretanto, não restringir 

esses intentos aos sujeitos da pesquisa, a ideia é de que este estudo sirva também para todos 

aqueles que lidam com o ensino do espanhol. 
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segredos. Curitiba: Editora Ibpex, 2009.  

 

GUERRERO, A. I. ¿Qué es la pronunciación? RedELE: Revista Electrónica de Didáctica 

ELE, n. 9, 2007. 

 

HAIR, J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L. Análise 

multivariada de dados. 6 ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.  

 

HARMER, J. The Practice of English Language Teaching. 4 ed. London: Longman, 2007. 

 

HEINICH, Robert M.; MOLENDA, Michael; RUSSELL, James R. Instructional Media and 

the New Technologies. Nova york: Macmillan, 1985. 

 

HORTON, William K. Test and exercise learning. Designing Web-based training. John 

Wiley e Sons Publisher, 2000. 

 

HULSTIJN, Jan. Intentional and incidental second language vocabulary learning: a 

reappraisal of elaboration, rehearsal and automaticity. In: ROBINSON, P. (Ed.) Cognition 

and second language instruction. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 258-286.  

 

HYLLAND, Fiona. Providing Effective Support: investigating feedback to distance language 

learners. Open Learning: the Journal of Open and Distance Learning, London, v.16, n.3, p. 

233-247, nov. 2001. 

 

IFRN, INSTITUTO FERDERAL DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Aluno 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Produção oral em espanhol como 

L2 e educação a distância: diálogos e práticas possíveis, que tem como pesquisador 

responsável Carla Aguiar Falcão, orientada pela Profa. Dra. Janaina Weissheimer  . 

Esta pesquisa pretende verificar o tratamento dado à prática da produção oral no Curso 

de Licenciatura em Espanhol na modalidade a distância do IFRN e analisar a relação entre a 

realização de tarefas de produção oral em espanhol como L2, feedback e o desenvolvimento 

da produção oral dos aprendizes. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a importância do desenvolvimento da 

habilidade de produção oral para aprendizes de espanhol como língua estrangeira, futuros 

docentes. 

Caso você decida participar, você deverá realizar as tarefas de produção oral propostas 

pela pesquisadora e responder ao questionário referente ao ensino e à aprendizagem da 

oralidade no curso de Licenciatura em Letras Espanhol a distância do IFRN e à avaliação das 

tarefas de produção oral realizadas e do feedback recebido. Você levará, em média, 15 

minutos para responder o questionário.    

Durante a realização das tarefas de produção oral e da aplicação do questionário a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num 

exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto pela necessidade de gravação das tarefas de produção 

oral que será minimizado pelo fato de somente o pesquisado ter acesso a esses áudios e você 

terá como benefício a prática do idioma e uma avaliação do seu desempenho que contribuem 

para a aprendizagem da língua alvo. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pelo pesquisador através de esclarecimentos ou 

auxílio no que for necessário. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Carla 

Aguiar Falcão, telefone: (84) 99921-5689. 
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Carla Aguiar Falcão. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Produção oral em espanhol como L2 e educação a distância: diálogos e práticas 

possíveis, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal, 06 de abril de 2016. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Produção oral em espanhol como L2 e 

educação a distância: diálogos e práticas possíveis, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, 06 de abril de 2016. 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B - Questionário do Professor 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

Prezado (a) Professor (a), 
 

Este questionário é parte integrante de uma pesquisa sobre produção oral em língua 

espanhola, desenvolvida para a elaboração de minha tese de Doutorado, a ser defendida no 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do rio 

Grande do Norte, sob orientação da Profa. Dra. Janaína Weissheimer. 

Solicito sua colaboração para o desenvolvimento da pesquisa, por meio do preenchimento 

deste questionário. Isto tomará poucos minutos do seu tempo e sua sincera participação é de 

inestimável valor para o resultado desse estudo. Informo que será preservado o seu 

anonimato.  

Após o preenchimento do questionário, agradeceria a sua devolução com a maior brevidade 

possível. Desde já agradeço a colaboração, colocando-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos complementares pelo e-mail: carla.falcao@gmail.com 

 

Questionário 

1. Idade 

(    ) Menos de 30 anos (    ) De 30 a 40 anos  (    )  De 41 a 50 anos   (    ) Mais de 50 anos 

 

2. Qual sua formação profissional? 

(    ) Graduação   (    ) Especialização    (    ) Mestrado  (    )Doutorado 

 

Outro:________________________  

 

3. Frequenta, atualmente, algum curso? 

Sim (   )  Não (   )     

Se sim, qual? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Há quanto tempo é professor de espanhol? 

(     ) há 1 ano ou menos (     ) entre 2 e 4 anos  (     ) entre 5 e 7 anos  (     ) entre 8 e 10 anos   

(     ) Mais de 10 anos 

 

5. Em qual(is) nível (is) de ensino você está trabalhando atualmente? 
       (     )  Educação Infantil 

(     )  Ensino Fundamental:  (  ) 1ª a 4ª  (   ) 5ª a 9ª série  

(     )  Ensino Médio 

(     ) Ensino superior 

(     ) Não estou trabalhando neste momento 

Outro(s):_________________________________________________ 

 

6. Em qual(is) nível (is)  de ensino você  já trabalhou? 

(     )  Educação Infantil 

(     )  Ensino Fundamental:  (  ) 1ª a 4ª  (   ) 5ª a 9ª série  

(     )  Ensino Médio 
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(     )  Ensino superior 

(     )  Não havia trabalhado antes na área. 

Outro(s):_________________________________________________ 

 

7. É professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte – IFRN na modalidade presencial? 

Sim (   )  Não (   )     

 

8. Já realizou algum estudo fora do país?  

Sim (   )  Não (   )     

 

Se sim, por quanto tempo? ________________________________________ 

 

9. Tem contato com algum nativo? 

Sim (   )  Não (   )     

 

10. Em caso afirmativo, essa experiência influencia sua prática docente? 

Sim (   )  Não (   )     

 

11. Em caso afirmativo, de que modo? 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Na sua opinião, o que deve ser enfatizado no ensino de língua espanhola?  

(    ) produção escrita 

(    ) compreensão escrita 

(    ) produção oral 

(    ) compreensão oral 

 

13. Com que frequência você se dedica a realizar atividades de produção oral em suas 

aulas na EaD? 

(    ) todas as aulas 

(    ) uma vez por semana  

(    ) entre uma ou três vezes ao mês 

(    ) entre uma e três vezes por semestre 

Outra:______________________________________________ 

 

14. O que você prioriza no desenvolvimento da produção oral de seus alunos?  

(    ) precisão gramatical 

(    ) fluência 

(    ) complexidade 

(    ) léxico 

(    ) pronúncia 

Outro:______________________________________________ 

 

15. Você trabalha a produção oral na EaD? 

(     ) Sim                 (     ) Não 

Se sim, como você trabalha a produção oral na EaD?  

(    ) Debates 

(    ) Seminários 

(    ) Entrevistas 
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(    ) Diálogos 

(    ) Apresentações  

Outro:________________________________________________ 

 

16. Qual (is) material (is) você utiliza para a prática da produção oral na EaD? 

(    ) livro didático 

 (    ) vídeos 

(    ) canções 

(    ) filmes 

(    ) jogos 

Outro(s):________________________________________________ 

 

17. Qual (is) recurso (s) você utiliza para a prática da produção oral na EaD? 

(    ) videoconferência 

(    ) web conferência 

(    ) gravação de áudio 

(     ) gravação de vídeo 

(     ) chat 

Outro(s):________________________________________________ 

 

18. De que forma o material didático de língua espanhola elaborado para a sua 

disciplina na EaD auxilia no desenvolvimento da produção oral de seus alunos?  

_____________________________________________________________________ 

 

19. Você sente dificuldades relativas ao ensino da oralidade do espanhol na EaD? 

Sim (   )  Não (   )     

 

20. Em caso afirmativo, quais seriam as causas?  

(    ) pouco domínio dos recursos tecnológicos 

(    ) pouca familiaridade com a EaD 

(    ) dificuldade de acesso à Internet por parte dos alunos 

Outro(s):________________________________________________ 

 

21. E como você faz para resolvê-las? 

(    ) recorre a especialistas da área da informática 

(    ) busca estudar sobre a EaD 

(    ) varia as atividades para que não haja dependência da Internet 

Outro(s):________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Questionário do Aluno (1) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

Prezado (a) aluno (a), 

 

Este questionário é parte integrante de uma pesquisa sobre o ensino de espanhol. Solicito sua 

colaboração para o desenvolvimento desse trabalho, por meio do preenchimento deste 

questionário.  

Desde já agradeço a colaboração e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Nome: _____________________________________________Polo:_______________ 

 

1. Na sua opinião, quais habilidades linguísticas o aluno precisa dominar para aprender 

bem o espanhol? (você pode marcar mais de uma opção) 

(    ) Falar  

(    ) Ouvir  

(    ) Escrever 

(    ) Ler  

 

2. Que dificuldades você encontra com relação ao aprendizado do espanhol no curso a 

distância? (você pode marcar mais de uma opção) 

(    ) Falar  

(    ) Ouvir  

(    ) Escrever 

(    ) Ler  

(    ) Outra. Qual?_______________ 

 

3. Quais habilidades linguísticas você gostaria que fossem mais trabalhadas no curso de 

Espanhol a distância? (você pode marcar mais de uma opção) 

(    ) Falar  

(    ) Ouvir  

(    ) Escrever 

(    ) Ler  

 

4. Já residiu fora do Brasil?  

 Sim (   )  Não (   )     

Se sim, por quanto tempo e em que lugar? _____________________________________ 

 

5. Possui acesso a Internet em casa?  

Sim (   )  Não (   )  

 

6. Acessa a Internet com que frequência? 

(   ) diariamente   (   ) semanalmente  (   ) mensalmente 

 

7. Acessa a Internet para estudo ou prática da língua espanhola? 

 Sim (   )  Não (   )  

 Se sim, de que forma? (você pode marcar mais de uma opção) 

(   ) comunicando-se via e-mail ou por mensagens escritas 

(   ) comunicando-se via Skype ou outro programa ou recurso com voz e/ou imagem.  

(   ) fazendo pesquisas  

(   ) realizando cursos online  

(   ) ouvindo música 
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(   ) outro: ______________________________ 

 

8. Você utiliza a língua espanhola para comunicar-se com algum nativo da língua?  

Sim (   ) Não (   ) 

Se sim, com que frequência vocês se comunicam? 

Sempre (   ) Quase sempre (   )  Algumas vezes (   )  Raramente (   ) 

A comunicação é oral ou escrita? _____________________________________ 

 

9. Você assiste a vídeos, filmes ou programas em língua espanhola?  

 Sim (   )  Não (   )  

 Com que frequência você os assiste? 

 Sempre (   ) Quase sempre (   )  Algumas vezes (   )  Raramente (   ) 

 

10. Você escuta músicas em espanhol?  

Sim (   )  Não (   )     

Se sim, você escuta essas músicas em espanhol para: (você pode marcar mais de uma opção) 

(   ) divertir-se  

(   ) transcrever a letra   

 (   ) traduzir a letra da música  

 Outro:__________________ 

 

11. Você lê livros ou revistas em espanhol?  

Sim (   )  Não (   )     

Se sim responda as perguntas:  

Você lê livros ou revistas em espanhol para: (você pode marcar mais de uma opção) 

(   ) divertir-se  (   ) traduzir o texto  (   ) por obrigação do curso de Letras  

Outro:______________________________________ 

 

12. Você já tinha estudado espanhol anteriormente?  

Sim (    )         Não (    ) 

Se SIM, escolha entre os itens abaixo (você pode marcar mais de uma opção) 

(   ) no ensino fundamental  

(   ) no ensino médio 

(   ) em cursos de idiomas (6 semestres completos) 

(   ) em cursos de idiomas (de 3 a 6 semestres) 

(   ) em cursos de idiomas (menos de 3 semestres) 

 

13. O que você achou das tarefas de produção oral da disciplina de língua espanhola II e 
III (você pode marcar mais de uma opção): 

(    ) fáceis  (    ) difíceis  (    ) interessantes  (   ) cansativas 

(   ) Outro__________________ 

 

14. Você acha que essas tarefas ajudaram você na sua produção oral (fala) em língua 

espanhola? 

Sim  (    ) Não (    ) 

Justifique:______________________________________________________________ 

 

15. Os comentários feitos na correção (feedbacks) dessas tarefas contribuíram para 

melhorar sua produção oral (fala) na língua espanhola? 

Sim (    )  Não (    ) 

Justifique:______________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - Questionário do Aluno (2) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

Prezado (a) aluno (a), 

 

Este questionário é parte integrante de uma pesquisa sobre o ensino de espanhol. Solicito sua 

colaboração para o desenvolvimento desse trabalho, por meio do preenchimento deste 

questionário.  

Desde já agradeço a colaboração e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Sobre as atividades de produção oral... 

 

1. Ouvia e compreendia os feedbacks dados por mim? 

2. Escrevia o texto antes, para ler? Ou criava o texto na hora da gravação? 

3. Para criar os áudios, usava algum tradutor de texto? 

4. Usava o tempo de planejamento indicado na tarefa? 

 

Você pode responder por aqui mesmo ou por e-mail: carla.falcao@gmail.com 

 

Muito obrigada pela ajuda! 

Att., 

Carla Falcão. 
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Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 3000 

Bairro: Lagoa Nova CEP: 59.078-970 

UF: RN      Município: NATAL 

Telefone: (84)3215-3135                          E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br Página 01 de 04 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE / UFRN CAMPUS CENTRAL 

APÊNDICE E - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Produção Oral em Espanhol como L2 e Educação a Distância: diálogos e  

            práticas possíveis 

Pesquisador: Carla Aguiar Falcão 

Área Temática: 

Versão:  2 

CAAE: 54300116.0.0000.5537 

Instituição Proponente: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 1.528.942 

Apresentação do Projeto: 

Este estudo investiga o tratamento dado à produção oral (PO) em um curso de Licenciatura 

em Letras Espanhol a distância e analisa se a realização de tarefas de PO contribui para o 

desenvolvimento dessa habilidade em relação à pronúncia, acurácia gramatical, fluência, 

inadequação lexical e proficiência oral global de aprendizes de espanhol como língua 

estrangeira (LE) na educação a distância (EaD), avaliando também o impacto de duas formas 

diferentes de feedback no desenvolvimento da produção oral desses alunos. A pesquisa será 

realizada durante os semestres 2016.1 e 2016.2, respectivamente nas disciplinas de Língua 

Espanhola II e III. Ao todo, participarão da pesquisa duas professoras e 44 licenciandos. Para 

a compreensão de como ocorrem as práticas de produção oral no curso, serão analisados o 

ambiente virtual de aprendizagem dos alunos e o material didático usado, bem como 

aplicados questionários com os alunos e as docentes das disciplinas. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Verificar o tratamento dado à produção oral no Curso de Licenciatura em Espanhol na 

modalidade a distância do IFRN, executar uma proposta de intervenção com tarefas de PO e  
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UF: RN      Município: NATAL 

Telefone: (84)3215-3135                          E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br Página 02 de 04 

Continuação do Parecer: 1.528.942 

analisar o desenvolvimento da produção oral dos aprendizes submetidos a essa proposta e a 

diferentes tipos de feedback. 

Objetivos Secundários: 

a) Traçar um diagnóstico sobre o tratamento da produção oral no Curso de Licenciatura em 

Espanhol na modalidade a distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - 

IFRN; 

b) Investigar como são utilizados os materiais feitos para a EaD no IFRN em relação à 

produção oral; 

c) Analisar o desenvolvimento da produção oral dos aprendizes ao longo de dois semestres 

acadêmicos em relação à pronúncia, acurácia gramatical, fluência, inadequação lexical e 

proficiência oral global através da realização de tarefas de produção oral; 

d) Avaliar o impacto de duas formas diferentes de feedback no desenvolvimento da produção 

oral dos 

aprendizes de espanhol na EaD. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Os riscos são mínimos e serão sanados porque os questionários serão executados em salas 

somente com o participante e somente o professor terá acesso. Os benefícios serão diretos e 

indiretos uma vez que o professor poderá falar com o participante pontos que ele precisa 

melhorar na parte oral. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Este projeto de pesquisa é classificado como quasi-experimental, pois os alunos foram 

divididos em grupos experimentais e controle, realizaram pré e pós-testes, a divisão destes 

grupos obedeceu ao padrão de divisão de alunos por polos característico dos cursos do IFRN. 

Esta pesquisa utiliza uma abordagem mista - quantitativa e qualitativa - com o objetivo de dar 

mais fiabilidade à análise e à interpretação dos dados. Colaboradores da Pesquisa: Os 

participantes da pesquisa serão o professor responsável pela disciplina de Língua Espanhola II 

e todos os alunos (média de 40 por polo) que cursam essa disciplina nos polos de Parnamirim 

e São Gonçalo.  

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Continuação do Parecer: 1.528.942 
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Todos os documentos de apresentação obrigatória pertinentes a esse tipo de pesquisa foram 

apresentados adequadamente.  

 

Recomendações: 

- Enviar relatório parcial (no decorrer do desenvolvimento da pesquisa) e relatório final, ao 

término da mesma, sob a forma de notificação via Plataforma Brasil, utilizando modelo 

presente no site <www.etica.ufrn.br>; 

- Qualquer modificação no protocolo de pesquisa deve ser comunicada ao CEP 

Central/UFRN, por meio de emenda. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após análise da carta resposta às pendências observadas no Parecer Consubstanciado nº 

1.476.843 e dos documentos modificados por ocasião do referido parecer, o CEP 

Central/UFRN considera a atual versão do protocolo de pesquisa como APROVADA, por 

estar de acordo com os preceitos éticos que regulam as pesquisas com seres humanos no país. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual 

Operacional para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador 

responsável: 

1.  elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas 

em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, 

ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa 

(s) por ele delegada(s), devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - 

CNS, item IV.5d); 

2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c); 

3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional 

para Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41); 

4. descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos 

de justificada urgência em benefício de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ; 

5. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d); 

Continuação do Parecer: 1.528.942 
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6. manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e 

responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, 

item XI.2f); 

7. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos 

pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item 

XI.2g) e, 

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não 

publicação dos resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h). 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 
PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_

DO_P 

ROJETO_364434.pdf 

06/04/2016 

14:28:24 
 Aceito 

Outros Resposta_Pendencias.pdf 
06/04/2016 

14:27:51 
Carla Aguiar Falcão Aceito 

Outros Tarefas.pdf 
06/04/2016 

13:32:35 
Carla Aguiar Falcão Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE_modificado.pdf 
06/04/2016 

12:18:47 
Carla Aguiar Falcão Aceito 

Outros Formulario_CEP_modificado.pdf 
06/04/2016 

11:58:03 
Carla Aguiar Falcão Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 
Projeto_PB.pdf 

06/04/2016 

11:32:06 
Carla Aguiar Falcão Aceito 

Outros Questionario_Profesor.pdf 
06/04/2016 

11:02:14 
Carla Aguiar Falcão Aceito 

Outros Questionario_Alunos.pdf 
06/04/2016 

10:58:52 
Carla Aguiar Falcão Aceito 

Outros Confidencialidade.pdf 
04/03/2016 

10:04:49 
Carla Aguiar Falcão Aceito 

Outros Concessao.pdf 
03/03/2016 

18:12:44 
Carla Aguiar Falcão Aceito 

Outros Declaracao.pdf 
03/03/2016 

15:12:08 
Carla Aguiar Falcão Aceito 

Outros Termo_de_Anuencia.pdf 
19/02/2016 

09:54:08 
Carla Aguiar Falcão Aceito 

Folha de Rosto Folha_de_rosto_Carla.pdf 
19/02/2016 

09:46:35 
Carla Aguiar Falcão Aceito 

 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

 

NATAL, 04 de Maio de 2016 

 

__________________________________________________ 

Assinado por: 

LÉLIA MARIA GUEDES QUEIROZ  

(Coordenador)
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APÊNDICE F - Pré-teste - Grupo A/ Pós-teste - Grupo B (Coleta 2015.1) 

 

Estamos iniciando nuestras clases de Lengua Española II. Es importante conocer a todos que 

estarán con nosotros en esta asignatura. Los profesores y los tutores ya se han presentado. 

Ahora te toca a ti hacer lo mismo.  

Prepara una presentación personal por un minuto y, en seguida, grábala. La grabación debe 

tener entre 1 y 2 minutos de duración y debes hablar sobre todos los aspectos presentados en 

el dibujo abajo:  

Para ayudarte en la grabación, te presentamos una explicación de cómo hacerla.  

TUTORIAL 

Este tutorial tem por objetivo auxiliar os alunos da EaD do IFRN a gravarem seus áudios para 

aulas do curso de Licenciatura em Espanhol. Para iniciar a gravação, primeiramente, será 

necessário um equipamento com os seguintes dispositivos: microfone e caixa de som/headsets 

(todo netbook e notebook já dispõem desses equipamentos), bem como acesso à Internet. 

Após completar o pré-requisito anterior, abra o seu navegador de preferência (Mozilla 

Firefox, Chrome, Internet Explorer...) e atualize o Adobe Flash Player 

(http://get.adobe.com/br/flashplayer), caso necessário. Para iniciar a gravação, deve-se acessar 

o seguinte endereço: http://online-voice-recorder.com/pt/  Após acessar o endereço solicitado, 

siga as instruções abaixo:  

 
Figura 1 

TÚGustos

Características físicas          

Familia

http://online-voice-recorder.com/pt/
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Ao acessar o endereço solicitado, e caso seja seu primeiro acesso à página, aparecerá uma 

mensagem de configuração do Adobe Flash Player (ver Figura 1). Para permitir a gravação, 

clique em Permitir e em Lembrar, conforme Figura 2, logo abaixo. Essa configuração é 

apenas para que o seu equipamento disponibilize o Microfone encontrado para esta 

solicitação. Se clicar em Negar, seu microfone não funcionará para esta solicitação. 

 
Figura 2 

 

Após seguir o Passo 1 (ver Figura 2), clique em Fechar, conforme Passo 2 da Figura 2, logo 

acima.  Após as configurações feitas conforme Figuras 1 e 2, clique no botão REC (Botão 

com circulo Vermelho), conforme a figura 3 abaixo: 

 
Figura 3 

 

Após pressionar o botão, é só começar a falar seu texto, pois estará gravando. Feita a 

gravação desejada, clique em Stop, conforme a indicação da Figura 4. É possível fazer 

gravações de até 07 minutos, mas grave somente o tempo determinado pelo professor. 
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Figura 4 

 

Para ouvir o que você acabou de gravar, basta clicar no Play, conforme ilustração abaixo (ver 

Figura 5). Se sua gravação está de acordo com o solicitado, clique em Salvar (ver Figura 5). 

Escolha o local em seu computador onde salvará o arquivo e envie via Plataforma Moodle sua 

tarefa. Para gravar outro áudio, clique no botão Gravar novamente e inicie o processo desde a 

Figura 3  

 
Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ead.ifrn.edu.br/moodle
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APÊNDICE G - Pré-teste - Grupo B/ Pós-teste - Grupo A (Coleta 2015.1) 

 

Estamos iniciando nuestras clases de Lengua Española II. Es importante conocer a todos que 

estarán con nosotros en esta asignatura. Los profesores y los tutores ya se han presentado. 

Ahora te toca a ti hacer lo mismo.  

Prepara una presentación personal por un minuto y, en seguida, grábala. La grabación debe 

tener entre 1 y 2 minutos de duración y debes hablar sobre todos los aspectos presentados en 

el dibujo abajo:  

Para ayudarte en la grabación, te presentamos una explicación de cómo hacerla.  

TUTORIAL 

Este tutorial tem por objetivo auxiliar os alunos da EaD do IFRN a gravarem seus áudios para 

aulas do curso de Licenciatura em Espanhol. Para iniciar a gravação, primeiramente, será 

necessário um equipamento com os seguintes dispositivos: microfone e caixa de som/headsets 

(todo netbook e notebook já dispõem desses equipamentos), bem como acesso à Internet. 

Após completar o pré-requisito anterior, abra o seu navegador de preferência (Mozilla 

Firefox, Chrome, Internet Explorer...) e atualize o Adobe Flash Player 

(http://get.adobe.com/br/flashplayer), caso necessário. Para iniciar a gravação, deve-se acessar 

o seguinte endereço: http://online-voice-recorder.com/pt/  Após acessar o endereço solicitado, 

siga as instruções abaixo:  

 
Figura 1 

TÚRutina

Planes futuros

Casa

http://online-voice-recorder.com/pt/
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Ao acessar o endereço solicitado, e caso seja seu primeiro acesso à página, aparecerá uma 

mensagem de configuração do Adobe Flash Player (ver Figura 1). Para permitir a gravação, 

clique em Permitir e em Lembrar, conforme Figura 2, logo abaixo. Essa configuração é 

apenas para que o seu equipamento disponibilize o Microfone encontrado para esta 

solicitação. Se clicar em Negar, seu microfone não funcionará para esta solicitação. 

 
Figura 2 

 

Após seguir o Passo 1 (ver Figura 2), clique em Fechar, conforme Passo 2 da Figura 2, logo 

acima.  Após as configurações feitas conforme Figuras 1 e 2, clique no botão REC (Botão 

com circulo Vermelho), conforme a figura 3 abaixo: 

 
Figura 3 

 

Após pressionar o botão, é só começar a falar seu texto, pois estará gravando. Feita a 

gravação desejada, clique em Stop, conforme a indicação da Figura 4. É possível fazer 

gravações de até 07 minutos, mas grave somente o tempo determinado pelo professor. 
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Figura 4 

 

Para ouvir o que você acabou de gravar, basta clicar no Play, conforme ilustração abaixo (ver 

Figura 5). Se sua gravação está de acordo com o solicitado, clique em Salvar (ver Figura 5). 

Escolha o local em seu computador onde salvará o arquivo e envie via Plataforma Moodle sua 

tarefa. Para gravar outro áudio, clique no botão Gravar novamente e inicie o processo desde a 

Figura 3  

 
Figura 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://ead.ifrn.edu.br/moodle
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APÊNDICE H - Pré-teste - Grupo A/ Pós-teste - Grupo B (Coleta 2015.2) 

 

Tarea 1: 

Lo que veo 

Instrucciones para la actividad: 

 Describe la fotografía: el lugar, las personas, los objetos y las acciones. 

 Debes hablar sobre las características físicas de las personas y sobre su ropa. 

 Organiza tus ideas por 5 minutos antes de hacer la grabación. La grabación debe tener 

como MÍNIMO 1 minuto.  

 

 
(foto retirada de http://www.hospitalpaulistano.com.br/img/banner_diferenciais.jpg) 

 

Algunas preguntas para ayudarte: 

 

(Debes basarte en estas preguntas para CREAR TU TEXTO y NO solamente contestarlas.) 

 

¿Quiénes son? ¿Dónde están? 

¿Puedes describir este lugar? 

¿Cómo es la ropa que llevan? 

¿De qué cree que están hablando? 

¿En qué ciudad cree que está este lugar?  
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APÊNDICE I - Pré-teste - Grupo B/ Pós-teste - Grupo A (Coleta 2015.2) 

 

Tarea 1: 

Lo que veo 

Instrucciones para la actividad: 

 Describe la fotografía: el lugar, las personas, los objetos y las acciones. 

 Debes hablar sobre las características físicas de las personas y sobre su ropa. 

 Organiza tus ideas por 5 minutos antes de hacer la grabación. La grabación debe tener 

como MÍNIMO 1 minuto.  

 
(foto retirada de http://www.puntoclick.net/attachments/Image/restaurante_1.jpg?template=generic) 

 

Algunas preguntas para ayudarte: 

 

(Debes basarte en estas preguntas para CREAR TU TEXTO y NO solamente contestarlas.) 

 

¿Quiénes son estas personas? ¿Dónde están? 

¿Puedes describir este lugar? 

¿Cómo es la ropa que llevan? 

¿Qué cree que están haciendo? 

¿En qué ciudad cree que está este lugar?  
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APÊNDICE J - Tarefa 2 – Coleta 2015.1 

 

 
La gran mayoría de los famosos son en contra de que sus biografías sean escritas por 

otras personas. Prefieren que ellos mismos escriban sobre sus vidas o que preserven su vida 

personal. 

Creo que es interesante que escribamos sobre nuestra vida. A fin de cuentas, somos los 

que más la conocemos, ¿verdad? 

Te sugiero, entonces, que hagas tu propia biografía. Cuéntanos, oralmente, tu historia. 

Puedes imaginar que tienes más años de vida y crear tu biografía también. 

Organiza tus ideas por 5 minutos antes de hacer la grabación. La grabación debe 

tener como MÍNIMO 1 minuto.  

               

                         

                           Nací… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi vida 
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APÊNDICE K - Tarefa 3 – Coleta 2015.1 

 

Tarea 3: 

¡Ah, el amor! 

Según una de las definiciones que nos presenta el diccionario de la Real 

Academia Española (RAE), el amor es un “sentimiento hacia otra persona que naturalmente 

nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da 

energía para convivir, comunicarnos y crear.” 

   Sin embargo, esa alegría y felicidad solo existen si el amor es correspondido. Un 

amor no recíproco puede, además de provocar tristeza, llegar a desarrollar enfermedades, ¿lo 

sabías?  

Observa las fotos abajo. Todas estas personas sufren una enfermedad  llamada “MAL 

DE AMORES”. Seguro que imaginas lo que sea esto, ¿verdad? 

De este modo, te proponemos hacer un archivo de audio definiendo el “mal de amores”, 

considerando también: 

-las posibles causas; 

- los síntomas que pueden acompañarlo; 

- y sugerencias de medicamentos para estas personas. 

 

Si te parece oportuno, puedes también contarme una experiencia tuya sobre el tema. 

 

Organiza tus ideas por 2 minutos antes de hacer la grabación. La grabación debe 

tener como MÍNIMO 1 minuto.  

     

(tarea basada en la actividad  "el mal de amores" y la bilirrubina) 
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APÊNDICE L - Tarefa 4 – Coleta 2015.1 

 
 

¡A disfrutar de las vacaciones! 

Tras un largo periodo de estudios, las vacaciones nos parecen una buenísima idea, 

¿verdad? Tener tiempo libre para aprovecharlo con lo que más nos apetece y desconectar un 

poco de la rutina nos hace muy feliz. 

Cuando  pensamos  en  vacaciones,  imaginamos  todas  las  cosas  que  nos gusta 

hacer y como lo imaginamos hacerlas en estos días de descanso. Cuéntanos, pues, lo que 

estarás buscando en este período. Háblanos de lo qué te gusta hacer en tu tiempo libre y 

cuáles son tus planes para tus próximas vacaciones. 

Organiza tus ideas por 2 minutos antes de hacer la grabación. La grabación debe tener 

como MÍNIMO 1 minuto. 
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APÊNDICE M - Tarefa 2 – Coleta 2015.2 

 

 
 

                 Nuevas experiencias 
 
 
 
 
 

A algunas personas les gustan las nuevas experiencias. La novedad encanta y satisface 

a muchos. Sin embargo, a otras personas el nuevo les causa miedo, pues no saber lo que les 

espera les pone nerviosos.  

En el texto siguiente, Julia cuenta a Carmen su primera experiencia en Sevilla, una 

famosa ciudad de España. A ella le gustó vivir las novedades. Lee el texto: 

03 de agosto de 2015 

Querida Julia :  

 

Llegué aquí hace un mes, ¡nunca 

había visto tantos días de sol seguidos en 

febrero!  

Nunca había estado en el sur del país 

y me ha encantado todo: los monumentos, 

la gente, la gastronomía, ¿conoces el 

gazpacho andaluz? Yo nunca lo había 

probado y ahora lo pido siempre que salgo 

a comer.  

Mis clases van bien, aunque creo que 

salgo demasiado por la noche... ¡Nunca 

había salido hasta tan tarde!  

 

¡Espero que vengas pronto a verme!  

Un besote de tu amiga  

             Carmen. 

 

 

 

 

Julia Hernández González 

Av. Sta. Rosa, 105  

Santiago de Chile 

 

(Adaptado de http://www.inhispania.com/blogs/miclaseinhispania/tag/preterito-pluscuamperfecto/) 

 
Ahora te toca a ti. Busca en tus recuerdos alguna cosa nueva que hayas hecho en este 

último año y cuéntanos. Graba esta experiencia contándonos cómo fue y cómo te sentiste. Si 

no te acuerdas de nada, imagínate viviendo algo por primera vez y haz tu grabación.  

Organiza tus ideas por 5 minutos antes de hacer la grabación. La grabación debe 

tener como MÍNIMO 1 minuto.  
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APÊNDICE N - Tarefa 3 – Coleta 2015.2 

 

 

 

 

 
 
 

 
    

 
 
 

 (Adaptado de ttps://edwincolonpagan.wordpress.com/2013/11/20/microcuento-la-lampara-magica/) 

 

 
Creyendo o no en genios, todos tenemos deseos en nuestro corazón, ¿verdad? 

Siempre queremos realizar nuestros sueños…pero, para eso, es importante saber bien lo 

que queremos. Cuéntanos, pues, ¿cuáles son los tuyos?¿Cómo te gustaría que fuera tu 

vida? Graba un texto contándonos tus deseos, las cosas que a ti te gustaría vivir o tener.  

 

Organiza tus ideas por 5 minutos antes de hacer la grabación. La grabación debe 

tener como MÍNIMO 1 minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aladino y la lámpara maravillosa 

El campesino frotó la lámpara mágica y de 

inmediato el tornado de humo se convirtió frente a 

sus ojos en un genio hermoso. 

- Tus deseos son órdenes. 

- - ¿En serio? Cuántos deseos puedo pedir? 

- Todos que estén en su corazón. 
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Hola. Últimamente estoy pasando por un periodo muy duro y estoy bastante 

deprimida. Tenía una amiga a la que consideraba una de mis mejores. Cuando la 

conocí no tenía muy buena reputación entre los compañeros de la facultad porque 

decían que era muy conveniente. De todos modos, le di una oportunidad. La llamaba 

casi todos los días, le presenté a muchos amigos míos y siempre estaba yo dispuesta a 

sacrificar mi tiempo si ella necesitaba una mano amiga. Pero desde hace unas 

semanas que sale con uno de mis amigos y ya no quiere cuentas conmigo y me  siento 

sola. ¿Qué puedo hacer? 

Me considero una persona muy optimista 

incluso en la peor de las situaciones. Llevo 

doce meses desempleada, me echaron del 

trabajo sin un motivo justificado. A pesar 

de la injusticia he pensado que este tiempo 

de busca de un nuevo empleo lo iba a 

dedicar a otras actividades para las que 

nunca he tenido tiempo: ir a correr, 

pintar, leer. Me siguen pagando el paro y 

me estoy acostumbrando tanto a esta 

nueva vida que no sé si es positivo o no. 

Me gustaría mucho que me aconsejara.  

APÊNDICE O - Tarefa 4 – Coleta 2015.2 

 

Tarea 4: Consejos 

Muchos son los que dicen que si consejo fuera bueno nadie lo daría y sí lo vendería. Pero, 

en realidad, siempre tenemos algo para decir al otro, ¿verdad? y un buen consejo puede 

ayudar a las personas a encontrar salida para sus problemas.  

Así que te propongo leer las situaciones que te presento abajo e intentar buscar soluciones 

para una de ellas.  Graba un audio con tus consejos y envíamelo.  

Organiza tus ideas por 5 minutos antes de hacer la grabación. La grabación debe 

tener como MÍNIMO 1 minuto. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hiperlink: http://www.todoele.net/actividades_mat/aconseja.pdf 

Hola. Estoy saliendo con una 

chica desde hace seis meses ya. 

Hasta la fecha nos ha ido todo 

muy bien. Sin embargo, el otro 

día le pillé una mentira. Me dijo 

que se había ido a casa de sus 

padres y en realidad se fue con 

una “amiga”. Lo que pasa es que 

últimamente mi novia se junta 

demasiado con esa chica. No 

entiendo muy bien porqué me 

ocultó aquello si es una amiga 

suya y yo no tendría celos. Le 

estoy dando demasiadas vueltas a 

esta historia ya que a mi me 

gustan las cosas claras. ¿Cree que 

estoy exagerando?  

http://www.todoele.net/actividades_mat/aconseja.pdf
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APÊNDICE P - Transcrições das tarefas 

 

Coleta Longitudinal – Pré-teste / Grupo Controle 

Legenda: pronúncia  

                 acurácia  

                 inadequação lexical 

 

 Caraúbas 

Áudio 24 

Pré-teste:  
Holá/ Buenas tardes/ Soy Wilks Pereira de Oliveira/Estoy disfrutando mucho el curso de las 

Letras Española /Espero firmemente/para que pueda estudar/ para ir por lo tanto ser un 

profesor de língua española/ y así desarrollar una prática coherente en español/ Mucho 

obrigado/ eh..La desejo éxito as todos los involucratos en la disciplina/ Hasta Pronto/ Es 

graças por tu atención/ Até matche o un abracio a todos  las envolvidos de la desciplina/ 

vamos a desarrollar uma prática coherente en español/ Mucho obrigado. 

 

Número de palavras: 79 

Tempo: 1m05s 

Pronúncia:83,54/Acurácia:12,65/Fluência:72,92/Inadequação Lexical:17,72/POG:0,66 

Áudio 8 

Pré-teste: 1m 

Buenos dias, tutores/ Mi nombre es Samuel Francisco Pereira/ Soy estudante del polo 

Caraúbas, RN/ Yo vivo en la ciudad de João Dias, RN/ Enseño matemática/  Me gusta lo 

español/ Trabajo por la tarde y dedico horas de la noche para estudiar las atividades del curso 

de español/ En el tempo libre me gusta ler novelas, jogar en el internet, el caminar/ Mis 

planos para el futuro son: actuar como profesor de español junto con la disciplina matemática/ 

Espero aprender mucho del curso para ser un buen profesional. 

 

Número de palavras: 88 

Tempo: 1m 

Pronúncia: 79,54 /Acurácia: 3,40 / Fluência: 88/ Inadequação lexical: 6,81/ POG: 1,33 

 

 Marcelino Vieira 

Áudio 20 

Hola/ Buenas tarde/ Yo me llamo Marta/ tengo veintiseis años/ Soy aluna del curso de letras 

español/ eh...Estudio en el polo/ na ciudad de Marcelino Vieira/ misma cidad donde vivo/ 

eh...Soy casada, pero no tengo hijo/ Soy uma persona muy casera/ muy familia/ eh...Me gusta 

mucho de leer, de ver televisión y estar conectada en internet, sí?/ Es una cosa muy muy 

buena/ Es, soy delgada, morena, uso gafas/ eh...En relación  con mis estudio eu eh....pretendo 

eh...ser una profesional de buena qualidade/ procuro, busco, siempre esforzárme para atender 

a los requisitos del curso/ y y es iso/ Yo pretendo ser una buena profesional una buena 

profesora/ Espero que el curso me proporcione eso/ Un beso, abrazo 

 

Número de palavras: 110 

Tempo: 1m10s 

Pronúncia: 88,18/ Acurácia: 7,27/ Fluência: 94,28/ Inadequação lexical: 4,54/ POG: 2 

Áudio 12 
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Holá/ buenas noche/ Yo me llamo Mayra/ tengo veintidós años/ soy soltera/ Vivo en la 

ciudade de Marcelino Vieira/ cidade también donde curso el Letras Español/ Y bueno voy a 

hablar un poco sobre mi vida/ Como yo dije soy soltera/ vivo con mi hermana/ eh...Trabajo 

con una niña de tres años que que me gusta mucho de trabajar con ella/ Es me gusta mucho de 

ver televisión/ conversar con mis amigos/ es ler magazine/ estás conectada en la internet sí/  

Soy soy baja/ un poquito ancha/ sí no mucho/ Soy fofa/ Es también mi pelo es preto/ y es iso 

un poco de mi vida/ Beso 

 

Número de palavras: 103 

Tempo: 1m03s 

Pronúncia: 89,32/Acurácia: 9,70/Fluência: 98,09/Inadequação lexical: 4,85/ POG:2,33 

Áudio 3 

Hola/ Buenas tardes/ Yo me llamo Virna Bruna/ Soy del polo de Marcelino Vieira/ Moro en 

la misma cidad/ Tengo vientidós años/ trabajo y estudio/ Con relación a la disciplina de 

Español II/ tengo la esperanza de adquirir nuevas conhecimentos para mi buena formación 

académica/ y con la ayuda de ustedes profesores/ creo que voy a ser uma excelente profisional 

Número de palavras: 59 

Tempo: 34s 

Pronúncia: 83,05/Acurácia: 3,38/Fluência:104,11/Inadequação lexical: 6,77/ POG:1,66 

 

 Parnamirim  

Áudio 31 

Hola estudiantes y toda equipo de la disciplina de Lingua Española II/ Yo me llamo 

Arionaldo Miranda/ soy de Polo Parnamirim/ tengo vintisiete anos de edad/ soy casado/ vivo 

en la ciudad de Monte Alegre/ soy padre de un hermoso chico llamado Álvaro/ tengo una 

familia muy hermosa/ Soy contabilista y maestro/ Mis características físicas/ soy alto/ pelos y 

ojos negros/ piel blanca/ no soy delgado/ pero no soy demasiado gordo/ A mí me gusta 

estudiar/ trabajar/ divertirme con mi familia/ ir a la iglesia/ Yo soy cristiano/ Bueno/ deseo a 

todos mucho éxito en este semestre/ que puedamos estudiar y aprender mucho español/ Hasta 

luego 

 

Número de palavras: 106 

Tempo: 1m09s 

Pronúncia: 95,28/Acurácia: 1,88/Fluência: 92,17/Inadequação lexical:1,88/POG: 2,66 

 

Coleta Longitudinal – Pré-teste / Grupo Experimental 

 Currais Novos 

Áudio 5 

Holá/ mi nombre es Mayara Ferreira de Farias/ Tengo veintecinco años/ soy corta/ oscura/ la 

grasa/ tengo pelo negro/ ojos negros/ labios rojos y cejas gruesas/ Tengo dos hermosos 

hermanos y una madre que lucha mucho por los hijos/ y es una victoriosa por la creación de 

tres hijos honestos y eruditos/  Perdí a mi padre/ en 2008/ de cáncer del pulmón/ y vivo 

actualmente a través de la ayuda de la familia y por la correción de textos académicos/ Me 

encanta estudiar/ leer/ hacer amigos y conocer nuevos lugajes/ Quiero terminar el curso de 

español/ y ser una pesona eh...referente en la enseñanza del idioma en curso de turismo/ a 

nivel federal/ Soy profesora colaboradora voluntaria de la UFRN en un curso de turismo en 

Currais Novos/ Y tengo la intención de ser un día profesora universitaria de cualquier 

insti...Institución federal/ Me encanta aprender cosas nuevas/ y transmitir todo lo que aprendo 

a los que quieran apren...aprender un poco conmigo/ Saludos académicos respetuosos/ 
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Mayara Farias 

Número de palavras: 165 

Tempo: 2m 

Pronúncia: 84,84/Acurácia: 1,81/Fluência: 82,50/Inadequação lexical: 1,81/POG: 2 

Áudio 17 

Hola/ buenas noches maestro/ Me llamo Maciel/ Actualmente vivo en la ciudad de Lajes 

Pintada RN/ Estudio en polo de Currais Novos RN/ Soy casado/ tengo un hijo de dos años de 

edad/ Con relación as mias (2) características/  tengo 1,75 de altura/ Soy de color marrón/ ojo 

marrón también/ Algo que me encanta es mucho es escutar MPB/ me faz as vezes sentirme 

muy bien/ En mi tiempo libre me gusta mucho jogar al fútbol con mis amigos/ y  caminar con 

mi hijo en las calles de mi ciudad/ Gracias a todos y hasta otra oportunidad 

 

Número de palavras: 96 

Tempo: 40s 

Pronúncia: 82,29/Acurácia: 5,20/Fluência: 144/Inadequação lexical: 4,16/ POG:2 

 

 São Gonçalo 

Áudio 26 

Holá/ qué tal/ Me llamo Gilvan de Lima Tomáz/ yo tengo treinta y dos años/ y soy estudiante 

del español en el IFRN/ Soy brasileño y vivo en Natal con mis padres/ Les presento a mi 

familia/ mi padre se llama Severino/ y mi madre Francisca/ Yo tengo un hermano que se 

llama George/ Mi família es pequeñita/ pero muy unida y feliz/ Es que trabajo en una escuela 

solo por las mañanas de lunes a viernes/ Por la noche yo trabajo en una panadería/ que hay en 

mi barrio/ dos veces a la semana/ Yo tengo el pelo corto castaño/ la piel blanca/ los ojos 

pequeños/ las cejas finas/ soy de estatura mediana y delgado/ A mí me gustan los cereales/ y 

tomar café en el desayuno/ pero no me gusta cozinhar/ Hasta luego 

 

Número de palavras: 134 

Tempo: 1m04s 

Pronúncia: 89,55/Acurácia: 1,49/Fluência:125,62/Inadequação lexical: 0,74/POG:2,66 

Áudio 6 

Buenas tardes/ me llamo Jean Dias Tavares/ Soy estudiante de curso de lingua española del 

polo San Gonçalo del Amarante/ Tengo vintiun años de edad/ Soy brasileño y vivo en Touros/ 

Soy una persona muy alta y delgada/ con ojos negros/ Tengo pelo amarillo y negro y mi piel 

es blanca/ Soy una persona muy alegre/ A mí me gusta ir a la playa con mis amigos y con mi 

familia/ A mí me gusta ir a la iglesia orar a Dios/ A mí me gusta escuchar el cantante 

Cristiano Adrián Romero/ Tengo un hermano que se llama Joel Dias/ Mi madre se llama 

Gina/ y  mi padre se llama Franchesco/ con sobrenombre tchetcheco/ Tengo abuelas y 

abuelos/ Mi familia es muy grande 

 

Número de palavras: 123 

Tempo: 1m07s 

Pronúncia: 82,11/Acurácia: 0,81/Fluência:110,44/Inadequação lexical: 1,62/POG:2,33 

Áudio 29 

Buenas tarde/ me llamo Simone Duarte/ Soy carioca/ pero vivo en Natal acerca de treinta 

años/ Soy profesora/ pero estoy de licencia médica hasta abril/ Todos los días o hago 

artesania/ como trapia/ Últimamente esto haciendo corso de croché para mis amigos/ Mis 

planes futuros es dejar de tomar los farmacos/ pues no sopuerto tomar los medicamentos tres 

veces el día/ Tengo procurado me dedicar a las clases del curso/ no obstante/ algumas veces 
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me percibo muy triste/ Yo sé que eso no es bueno/ La cosa importante é que tengo me 

esforzado para estudiar 

 

Número de palavras: 94 

Tempo: 1m05s 

Pronúncia: 77,65/Acurácia: 6,38/Fluência: 86,76/Inadequação lexical: 7,44/POG:1,33 

Áudio 4 

Hola/ mi nombre es Rui/ Tengo cuarenta y cinco años de edad/ estoy casado y tengo duas 

hijas/ Mes gustas muito estar en mi casa/ me gustas levantarse temprano y hacer ejercicios ens 

las proximidades de barrio donde vivo/ En dos mil y treze regreso as mis estudios porque 

sentía la necesidad de buscar el conecimiento para hacerme una mejor persona/ Creo que con 

esta oportunidad que me ha dado/ surgirão oportunidades profesionales/ y estoy 

preparandome para cuando OD surjan/ pueda estar listo para receberlas/ Primeramente gracias 

a Dios/ y luego a mi esposa/ que me animó a hacer esa graduación/ y a todos los que forman 

parte de este curso/ Con esto concluyo mi presentación/ Un  fuerte abrazo a todos 

 

Número de palavras: 118 

Tempo: 1m06s 

Pronúncia: 70,33/Acurácia: 9,32/Fluência:107,27/Inadequação lexical: 7,62/POG:1,66 

 

Coleta Longitudinal – Pré-teste / Grupo Experimental + 

 Natal 

Áudio 9 

Hola/ qué tal/ Me llamo Márcia/ naiscí en Salvador/ Bahia/ Soy baja/ pelo ondulado/ y ojo 

castaño/ tengo un hermano y vivo con mi padre/ Yo me despierto a las ocho horas/ y siempre 

ajudo en casa por las mañanas/ Por las tardes/ trabajo/ y me gusta mucho ir a la playa/ y 

escuchar música 

 

Número de palavras: 54 

Tempo: 34s 

Pronúncia: 61,11/Acurácia: 0/Fluência: 95,29/Inadequação lexical: 1,85/POG:1,66 

Áudio 10 

Hola/ Mi nombre es Luciana Lima/ tengo trinta años/ Soy estudiante de licenciatura en Letras 

con especialización en lengua española/ pero ya soy licenciada en trabajo social por la UFRN/ 

Soy brasileña/ natural de Solania/ en el estado de Paraíba/ Vivo en Natal hace diez años/ 

tengo cinco hermanos/ mis padres están muertos/ estoy casada pero sin hijo/ solo un gato 

llamado Lipe ? Pero me gusta mucho/ me gusta ver película de comedia romántica/ caminar/ 

leer/ pintar/ y fingir que fotografa/ Espero hacer el máximo en este curso/ de lengua española 

II/ y mejorar el conocimiento/ así como la pronunciación 

 

Número de palavras: 100 

Tempo: 1m 

Pronúncia: 79/Acurácia: 1/Fluência: 100/Inadequação lexical: 1/POG:2 

Áudio 1 

Me llamo Norma Lucia/ soy do polo de Natal/ Me gusta mucho estudiar español/ tengo dois 

hijos/ soy marrón y delgada 

 

Número de palavras: 21 

Tempo: 14s 
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Pronúncia: 57,14/Acurácia: 4,76/Fluência: 90/Inadequação lexical: 4,76/POG:1,33 

Áudio 13 

Hola buenas noches/ Mi nombre es Karla/ vivo en Natal/ en el barrio de Ponta Negra/ Vivo en 

mi casa con mi madre/ mi hijo y mi hermana/ Mi hijo tiene seis años e se llama Luis/ He 

trabajado durante cuatro años en una empresa de construción/ Mi rutina es trabajar de lunes a 

viernes/ Salgo de casa a a las siete de la mañana/ y regreso a las seis de la noche/ eh...Mis 

planes futuros son terminar mi carrera/ y tal vez vivir en España/ He vivido por tres años en 

Portugal/ y ahora me me gustaría ir a vivir en España 

 

Número de palavras: 102 

Tempo: 58s 

Pronúncia: 84,31/Acurácia: 0,98/Fluência: 105,51/Inadequação lexical:0,98/POG:2,33 

Áudio 28 

Hola/ me llamo Ana Paula/ tengo vintisete años/ soy aluna del curso de español del polo de 

Natal/ y estoy muy contenta en hazer el curso/ Me gusta mucho la lengua española/ y espero 

poder trabajar en la área 

 

Número de palavras: 39 

Tempo: 20s 

Pronúncia: 64,10/Fluência: 117/Acurácia: 5,12/Inadequação lexical: 5,12/POG:1,33 

 

Coleta Longitudinal – Pós-teste / Grupo Controle 

 Caraúbas 

Áudio 19 

Estas personas está en un hospital/ La inlustración define al hombre que este hospital es 

mejor/ Las características físicas son personas muy sanas/ La enfermera es una buena 

educación/ y os otros son bien tranquila con respecto al estado de salude del hombre/ La ropa 

inlustración de regalos son personas de color y estilo elegante/ con un gusto refinado de 

chíquenes/ Deben por lo tanto decir que las personas se comporta biene/ de fato con los otros 

también tenes uma bom comportamiento/ y un gosto refinado para con as chíquenes/ y assim 

buenas/ tranquila con relación al respecto da la saúde 

 

Número de palavras: 101 

Tempo: 1m10s 

Pronúncia: 66,33/Fluência: 86,57/Acurácia:8,91/Inadequação lexical: 11,88/POG:0,66 

Áudio 23 

La foto muestra a tres personas en un cuarto/ El cuarto pertence al hospital paulistano/ Las 

tres personas son dos mujeres y un hombre/ El hombre es el paciente acostado en la cama que 

leva una ropa de cetim ojo/ Las dos mujeres que están en lo cuarto son muy hermosas/ Una 

delas es cerca de la cama del paciente/ y toca su mano con mucho cariño/ Debe ser la 

enfermera/ el leva una ropa blanca y negra/ La otra mujer que levan/ una blusa/ verde/ y 

pantelones jeans. Están utilizando el portátil en el sofá/ al lado de la cama del paciente/ Debe 

ser la esposa del hombre/ Deben estar hablando de la recuperación del hombre/ Creo que 

están en la ciudad de São Paulo/ en Brasil 

 

Número de palavras: 128 

Tempo: 1m06s 

Pronúncia: 64,84/Fluência: 116,36/Acurácia: 5,46/Inadequação lexical:3,12/POG:1,66 

 Marcelino Vieira 
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Áudio 14 

Hola/ yo voy ahora a hablar de la image/ Es un hombre y una mujer/ que están en un 

restaurante/ de la suidad de Rio de Janeiro/ Lo lugar tiene la mejor comida de la suidad/ Los 

dois están en un almuerzo de negocio/ donde está la cierre de un negocio muy importante/ 

Está muy bien vestido/ Él está usando un traje niegro con la camisa amarila/ y ella un vestido 

gris con detalles blanco/ Por detrás de ellos están lo jefe de cocina/ con la ropa negra/ y lo 

garçion están a servir ellos/ Los dois están comiendo un plato típico de la suidad de Rio de 

Janeiro/ y están bebiendo un vino blanco 

 

Número de palavras: 113 

Tempo: 1m04s 

Pronúncia: 77,87/Fluência:105,93/Acurácia: 8,84/Inadequação lexical: 7,96/POG:1,33 

Áudio 33 

En un restaurante están dos personas/ un hombre e una mujer/ Lo restaurante es muy asistido 

por personas de clase/ pues sirve una comida muy refinada/ Al lado de su mesa están otras 

parejas/ Las ropas que están utilizando son/ él está usando un traje negro/ con una camisa 

amarilla/ en el interior/ ya ela lleva un vestido gris/ con un detalle blanco/ y el pelo ordenado 

con un amarre/ Los dos están en una cena/ debido a la celebración de la propuesta de 

matrimonio/ y están hablando algunos detalles donde será la fiesta de matrimonio/ Ellos 

quieres que sea en la ciudad de México/ porque es donde está situado este restaurante/  y están 

muy contentos con la culinaria de la ciudad/ la recepción con las personas/ e sirven deliciosas 

bebidas/ Es un lugar perfecto para disfrutar de la fiesta 

 

Número de palavras: 140 

Tempo: 1m20s 

Pronúncia: 94,28/Fluência: 105/Acurácia: 2,85/Inadequação lexical: 1,42/POG:2,33 

Áudio 11 

Buenas tardes/ Lo que veo en la fotografía/ es un restaurante muy elegante/ y muy lotado de 

persornas/ con mucha gente cenando/ un ambiente muy agradable/ con muebles nueblos/ y 

muy limpio/ con los funcionarios que trabajan con dedicación/ y la ropa adequada a su 

trabajo/ Percebes que los alimentos están bem hechos/ uno restaurante sofisticado/ y las 

persornas que frecuentan el restaurante están bem vestidos/ Lo que me llama más la atención 

en la fotografía es uno hermoso par de enamorados/ que están bem vestidos/ cenando/ 

hablando/ y celebrando un año de noviazgo/ Es evidente que son muy aplasiados/ por la 

forma con lo que se miran/ como estão en un solo lugar agradable para sentirse bien/ por la 

forma en que estão siendo bem atendidos/ y que va a volver a cenar en el mismo restaurante 

varias veces/ ya que es un lugar para sentirse bien/ para una noche muy romántica 

 

Número de palavras: 151 

Tempo: 1m37s 

Pronúncia: 80,13/Fluência: 93,40/Acurácia: 5,96/Inadequação lexical: 5,96/POG:1,66 

 

 Parnamirim  

Áudio 15 

Hoy es un día especial para el señor Juan Lima y su mujer Ana Fernandes/ Ellos están 

celebrando cinco años de matrimonio/ ya que es una fecha importante/ ellos elegiram celebrar 

con una cena/ en un restaurante de lujo que está unbicado en la ciudad de Buenos Aires/ 

Argentina/ El señor Juan usa una camisa amarilla/ y uma chaqueta negra/ ele tiene la piel 

blanca/ es delgado/ y tiene el pelos rubios/ y Ana lleva un vestido gris/ con detalles en blanco/ 
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ella es blanca/ delgada/ y tiene pelos rubios también/ Ellos elegiram un plato especial y bien 

esquisito para la ocasión/ y uno vino blanco para brindar la importante fecha/ El casal está 

muy feliz 

 

Número de palavras: 115 

Tempo: 1m03s 

Pronúncia: 78,26/Fluência:109,52/Acurácia: 1,73/Inadequação lexical: 5,21/POG:2,66 

 

Coleta Longitudinal – Pós-teste / Grupo Experimental 

 Currais Novos 

Áudio 30 

En el entorno que se muestra en la imagen/ hay tres personas/ Dos mujeres y un hombre/ Una 

de las mujeres está sentada en un sofá/ sosteniendo un ordenador/ vestida con pantalones/ y 

una blusa verde/ y parece estar feliz/ La otra mujer está de pie/ al lado del hombre/ que está 

acostado/ Ella está feliz/ y está vestida de negro y con una blusa blanca/ El hombre se cumbre 

en una cama/ y lleva una blusa marrón/ Parecen estar en un ambiente de hospital/ que según el 

pie de foto/ se encuentra en la ciudad de São Paulo/ Como están con sorisa en su cara/ creo 

que están hablando de cosas buenas/ posiblemente de la mejora de este hombre 

 

Número de palavras: 119 

Tempo: 1m23s 

Pronúncia: 91,59/Fluência: 86,02/Acurácia: 0,84/Inadequação lexical:1,68/POG:1,66 

Áudio 25 

Aparentemente parece ser un restaurante de alto nivel social/ donde hay varias personas 

jantando/ Siendo que en la primera mesa ha una pareja/ apareciendo estar felices/ Detrás de 

las dos personas ha un hombre/ ciertamente debe ser lo camarero/ preparando la comida para 

luego ser servida/ Este camarero se encontra de la camisa de color negra/ y parece tener uns 

cuarenta y cinco años/ En cuanto a la pareja/ destaco la mujer/ que parece ser muy elegante y 

encantadora/ Con una ropa de tono claro/ mostrando mucha simpatía/ Por su aparencia/ debe 

tener uns trinta años de edad/ El hombre aparece estar desfrutando de un plato de marisco/ 

acompañado de un champán/ Este encontra-se con una ropa de norma social/ con una jaqueta 

sobre una camisa ligera/ demostrando tener uns trinta e cinco años/ Con respecto al lugar/ 

debe ser algun restaurante de clase media de España/ o otro país europeo 

 

Número de palavras: 149 

Tempo: 1m13s 

Pronúncia: 85,90/Fluência:122,46/Acurácia: 8,05/Inadequação lexical:4,69/POG: 2,33 

 

 São Gonçalo 

Áudio 22 

El sitio en cuestión es una especie de sala de hospital/ Se trata de una sala de recuperación 

muy estructurado/ con una cama de acosto móbile con sábanas blancas y limpias/ con un 

montón de cómodos asientos/ que están confundidos con una cama para posibles visitas y 

acompañantes/ En el centro existe una mesa de cristal/ con marco que la da un ar de ambiente 

familiar/ La habitación parece estar bien ventilado/ con colores claros/ con ar condicionado/ 

Este paciente parece tener cuarenta y cinco años de edad/ está en fase de recuperación/ 

vestido con una camisa color viño/ se ves de buen humor/ la intimidad y la felicidad/ en la 
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cara del paciente a la mujer que le está sacudiendo la mano/ parece tratar de ser su esposa/ 

vestida con una chaqueta negra y una camiseta blanca/ La tercera persona que se sienta es una 

joven que aparece uns veinticinco años/ se lleva una blusa verde y pantalones de mezclica/ 

que llevaba un cuaderno blanco/ puede ser su hija/ Todo el mundo es en el horario de visitas y 

parecen estar relajado es decir/ el cuadro clínico del paciente no parece ser grave/ Creo que 

ese hospital se encuentra en la ciudad de São Paulo/ y el tema que se están discutiendo son los 

planos para el futuro cuando el paciente recibir el alta médica 

 

Número de palavras: 223 

Tempo: 1m28s 

Pronúncia: 92,37/Fluência:152,04/Acurácia: 6,72/Inadequação lexical: 4,03/POG:3 

Áudio 7 

Yo veo tres personas/ un hombre y dos mujeres que están en un cuarto de hospital paulistano/ 

localizado no estado de São Paulo/ El hombre está acostado en una camilla/ muy moderna y 

confortable/ Él tien pelo y ojos negros/ piel blanca/ y están muy soriente mirando la 

enfermera/ Él lleva pijama vino con pequeñas bolas azules/ Ya su esposa que está sentada no 

sofá/ mirando para él/ también soriente/ están con un computador en sus manos/ o mejor/ un 

notebook/ Ella es delgada y formosa/ tiene pelo liso/ castaño/ y piel blanca como la nieve/ y 

ojos negros/ Ella lleva pantalones vaqueros/ y una blusa longa verde/ Ya la enfermera es 

delgada/ y muy simpática/ Tiene pelo corto/ piel blanca/ sus ojos son negros. Ella lleva una 

camisa blanca con chaleco negro muy elegante/ La misma está apretando la mano del paciente 

y hablando sobre el estado de saúd del mismo/ que está muy bien y diciendo que el hombre 

está liberado para ir para su casa con su esposa/ y ellos se quedaron felices 

 

Número de palavras: 174 

Tempo: 1m39s 

Pronúncia: 96,55/Fluência:105,45/Acurácia: 2,29/Inadequação lexical: 4,59/POG:2,66 

Áudio 18 

Esa pareja de la fotografía está cenando en uno restaurante en Copacabana/ Rio de Janeiro/ 

Creo que sea una primera cita de ellos para estrechar lazos/ Quizás empiezarían a salir o 

serían simplesmente amistad/ no habrían salido/ El lugar es un establecimiento rústico/ con 

mesas e sillas de madera/ pero sofisticado con luz ténue/ donde sirven filetes de pescado/ 

frutos del mar/ hierbas finas/ salsas especiales/ y vino blanco/ Los dos se visten simple/ Tal 

vez ella llegue uno vestido de color gris con vejas blancas/ no obstante/ sin mangas/ y él saco 

negro/ camisa blanca/ y rayas marrones/ sin corbata/ En fin/ dos persona en uno ambiente 

romántico listas para/ quien sabe/ comezar un cuento de amor 

 

Número de palavras: 117 

Tempo: 1m39s 

Pronúncia: 94,87/Fluência: 70,90/Acurácia: 6,83/Inadequação lexical: 4,27/POG:1,66 

Áudio 21 

En esta fotografía tenemos algunas personas en un apartamento de un hospital/ son los 

pacientes/ cuidadores y profesionales de la salude/ O lugar donde están/ mismo siendo en un 

hospital é bien confortable/ y atrayente/ Percibimos en la fisionomía de las personas /da 

fotografía/ que están muy contentes/ satisfeitas con los servicios prestados/ Como en todos los 

hospitales/ as vestes que as personas usan/ son estandarizados/ con excepción de los 

acompañantes/ que usan vestes comunes/ Vimos que lo paciente estar recibiendo 

orientaciones de la enfermera sobre su salude/ y que me parece son muy buenas/ Este hospital 

está localizado en la ciudad de São Paulo/ Brasil 
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Número de palavras: 103 

Tempo: 1m08s 

Pronúncia: 85,43/Fluência: 90,88/Acurácia: 6,79/Inadequação lexical: 5,82/POG:1 

 

Coleta Longitudinal – Pós-teste / Grupo Experimental + 

 Natal 

Áudio 27 

Dos namorados jóvenes están en un muy bonito y sofisticado restaurante/ donde tiene varias 

personas/ alrededor/ para hablar/ comer y tomar un buen vino/ Los dos están muy contento/ 

porque están soriendo y mirando el uno para el outro/ con una cara de la apasionada/ Están 

hablando sobre el futuro/ Quién sabe el matrimonio/ Ella con un vestido azul y blanco/ y él 

con un traje negro/ Eles son muy bello/ creo que están en la Argentina 

 

Número de palavras: 76 

Tempo: 1m10s 

Pronúncia: 82,89/Fluência: 65,14/Acurácia: 3,94/Inadequação lexical: 5,26/POG:0,66 

Áudio 34 

Las personas en una habitación de hospital/ en general están tristes con la enfermedad que 

tiene alguien de su família o amigos/ Pero en este hospital/ las personas olvidan de sus 

problemas/ y viven cada momento intensamente/ Creo que la esperanza es muy importante en 

el proceso de cura/ por eso/ la gente intenta atraer buenas oraciones/ El hombre branco con 

pelos negros segura la mano de alguien del hospital que veste una ropa elegante blanca y 

negra/ tiene un pelo corto y el rostro agradable/ mientras la hija del hombre está vestida con 

pantalones y un abrigo verde/ soreí con el notebook apoyado en las pierna y  los mira 

hablaren de la rápida recuperación de su padre/ La habitación es muy limpia y agradable/ 

Tiene un amplio y cómodo sofá de color marron para recibir las visitas 

 

Número de palavras: 138 

Tempo: 1m/ 

Pronúncia: 93,47/Fluência: 138/Acurácia: 1,44/Inadequação lexical: 3,62/POG:3 

Áudio 32 

Las dos mujeres se encuentra en un hospital/ Creo que van a visitar el hombre/ El hospital se 

encuentra en la ciudad de Sun Paulo/ La mujer que está segurando la mano del hombre debe 

ser su enamorada/ Ellas están con ropas formales y una de las mujeres tiene un computador 

blanco/ El hombre está con pijama y su se encuentra acostado/ Creo que está enfermo/ La 

mujer de terno preto está transmitiendo fuerza al hombre con mucho cariño y deseos de 

pronta recuperación/ La otra mujer debe ser hermana del hombre/ y todos están felizes pues 

están con sonrisas 

 

Número de palavras: 98 

Tempo: 1m09s 

Pronúncia: 85,71/Fluência: 85,21/Acurácia: 2,04/Inadequação lexical:2,04/POG:1,33 

Áudio 16 

Estos son Carlos y María/ Están teniendo una cena romántica en un restaurante/ Carlos está 

comiendo langosta/ carne/ ensalada y patatas/ María está comiendo carne/ ensalada y patatas/ 

Ellos están bebiendo vino blanco/ Carlos lleva un traje casual con traje y camisa abierta/ 

María lleva un vestido gris con blanco/ Parecen charlar feliz/ En la escena vemos al camarero 

que viste uniforme negro/ y está cortando la carne/ El restaurante está lleno de gente 
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comiendo y hablando que parecen ser feliz/ Puede ser un restaurante en España 

 

Número de palavras: 87 

Tempo: 49s 

Pronúncia: 94,25/Fluência: 106,53/Acurácia: 2,29/Inadequação lexical: 0/POG:2,66 

Áudio 2 

La fotografía se pasa en un cuarto de un hospital/ Las personas son duas mujeres en un 

hombre/ eh...Los objetos ti...que tiene en el cuarto son/ la cama/ el ar condicionado/ el sofá/ 

una mesa/ y el notebook/ eh...La mujer del hombre estás/ en el acesando el notebook/ eh....El 

hombre está deitado ne...en la cama/ ai...enfermo y la otra mujer es la enfermera/ que estás 

hablando con el hombre/ Las características físicas de las personajes/ eh...los tres son pardo/ 

ops...eh...los tres tiene pelo curto y preto/ y las ropas son/ el hombre veste una camiseta/ 

marrón/ la enfermera vieste una blusa branca/ e uno vestido preto/ y la mujer del hombre 

veste una/ camiseta vierde/ y una calza jeans 

 

Número de palavras: 118 

Tempo: 1m43s 

Pronúncia: 94,91/Fluência: 68,73/Acurácia: 7,62/Inadequação lexical: 11,01/ POG: 2 

 

Coleta Semi-Longitudinal – Pré-teste / Grupo Controle 

Legenda: pronúncia  

                 acurácia  

                 inadequação lexical 

 Caraúbas 

Áudio 1 

Pré-teste:  

Holá/Soy Miriam Paiva/estudiante del segundo periodo de las Letras Españolas/ Estoy muy 

entusiasmado con a disciplina/y espero (?) un buen desempeño durante el curso para ejercer la 

profesión de maneira independiente e lograr un buen lugar en mercado laboral/espero que 

todo el mundo ha entendido mi pequena apresentación para esa atividade/gracias (?) atención 

de todos/tenga un buen día/ y un buen desempeño en las atividades del curso/ muy gracias. 

 

Número de palavras: 69 

Tempo: 45s 

 

Pronúncia:73,91/Acurácia: 10,14/Fluência:91,99/Inadequação lexical:8,69/ POG: 1,33 

Áudio 2 

Pré-teste:  

Holá/Buenas Noches/Mi nombre es Silvia/Soy de Caraúbas/ Yo estoy en el segundo período 

del curso y deseo buena suerte a todos. 

 

Número de palavras: 21 

Tempo: 11s 

 

Pronúncia:95,23/Acurácia: 0/Fluência: 114,54/Inadequação lexical: 0/POG: 1,33    

Áudio 3 

Pré-teste:  

Holá/Buenas Noches/ Mi nombre é Silvio Jordano/Soy un estudante de la graduación de 



190 
 

 

Língua Española/ Ahora voy a intentar hablar/ sí/ no soy muy bueno/ é só mi primero año/ y 

yo voy a intentar/sí/ para cumplir la tarera/ sí/ eh...yo trabajo todos los días en una escuela / y 

hazo un curso técnico en la noche/ todas las noches /sí/ y todos los días cuando tengo tempo 

libre/ me gusta mucho hablar con alguns amigos que tengo en países de la América del Sur/ 

que hablan español / entonces es una cosa muito buena/ teno amigos en Venezuela, Colombia 

y Argentina también/ es un plano para mi futuro/ un día yo quiero así visitá-los/  sé que no é 

una cosa muito simple/ muito fácil/ que tenes que ter muito dinero/ mas é un dejeo/ sí/ no/ no 

tem/no necesita ser exatamente agora/ sí/ pero me gusta muito/ entonces me gusta muito 

hablar la língua española/ tengo mi hermana también estuda conmigo la graduación/ Sílvia 

Jordane/ entonces é muy interesante/ porque yo posso praticar con ela/ son muito buena/ me 

encanta muito la pronunciación de la língua española/ y é una cosa muito interesante / y 

también yo tento para mi futuro ser un buen profesor/ para tener mi propria casa / y ayudar la 

gente de otros países a falar/ a hablar/ la língua portuguesa/ sí/ espero que hayan disfrutado de 

mi pronunciación / sé que no é muy buena/ pero intento a mejorar todos los días/ sí/ entonces 

tenha una buena noche/ y espero encontrarte en la próxima tarea/sí/hasta luego. 

 

Número de palavras: 260 

Tempo: 128s 

 

Pronúncia: 87,69/Acurácia: 3,84/Fluência:121,87/Inadequação lexical: 13,84/POG:2,0    

 

 Marcelino Vieira  

Áudio 4 

Pré-teste:  

Buenas Tardes/ Me llamo Claudiana Baltazar da Silva/ Tiengo veintidós años / Vivo en la 

Ciudad de Poço Dantas/ Paraíba/ Soy graduada en Pedagogía/ Soy la mais nueva de cuatro 

hermanos/ Soy casada y tengo dos sobrinas/ Soy morena / y tiengo un mietro y cincuenta y 

dos de altura/ Me gusta estudiar/ trabajar/ me gusta muto viajes/ visitar mios parentes/ 

También soy maestra en la ciudad de Poço Dantas/ y de Joca Claudino/ Soy coordinador del 

PBA, Programa Brasil Alfabetizado en Poço Dantas. 

 

Número de palavras: 84 

Tempo: 50s 

 

Pronúncia: 86,90/Acurácia: 3,57/Fluência: 100,8/Inadequação lexical: 7,14/POG: 1,67 

Áudio 5 

Pré-teste:  

Holá/Buenas Tarde/ Me llamo Edneide Silva/ Tengo vintisete años/ Soy dele polo de 

Marcelino Vieira/ y vivo acá também/ y estou muito feliche por estar cursando esta disciplina 

a cual es muy importante en mi formação académica.  

 

Número de palavras: 37 

Tempo: 18s 

 

Pronúncia:72,97/Acurácia:5,40/Fluência:123,33/Inadequação lexical: 18,91/POG:0,67    

Áudio 6 

Pré-teste:  

Holá/ Me llamo Maria de Fátima/ Soy de Marcelino Vieira/ Tengo dois hijos/ y tiene sido un 

desafío muy grande/ pero una grande satisfación hacer el curso. 
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Número de palavras: 27 

Tempo: 19s 

 

Pronúncia: 66,66/Acurácia: 7,40/Fluência:85,26/Inadequação lexical: 7,40/POG: 0,67    

Áudio 7 

Pré-teste:  

Buenas Noches/ Me llamo Claudivania Baltazar da Silva/ Tengo veinticuatro años / Vivo en 

la Ciudade de Poço Dantas/ PB/ Soy casada/ tengo una madre y tres hermanos/ dos sobrinas/ 

soy asistente social/ trabajo como profesora de lengua española en la ciudade de Uiraúna/ PB/ 

También trabajo como coordinador de Planificación y inspección de ? / Soy también 

coordinador del Programa Más Educación en la Secretaria Municipal de Educação de Poço 

Dantas/ PB/ Tengo una rutina normal/ estudio y trabajo / y en los fines de semanas visito la 

familia/ me gusta mucho viajar/ conocer varios lugares/ y los planes futuros es concluir la 

graduación de letras espanolas/ ser efectivo/ tener un hijo y tener una casa propria/ Bueno/ 

soy una persona que tiene varios suenos y metas a alcanzar/ muchas gracias/ y hasta la 

próxima. 

 

Número de palavras: 136 

Tempo: 74s 

 

Pronúncia:81,61/Acurácia: 2,94/Fluência: 110,27/Inadequação lexical: 2,20/POG:2,33 

 

 Parnamirim 

Áudio 8 

Pré-teste:  

Holá/ Me llamo Cristiane Oliveira/Tengo trinta y seis años/ y soy flaquita y tengo pelos curtos 

y ruivos/ eh...me gusta mucho estudar español...eh... más...pero tengo que hacer muy para 

aprender este idioma que me encanta/ vivo en Natal con mi familia/ mi mama/ mi hija y gosto 

mucho de cocinar/ de bailar/ y hacer cosas interesantes / también gosto muito/ muy de 

estudiar/ Vivo en Natal/ pero una ciudad linda eh.../ encantadora/ con gente muy amable/ y 

muy interesante/ pero tengo que hacer muy para aprender español mejor. 

 

Número de palavras: 87 

Tempo: 99s 

 

Pronúncia: 86,20/Acurácia: 8,04/Fluência: 52,72/Inadequação lexical: 5,74/POG: 1,0 

Áudio 9 

Pré-teste:  

Holá/ Buenas noches chicos y chicas/ Mi nombre es Bárbara Fernandes/ yo tengo vienteocho 

años/ soy baja/ tengo ojos y cabellos negros/ soy natural del Natal/ pero siempre viví en 

Parnamirim/ yo vivo con mi madre y mi padre/ me gusta mucho estudiar la lengua española/  

yo creo que va a ser muy importante para mi formación personal y profisional / soy una 

persona organizada y comprometida con todo lo que hago/ me gusta mucho também viajar / 

conocer personas y culturas diferentes/ Bueno/ ahora no tengo mucho que hablar / ¿vale?  

 

Número de palavras: 92 

Tempo: 61s 
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Pronúncia: 92,39/Acurácia: 1,08/Fluência: 90,49/Inadequação lexical:  4,34/POG:2,0 

Áudio 10 

Pré-teste:  

Hola/ Mi nombre es Leandro/ y tenho vintidós anos/ yo vivo en la ciudad de Espírito Santo / 

situado a unos setenta kilómetros de la ciudad de Natal/ yo vivo en el centro de la ciudad/ y en 

el momento trabajo como taxista durante el día/ yo vivo solo/ pero ainda no estoy casado / en 

el futuro deseo de trabajar en el sistema escolar como profesor de español / cuando formado/ 

por general / so trabajo durante el dia de lunes a vernes/ pero en el sábado y el domingo 

también trabajo en la noche/ y esto es mi rutina/ trabajo y estudio. 

 

Número de palavras: 104 

Tempo: 66s 

 

Pronúncia: 76,92/Acurácia: 2,88/Fluência: 94,54/Inadequação lexical: 6,73/POG: 1,0 

Áudio 11 

Pré-teste:  

Un hombre en un hospital/ una computadora/ un sofá/ dois niñas y un niño acostado en la 

cama/ y un arcondicionador de aire/ pero todo estay bien/ su esposa preguntando si todo estay 

bien/ la otra chica estay muy ocupado en su ordenador a través de la rede/ su esposa estay 

muy preocupada con él / ella está usando un uniforme/ el está usando una blusa y está 

cubierto/ tu amigo está sentado en pantalones vaquero y una blusa/ que estão hablando sobre 

el acidente que sofrió cuando despertó estaba en un hospital en la cidad de Mexico/ viajamos 

a Cancún la semana próxima para una nueva vida.  

 

Número de palavras: 106 

Tempo: 73s 

 

Pronúncia: 84,90/Acurácia: 6,60/Fluência: 87,12/Inadequação lexical: 9,43/POG:0,67 

 

Coleta Semi-Longitudinal – Pré-teste / Grupo Experimental 

 Currais Novos 

Áudio 12 

Pré-teste:  

Buenas tarde/ me llamo Josefa Lucia da Silva/ tengo trinta y cinco anos/ soy estudiante y 

también trabajo/ soy do polo de Currais Novos/ me encanta mucho hablar/ bailar/ y estudiar/ 

soy muy simpática/ estoy muy feliz con minha familia/ acerca da língua espanola/ tengo 

muchas ganas de conecer/ aprender/ está siendo muy importante para mí/ uno fuerte abrazo. 

 

Número de palavras: 59 

Tempo: 41s 

Pronúncia: 71,18/Acurácia: 10,16/Fluência: 86,34/Inadequação lexical: 8,47/POG:1,0 

 

 

 

 São Gonçalo 

Áudio 13 
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Pré-teste:  

Saludos / Mi nombre es Gleico David de Oliveira/ Nacido en São Tomé / Rio Grande do 

Norte/ Soy alto / Tenho 1, 77 de la altura/ cabelo castano/ y ojos marrones/ tengo dos 

hermanos mayores que yo/ siendo un hombre y otra mujer / mi hermana se graduó de la 

universidad en el curso de administración de empresas / y trabaja como coordinador 

financiero en la ciudad de São Tomé / mi hermano trabaja como conductor de autobuses/ y es 

un apasionado de lo que hace / vivo con mis abuelos/ y un tío/ y un primo/ que está 

estudiando licenciatura en matemáticas / me gusta ver la televisión/ leer buenos libros/ y 

también de salir/ conocer nuevos lugares/ soy un apasionado por el conocimiento. 

 

Número de palavras: 126 

Tempo: 76s 

Pronúncia: 84,12/Acurácia: 6,34/Fluência: 99,47/Inadequação lexical: 0,79/POG:1,0 

Áudio 14 

Pré-teste:  

Buenas noches/ me llamo Leandro Moreira Guimarães/ tengo trienta y cuatro años de edad/ 

soy formado en administración/ y estoy estudiando español no IFRN/ trabajo como agente 

comunitario del salud en la ciudad de Extremoz/ soy casado/ no tengo hijos/ Nascí en San 

Pablo/ y vivo no RN hace seis años/ entonces puedo decir que soy potiguar/ y amo esa tierra/ 

mi padre y hermanos viven en San Pablo/ y vienen a verme periódicamente neste estado. 

 

Número de palavras: 76 

Tempo: 62s 

Pronúncia: 88,15/Acurácia: 1,31/Fluência: 73,54/Inadequação lexical: 5,26/POG:1,0 

Áudio 15 

Pré-teste:  

Mi nombre es María/eh.../ todos los días/ todos los días eh...organiz/o mi tiempo entre mi 

casa/ trabajo/ y estudiar/ a las seis da manhã/eh.../ vou deixar mi sobrino en la escuela/ y 

después voy a trabalhar/trabajar/y por la tarde/eh.../ voy a estudiar/ y también a ajudar a mi 

sobrino en las tarena de su escuela/eh.../ pra mi futuro/ bien/ quiero viajar mucho/eh.../ 

conhecer algún/ alguno países/eh.../ da Europa. 

 

Número de palavras: 58 

Tempo: 62s 

Pronúncia:68,96/Acurácia:12,06/Fluência: 56,12/Inadequação lexical:  12,06/POG:1,0 

Áudio 16 

Pré-teste:  

Buenas noches/ Me llamo Thaís Sousa Costa Guimarães/Nací en Rio de Janeiro/ mas vivo en 

Extremoz/ RN/ soy casada/ no tengo hijo/ tengo veinticinco años/ soy formada en ciencias 

biológicas/ y estudiante de lengua española/ tengo planes/ quiero ser aprobada en una 

oposición para maestro/ rutina/ por las mañanas cuido de la casa / por las tardes estudio/ y por 

las noches paseo/ me voy a dormir a la medianoche/ ahora les presento a mi familia/ mi madre 

se llama Tania/ y mi padre José/ tengo dos hermanos/ Tâmara y Jorge/ tengo un sobrino que 

se llama Guillerme Teón/ mi familia es muy unida y feliz. 

 

Número de palavras: 105 

Tempo: 58s 

Pronúncia:  84,76/Acurácia: 0,95/Fluência:  108,62/Inadequação lexical: 0/POG:2,0  

Áudio 17 

Pré-teste:  
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Buenas noches/ me llamo Magna/ tengo trinta y tres años/ vivo con mis padres en Natal/ 

tenho un hermano menor/ soy una servidora pública concursada/ yo estudo en el polo de São 

Gonçalo do Amarante/ y tienes/ y tiene el desejo de aprender a hablar otro idioma/ yo quiero 

ser un maestro.  

 

Número de palavras: 49 

Tempo: 60s 

Pronúncia: 93,87/Acurácia: 8,16/Fluência:  48,99/Inadequação lexical:12,24/POG: 1,0    

 

Coleta Semi-Longitudinal – Pré-teste / Grupo Experimental + 

 Natal 

Áudio 18 

Pré-teste:  

Hola/ Buenas noches/ Como estón chicos y chicas/ Mi nombre es Hérica Clemente/Tengo 

vinticuatro años/ soy licenciada en Pedagogía por la Universidad de Estado de la Paraíba/ soy 

una nativa de Paraíba/ y vivo en Navidad/ junto con mi marido/ soy negra/ de mediana 

estatura/ cabelo largo y negro/ ojos marrones oscuros/ labios medianos/ me gusta mucho ler 

/viajar/ y aprender cosas nuevas/estoy muy contente con el estudo de la língua española/ soy 

estudiante de licenciatura en español pelo polo Navidad/ creio que eso curso me ayudará en 

minha vida profesional y personal/ deseo a todos buenos estudos/ y vamos a conseguir a 

través de ese paso/ hasta luego/ beso. 

 

Número de palavras: 108 

Tempo: 59s 

Pronúncia:87,03/Acurácia:3,70/Fluência:109,83/Inadequação lexical:10,18/POG:1,67 

Áudio 19 

Pré-teste:  

Hola/ Me llamo Israella/Voy a hablar un poco de las mis características físicas/ yo soy una 

persona pequeña/ no soy tan alta/ pero también no/ tampoco soy baja/ mi pelo/ cabello es un 

poco corto/ demasiado corto/ en la realidad/ es un cabello rizado/ ahora el tiene la color negra/ 

ahora/ porque lo cambié hace un rato/ me gusta muchísimo todo lo que diz respecto a la 

cultura hispana/ una de las cosas que más me encanta son las telenovelas mexicanas/ me 

encanta muchísimo/ y las puedo ver en internet en español/ que son riquísimas/ y chistosas/ y 

dramáticas/ y toda aquella cosa que nosotros conocemos de las telenovelas mexicanas/ me 

encanta muchísimo todo de la cultura/ la comida/ cuando he visitado Argentina me encantó 

mucho las salteñas/ y todo eso/ las empanadas que podí/ también comer allá/ qué puedo decir/ 

yo vivo con mis padres/ y mis hermanas/ y mi perro/ me encanta muchísimo tener un bom 

tiempo de calidad con mi perro/ estar con él/ caminar/ salir a pasear con él/ es casi mi hijo/ 

así/ y otra cosa que me encanta muchísimo es hacer la licenciatura en la lengua española/ creo 

que este idioma es precioso/ hermoso/ bien decido/ y útil hoy día porque todos los lugares 

siempre hay alguien que hable el español. 

 

Número de palavras: 216 

Tempo: 107s 

Pronúncia: 98,14/Acurácia:6,48/Fluência:121,12/Inadequação lexical: 1,38/POG:2,67 

Áudio 20 

Pré-teste:  

Hola/ mi nombre es Ana Cristina/ soy brasilena/ nací en la ciudad de Caicó/ en el estado de 
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Rio Grande del Norte/ trabajo en una fábrica de caramelo/ donde soy analista de calidad/ por 

la mañana me voy a trabajar/ y polo volver por la noche para estar con mi hijo/ yo vivo en 

Parnamirim/ en una calle donde las personas suelen caminhar/correr/ hacer ejercicio/ quiero 

terminar mi curso de língua española/ y ser una educadora/ me gusta mucho de este idioma. 

 

Número de palavras: 82 

Tempo: 50s 

Pronúncia:  87,80/Acurácia:2,43/Fluência: 98,40/Inadequação lexical:  4,87/POG:1,67 

Áudio 21 

Pré-teste:  

Hola/ me llamo Andrea/ tenho trinta y nove años/ soy madre de dois hijos/ asistente social/ 

trabajo en la secretaria del salud estatal/ me gusta mucho de películas/ y playa/ tendo uma 

vida muy ocupada/ porque divido mi tiempo entre el trabajo/ los ninos/ y estudio/ yo vivo en 

una casa ubicada en la bairro cidade satélite/ Natal. 

 

Número de palavras: 57 

Tempo: 34s 

Pronúncia:68,42/Acurácia:7,01/Fluência:100,58/Inadequação lexical: 12,28/POG:0,67    

Áudio 22 

Pré-teste:  

Hola/ mi nombre es Carine Duarte/ soy vintiocho anos/ cabelo rubio/ yo soy de Rio de 

Janeiro/ e vivir en Natal/ Rio Grande do Norte/ estoy casada/ e tengo uma hija de cuatro 

años/me encanta pasear y hacer amigos/ me gusta la licenciatura en español/ mi meta es 

enseñar/ yo sé que tengo un grande caminho por recoger/así que quiero dedicarme lo 

suficiente/ gracias. 

 

Número de palavras: 63 

Tempo: 36s 

Pronúncia: 80,95/Acurácia: 9,52/Fluência: 105/Inadequação lexical: 7,93/POG: 1,33    

Áudio 23 

Pré-teste:  

Hola/ buenos días/ me llamo Sayonara/ estoy en el según período de la graduación/ y vivo en 

Natal/ tengo veintiún años/eh... mi rutina es despertar/eh... trabajar/ yo trabajo en mi 

habitación/ no es fuera/ entonces me despierto/ trabajo/eh... almuerzo/eh... por la tarde trabajo 

más/ y... salgo/ voy a las tiendas/eh... me gusta mucho ver películas en el cine/ siempre voy 

una vez por la semana/ mis planos de futuro es/ concluir la graduación/ hacer una viaje para 

México/ eh... me gustaría conocer ...la.... los estudios de la Televisa en México/ y después/ si 

me quedo con dinero/ viajar hasta la India/ me gusta mucho los tigres/ eh... me gustaría ir a la 

India/ para ver los tigres/ eh... conocer un poco más sobre ellos/ y en mi casa vivo con mi 

abuela/ mi mamá/ y mi tío/ vivimos en una habitación grande/ pero con muchas personas/ es 

eso/ hasta luego. 

 

Número de palavras: 146 

Tempo: 127s 

Pronúncia: 86,98/Acurácia: 2,73/Fluência: 68,97/Inadequação lexical: 1,36/POG:2,0    

Áudio 24 

Pré-teste:  

En la fotografía veo algumas personas en un cuarto de hospital/ veo una enfermera de pelo 

corto y negro/ hablando con el paciente que está acostado en su cama/ en el fundo 

probablemente veo a esposa del paciente sentada en un sofá y usando un ordenador/ ella lleva 
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una blusa verde con pantalón azul/ y tiene el pelo largo y castaño/ y creo que la enfermera/ 

está hablando con el paciente/ haciendo algunas preguntas acerca de su salud/ por ejemplo/ 

creo também que la foto fue tomada en el hospital en la ciudad de San Pablo/ en el Brasil/ y 

las personas de la foto son todas delgadas/ (?) 

 

Número de palavras: 109 

Tempo: 62s 

Pronúncia: 85,32/Acurácia: 5,50/Fluência:105,48/Inadequação lexical: 2,75/POG:2,33    

 

Coleta Semi-Longitudinal – Pós-teste / Grupo Controle 

 Caraúbas 

Áudio 25 

Pós-teste:  

Hola/ como estáis vosotros/ soy Miriam Paiva/ soy un profesor de portugués e sus literaturas 

hace ocho años/ me encanta mi profisión/ tengo tres hermanos/ los hombres/ así que soy un 

hijo único/ estoy casado desde hace doce años con el cirurgiano dental Fernando Paiva/ y 

también tiem una hija que se llama Flor de Maria/ endo aprendido mucho desde mi segundo 

grado/ esperamos lograr con éxito a lo largo de este curso/ gracias por la atención de todos. 

 

Número de palavras: 79 

Tempo: 51s 

 

Pronúncia: 73,41/Acurácia: 8,86/Fluência:  92,94/Inadequação lexical: 5,06/POG:1,0    

Áudio 26 

Pós-teste:  

Hola/ buenas noches/ mi nombre es Silvia/ soy de Caraúbas/yo estoy en el segundo periodo 

del curso/ y deseo buena sorte la todos. 

 

Número de palavras: 22 

Tempo: 11s 

 

Pronúncia: 95,45/Acurácia:  9,09/Fluência:  120/Inadequação lexical: 4,54/POG:0,67 

Áudio 27 

Pós-teste:  

Hola/ buenas noches/ yo voy a intentar hablar un poco más sobre mi vida/ me gustos también/ 

sí/ entonces/ah... yo soy estudiante de la lengua española/sí/ de la graduación/ me encanta 

muito hablar esa lengua/estudiar también/porque es una cosa muito encantadora/ entón/ yo 

creo que es muito interesante/ sí/ es uma característica personal mía/entón/ también me gusta 

muito praticar el deporte/los deportes también me encantan bastante/ principalmente lo que 

temos que hacer muito esforzo físico/ sí/ también me gusta muito asistir la película/ 

eh...hablar un poco ahora de mi familia/ mi familia es un poco/ah... como posso decir/ah... mi 

familia era uma familia amable/sí/ como la mayoría de todas las otras también son/mas mi 

familia composto mi padre/no junto más con mi madre/ entón yo vivo con mi padre/ pero 

todos los días yo vejo mi madre también/hum...ah... mi característica física/son un poco alto/ 

tengo vinte años/ soy un poco joven también/ tengo como posso decir/ pellos bajos/ sí/ es un 

poco como eso/ sí/ yo creo que/ dejeo que/ tenha agradado muito/ sé que no tengo una blabla 

muito buena/mas estoy tentando aprender más/ estudiar más/sí/ mientras sé que no es muy 

fácil/mas/ lo ensino a distancia/ mas to tentando/ todos los días pratico/siempre que posso/ sí/ 
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buenas noches/pero que tenga sido un buen provecho/sí/ hasta luego. 

 

Número de palavras: 201 

Tempo: 140s 

 

Pronúncia: 90,54/Acurácia: 4,97/Fluência: 86,14/Inadequação lexical:  15,42/POG:2,0   

 

 Marcelino Vieira  

Áudio 28 

Pós-teste:  

Hol/a/ me llamo Claudiana Baltazar da Silva/ vivo en la ciudad de Poço Dantas/ Paraíba/ 

tengo veintidois años/ mi rutina es muy calma/ trabajo y estudio/ y no puedo esquecer que 

trabajo en casa também/ en los fines de semana me gusta pasear/ visitar la famija/ en Poço 

Dantas/ y trabajo como coordinador del Programa Brasil Alfabetizado/ en Poço Dantas/ soy 

graduada en Pedagogía desde el año de dos mil e trece/ tengo una famija muy grande/ tengo 

planes de me efetivar y continuar mios estudios/ pretiendo ainda ser uma nutricionista/ pues 

es una area que me gusta mucho/ y pretiendo ainda me formar como nutricionista. 

 

Número de palavras: 106 

Tempo: 64s 

 

Pronúncia: 75,47/Acurácia: 4,71/Fluência: 99,37/Inadequação lexical: 8,49/POG:1,33    

Áudio 29 

Pós-teste:  

Hola/ mi nombre es Josefa Edneide da Silva/ tengo vintisete anos/ yo vivo en la ciudad de 

Marcelino Vieira/ y estudio en el polo universitario de Marcelino Vieira también/ estoy 

casada/ tengo dos hijo/ una hija y un hijo/ mi rutina es muy sencill/o/ soy ama de casa/ trabajo 

fuora también/ y en mi casa se lo dedico a mi familia/ mis hijos/ mi espos/o/ y las tareas 

doméstica/ pero dedico también a los estudios/ que es muy importante también/ mis futuros 

planes es mi realización profisional/ tener mi propia casa/ conseguir un bueno trabajo para 

poder cumplir mi sueño y tener mi realización completa/ porque tener una buen trabajo/ la 

casa propia/ mi profisión y salud no le falta nada/ pero por lo que sea felice. 

 

Número de palavras: 127 

Tempo: 79s 

 

Pronúncia: 68,50/Acurácia: 7,87/Fluência: 96,45/Inadequação lexical: 4,72/POG:1,33    

Áudio 30 

Pós-teste:  

Buenas noche/ mi nombre é Maria de Fátima/ soy de Marcelino Vieira/ soy una persona muy 

simpática/ y minha rotina diaria es/ acordo pela mañana para hacer mi café/ dar baños en mis 

hijos/ para poner a la escuela/ si returno para casa/ para hacer minhas obrigaciones de la casa/ 

dispois de fazer mi armozo/ retorno a la escuela para pegar mis hijos/ dispos tiro uno 

pouquinho de las horas para estudiar/ dispos yo hazo/ dispos dor baño en mi hijos/ doleras dor 

armorzo a eles/ coloco para dormir/ porque penso de mi futuro es ser una gran/ ser una buena 

profisional/ terminar mi faculdad/ hacer un concurso/ pasar/ para poder dar un futuro mejor 

para mi hijos/ porque soy una persona sozinha/ no tengo/ crio eles con muy esforzo y hazo 

tudo para eles/ lo padre deles no liga/ soy separada/ y ele no estay nem ai para nada/ por iso 

que penso muito neles/ as vezes penso muy en desistir/ mas penso que eles son muy 
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pequeños/ por isso nunca desisto/ y o futuro creyo eu que va a ser muy belo/ pos estoy lutando 

para eso. 

 

Número de palavras: 188 

Tempo: 229s 

 

Pronúncia: 87,76/Acurácia:3,19/Fluência: 49,25/Inadequação lexical: 28,72/POG:0,67    

Áudio 31 

Pós-teste:  

Hola/ mi nombre es Claudivania Baltazar da Silva/ tengo veinticuatro anos/ soy casada/ vivo 

en la ciudad de Poço Dantas/ PB/ soy asistente social/ trabajo como profesora de língua 

espanola en la ciudad de Uirauna/ PB/ también trabajo como coordinador de planificación e 

inspeción y educación/ como también coordinador do Progama Más Educación en la 

secretaría municipal de educación de Poço Dantas/ bueno tengo una familia que me gusta 

mucho hacer parte de ella/ un esposo/ una madre/tres hermanos/ y dos sobrinas/ y entre otros 

miembros/ con relación a las mías características físicas soy baja/ blanca/ tengo meu cabello 

con reflejos/ y soy magra/ me gusta mucho trabajar/ estudiar/ viajar/ conocer varios lugares/ y 

visitar la familia/ soy una persona que tiene varios suenos y metas a alcanzar/ muchas graças/ 

hasta la próxima. 

 

Número de palavras: 132 

Tempo: 68s 

 

Pronúncia:  77,27/Acurácia: 4,54/Fluência:116,47/Inadequação lexical:  6,81/POG:2,0   

 

 Parnamirim 

Áudio 32 

Pós-teste:  

Hola/ me llamo Cristiane/ pero estudio español en IFRN/eh... vivo en Natal con mi hija/ y me 

gusta mucho eh... estudar español/ yo quiero ensinar a jovens y adultos la língua española/ mi 

rutina es muy dinámica/ pero saigo pela mañana y volvo por la noche/ el fin de semana me 

voy a la playa con mi hija/ y me gusta cozinar/ danzar/ bailar/ pero eh... me gusta mucho 

también poder eh... hacer con que mis alumnos aprendan a pensar/ a estudar/ y a les gustar de 

español. 

 

Número de palavras: 82 

Tempo: 84s 

 

Pronúncia: 68,29/Acurácia: 13,41/Fluência: 58,57/Inadequação lexical: 9,75/POG:1,0    

Áudio 33 

Pós-teste:  

Hola/ Buenas noches/ mi nombre es Bárbara Fernandes/ y ahora voy a hablar un poco sobre 

mi vida/ mi rutina es básicamente lo siguiente/ de lunes a viernes me levanto temprano/ hago 

el almuerzo/ y por la tarde voy al curso de radiología/ por la noche voy al gimnasio/ entonces 

voy a casa/ me ducho/ ceno y estudio/ fin de semana organizo mis cosas/ y me encuentro con 

la familia/ con relación a mi futuro/ tengo la intención de dedicarme a radiología/ y tener un 

buen trabajo en esta area/ espero que nunca dejo de hacer la cosas que me gustan también/ 

como por ejemplo estudiar/ correr/ pedalear/ entre otros/ bueno/ eso es tudo/ vale/ gracias. 
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Número de palavras: 113 

Tempo: 66s 

 

Pronúncia: 68,14/Acurácia: 4,42/Fluência:102,72/Inadequação lexical: 0,88/POG:1,67    

Áudio 34 

Pós-teste:  

Hola/ mi nombre es Leandro Alves/ yo tenho vintidoze anos/ moro en Espírito Santo/ trabajo 

todos los días/ inclusive los finales de semana/ es un poco cansativo/ pero me gusta mucho 

trabajar/ as veces também me gusta mucho estar con mi famija reunido/ es muy bueno/ 

também me gusta tomar seu tempo para mí/ as veces andar un poco de bicicleta/ caminar/ yo 

soy por supuesto moreno/ un pueco forte/ y tengo el cabelo negro/ soy el más nuevo de mis 

hermanos/ que son dos/ mi hermana Daniele/ y mi hermano Daniel/ elos son casados/ pero yo 

no/ tengo una famija muy grande/ tengo muchos tíos y primos/ y son todos mucho unidos/ es 

una famija unida. 

 

Número de palavras: 117 

Tempo: 76s 

 

Pronúncia: 75,21/Acurácia: 5,12/Fluência:92,36/Inadequação lexical: 15,38/POG:0,67    

Áudio 35 

Pós-teste:  

Puedo ver a un hombre y una mujer/ hablando sobre el matrimonio/ y queren comprar cosas/ 

estão comiendo en un restaurante/ ello es blanco y tiene cabejo castaño/y es muy alto/ ella es 

blanco/ y tiene ojos azujes/ y es pobre/ ella está vistiendo una blusa y pantalones/ y ello está 

vistiendo un traje/ viajarão a Grecia/ depués del matrimonio/ ellos são felices y apasionados. 

 

Número de palavras: 65 

Tempo: 62s 

 

Pronúncia: 72,30/Acurácia: 7,69/Fluência:62,90/Inadequação lexical: 10,76/POG:0,67    

 

Coleta Semi-Longitudinal – Pré-teste / Grupo Experimental 

 Currais Novos 

Áudio 36 

Pós-teste:  

Buenas tarde/ mia rutina é ir ao trabajo/ y a la universidad por la noche/ para hacer las tareas/ 

y meus planos son dedicarme mais o el idioma español. 

 

Número de palavras: 27 

Tempo: 15s 

 

Pronúncia: 70,37/Acurácia: 22,22/Fluência: 108/Inadequação lexical: 22,22/POG:0,67    

 

 

 São Gonçalo 

Áudio 37 

Pós-teste:  
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Mi nombre es Gleico David/ trabajar en la ciudad de São Tomé/ como oficial de desarrollo 

desde enero de dos mil y trece/ donde el ayuntamiento se ha asociado con el Sebrae/ y 

tenemos una habitación empresarial para apoyar y fomentar la iniciativa empresarial local/ 

trabajando directamente con microempresarios locales/ yo vivo en São Tomé desde la 

infancia/ después de la llegada de mis padres a Aracaju/ desde entonces me mudé con mis 

abuelos maternos/ a quien les tengo gran admiración y amor/ desde la secundaria tenía el 

deseo de asistir a las cartas/era una cuadrícula disciplina de la educación básica/ que tenía una 

identificación y un deseo de conocer en profundidad el lenguaje/también por cómoda lectura 

llegué a tomar exámenes de ingreso para este curso/ pero no obtuve éxito en la universidad en 

nuestro estado/apesar de haber sido aprobado/ pero que no se clasifica dentro de las vacantes 

ofrecidas/ también hice un examen de ingreso a la universidad privada/ y logré con éxito/ pero 

no pude asistir/ porque no puede pagar su matrícula. 

 

Número de palavras: 174 

Tempo: 116s 

 

Pronúncia: 60,91/Acurácia: 4,02/Fluência: 90/Inadequação lexical: 1,72/POG:1,0    

Áudio 38 

Pós-teste:  

Me llamo Leandro Moreira Guimarães/ tengo trienta y cuatro años de edad/ soy casado/ y no 

tengo hijos/ me gusta estudiar/ ver películas en mi casa/ soy muy tranquilo/ y amo salir con 

mi familia/ mi familia aquí soy yo y mi esposa/ pero mi familia en San Pablo son/ mi padre y 

mis cuatro hermanos/ los amo mucho/ mis características físicas son/ delgado/ mi piel 

morena/ el pelo corto y de color negro/ mi nariz es grande y mis ojos son pequeños y oscuros/ 

mi boca es pequeña. 

 

Número de palavras: 88 

Tempo: 67s 

 

Pronúncia: 89,77/Acurácia:  4,54/Fluência: 78,80/Inadequação lexical: 1,13/POG:1,33    

Áudio 39 

Pós-teste:  

Eh...Buenos días/eh... mi gustos/ bueno eh... me encanta salir a divertirse/ como siempre salí 

con los amigos/ir a la playa/ el cine/ a bailar/ a viajar/ me gusta ler siempre un buen libro/ 

también me gusta ir la gimnasio/ entrenar todos los días/ e desfrutar de la vida/ e me tomo de 

la mejor manera posible/ mi familia/ amo y cuido de mi familia/ siempre presente en mi vida/ 

siempre están dispuesto a ajudar/ é de gran importancia en vida/ eh... mi características fíjicas/ 

tengo un cinco sete de altura/ mi ojos son marrones/ cabello castano/e tengo la piel clara. 

 

Número de palavras: 94 

Tempo: 90s 

 

Pronúncia: 76,59/Acurácia:15,95 /Fluência:62,66/Inadequação lexical: 5,31/POG:0,67    

Áudio 40 

Pós-teste:  

Yo gusto de playa/del películas/ de ficar con mi sobrino Guilherme Teón/ gusto de almozar na 

casa de mi madre/ gusto de conversar con mi hermano/ de salir con mi familia/ mi esposo/ mi 

madre/ mis hermanos Tâmara e Jorge/ yo gusto de viajar/ quiero ir para Fortaleza para visitar 

mis abolitos/ mis características físicas son/ yo soy morena/ pelos largos y lisos/ mis ojos son 

pequeños y castaños oscuros/ mi nariz es pequeña y mis labios son finos/ tengo las cejas 
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gruesas/ tengo estatura mediana/ cuello largo y soy delgada/ mi oreja es grande/ mis brazos/ 

manos/ y pies son pequeños/ mis hombros son estrechos. 

 

Número de palavras: 105 

Tempo: 65s 

 

Pronúncia: 79,04/Acurácia: 8,57/Fluência: 96,92/Inadequação lexical: 3,80/POG:1,0    

Áudio 41 

Pós-teste:  

Hola/ estoy aquí más una vez para compartilhar contigo un poquito más de mi vida/ soy una 

persona que trabaja mucho/ mas en mi tempo libre/ me gusta mucho en salir con mis amigos/ 

ir al cine/ y ir a una praia/ hoy o simplesmente ficar en casa con mi familia/me gusta mucho 

de / soy una mujer que le gusta mucho cuidar de el corpo/ soy negro/ tener el pelo largo y 

escuro/ y cuerpo delgado/ mas soy mucho feliz. 

 

Número de palavras: 80 

Tempo: 83s 

 

Pronúncia: 91,25/Acurácia: 12,50/Fluência: 96,38/Inadequação lexical:  7,5/POG:1,0   

 

Coleta Semi-Longitudinal – Pré-teste / Grupo Experimental + 

 Natal 

Áudio 42 

Pós-teste:  

Hola/ Buenas tardes/ como están/ mi nombre es Hérica Clemente/ tengo vinticuatro años/ y 

estoy casada/ tengo un perro muy hermoso/ mi rutina es estudiar/ limpiar la casa/ viajes/ y 

trabajar/ yo soy una persona un poco agitada/ que le encanta ver nuevos lugares/ y unirse a los 

amigos para reír/ en el futuro espero poder converter este curso/ y trabajar en el area/ assim 

como viajar por algunos de los países hablantes de la língua española/ con el fin de aumentar 

y mejorar mi pronunciación en español/ yo espero continuar con mi estudos/ y quiero tener un 

título de posgrado/ bien como yo quiero ser feliz con mi familia y llevar a cabo de manera ? 

 

Número de palavras: 115 

Tempo: 62s 

 

Pronúncia: 68,69/Acurácia: 2,60/Fluência:111,29/Inadequação lexical: 4,34/POG:1,67    

Áudio 43 

Pós-teste:  

Mi rutina/ me despierto temprano todos los días/ salgo con mi perr/o a correr todas las 

mañanas/ regreso a casa/ desayuno/ salgo al trabajo/ y por las noches hago mis tareas de la 

universidad/ y mis planes para el futuro están en terminar la universidad/ y empezar un 

postgrado en lengua española/ ser profesora del IFRN/ y poder viajar a Miami y Buenos Aires 

siempre que me eche las ganas/además de eso también planeo ser mamá/ casarme/ tener mi 

casa/ y mas dos perros/ porque mi perro está muy ?/ esta es mi rutina/ mi día/ y son las cosas 

que hago siempre/ y que planeo hacer en futuro. 

  

Número de palavras: 108 

Tempo: 60s 
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Pronúncia: 91,66/Acurácia:  1,85/Fluência: 108/Inadequação lexical: 0/POG:2,33   

Áudio 44 

Pós-teste:  

Hola/mi nombre es Ana/ soy una estudiante/ del curso de lengua española/ soy negra/ tengo 

ojos marrones/ soy pequeña y delgada/ me gusta caminar en lugares hermosos/ y tranquilos/ 

me encantan los colores blanca/ amarella/ púrpura/ azul/ no me gusta el color roj/o/ no me 

gusta la ropa muy coloridas/ mi familia es muy felizes juntos/ estoy casada/ tengo un hijo de 

cinco años/ tengo tres hermanos/ y una hermana/ também el ? cuñado y sobrinos/ mi familia 

costa reunirse en los vacaciones/ en las playas/ y fiestas de fin de año/ estoy muy feliz. 

 

Número de palavras: 94 

Tempo: 69s 

 

Pronúncia: 89,36/Acurácia: 6,38/Fluência: 81,73/Inadequação lexical: 2,12/POG:1,67    

Áudio 45 

Pós-teste:  

Mi nombre es Andrea/ tiengo trienta y nueve años/ estoy divorciada/ tiengo dos hij/os/ una 

joven llamada Andressa/ ela tiene deciocho años/ él estudio de la ciencia y la tecnología/ y 

está comprometido a asistir a la igenieria mecánica/ mi hij/o llamado Pedro/ tiene catorce 

años/ y es IFRN estudiant/e en/ soy un trabajador social/ trabajo en el ámbito de la 

planificación en salud pública/ y estoy muy decepcionado con la direción que las políticas de 

salud están tomando en nuestro país/ porque el caos se instala/ como las atividades que me 

gusta hacer es ir al cine/ ver un documental sobre las evaluaciones psiquiátricas de los 

adolescientes/ los asesinos/ las familias/ y la policia/ como mi característica física/ soy negro/ 

tengo sesenta y cuatro kilogramas/ tengo cabelo ondulado/y ojos negros. 

 

Número de palavras: 128 

Tempo: 96s 

 

Pronúncia: 73,43/Acurácia: 14,06/Fluência:79,99/Inadequação lexical: 8,59/POG:0,33    

Áudio 46  

Pós-teste:  

Hola/ como estáis, maestro/ estoy bien/ me encanta hacer de lo audio/ además es de gran 

ajuda divertida de aprendizaje de la disciplina/ tengo algumas dificuldades de compreensão de 

los verbos de la língua española/ sin embargo quiero dedicarme lo suficiente para aprender el 

contenido/ y aplicarlo en la mia vida profissional/ quiero hablar un poco más sobre mí/ y mi 

familia/ me encantaría escuchar canciones en español/ tengo una grande afinidad con la 

música/assim que me gustaría cantar en su tiempo libre/ yo suelo ler sobre temas de salud/ y 

educación/ me encanta los animales/ por lo que mi hija tiene un conejo llamado Guinho/ con 

la que se juega mucho/ soy rubia/ y blanca/ ojos marrones claros/ mi marido tiene los ojos 

negros/ y es de color marron/ mi hija tiene el pelo castaño claro/ ojos marrones escuros/ y es 

de color blanca/ quiero desfrutar de este día de fiesta pra salir con mi familia/ descansar/ y 

comer chocolate/ y sobretodo celebrar el verdadero significado de la páscoa/ la morte de 

Cristo/ mi familia vive en Río de Janeiro/ teno una hermana mayor/ y dos sobrinos 

maravillosos/ mi padre/ mi madre son gente inclible/ en medio de las grandes dificuldades de 

la vida/ me ensiñó a ser una persona honesta / estudiosa/ aquí en Natal residen yo, mi marido/ 

y mi hija/ viviemos muy feliz/ puede decer que la familia no es una cosa importante/ ella es 

todo. 
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Número de palavras: 238 

Tempo: 109s 

 

Pronúncia: 72,26/Acurácia: 6,72/Fluência: 131/Inadequação lexical: 7,56/POG:1,67   

Áudio 47 

Pós-teste:  

Hola/ soy Sayonara/ mis características físicas son/ el pelo rubio/ delgada/ guapa/ tengo ojos 

castaño/eh... mis gustos son muy variados/ sí/ a veces me quedo en casa/ descansando/ 

leyendo alguno libro/ también me gusta salir con mis amigos/ mi novio/ mi familia es 

solamente mi abuelita/ y mi mamá/ nosotras moramos juntas/en la habitación de mi abuela/ no 

somos mucho próximas/ pero nos damos bien/entonces creo que es eso/ me gusta también ver 

películas/ y creo que mucho de mi tiempo de descanso/ yo faço algo como ver películas/ o 

entonces leer/ son mis atividades que más me gusta/ son las atividades que más me gusta/ y es 

eso/ buenos días. 

 

Número de palavras: 110 

Tempo: 90s 

 

Pronúncia: 89,09/Acurácia: 5,45/Fluência: 73,33/Inadequação lexical: 2,72/POG:1,67    

Áudio 48 

Pós-teste:  

En la imagen veo una posible pareja de novios/ cenando en un hermoso restaurante/ y 

celebrando/ por supuesto/ alguna fecha especial/ ella tiene piel blanca/ es delgada/ y lleva pelo 

longo y lis/o/ mientras él también lleva pelo liso/ pero es corto/ y viste un traje negro/ ella está 

comiendo carne con saladas/y él un plato con frutos del mar/ mirando en la fotografía/ creo 

que es un restaurante muy tradicional/ y que se encuentra en un barrio en la parte central de la 

ciudad Madrid/ capital de España. 

 

Número de palavras: 89 

Tempo: 61s 

 

Pronúncia: 94,38/Acurácia: 1,12/Fluência: 87,54/Inadequação lexical: 2,24/POG:2,33    
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APÊNDICE Q - Escala de avaliação da Proficiência Oral Global dos alunos (Adaptada do 

DELE) 

                                 Evaluación - Producción Oral                   Audio 01 

   3  (     ) 

Añade a la información requerida algunos detalles, comentarios, valoraciones, 

opiniones, motivos de ciertas acciones… 

 

Tiene un repertorio lingüístico suficiente para desenvolverse sin dificultad en 

las situaciones planteadas, aunque comete algunos errores.  

 

Se expresa con relativa facilidad. A pesar de algunos problemas al formular su 

discurso, que dan como resultado pausas, es capaz de seguir adelante con 

eficacia. Su pronunciación es claramente inteligible, pero puede que resulte 

evidente su acento extranjero y que cometa errores esporádicos. 

2  (     ) 

Aporta la información requerida para cumplir con el objetivo comunicativo de 

las tareas.  

 

Tiene un repertorio lingüístico sencillo que le permite enfrentarse a las 

situaciones planteadas, con errores que no interfieren en la transmisión de sus 

ideas.  

 

Habla de forma continuada y comprensible, aunque son evidentes las pausas. 

Su pronunciación y articulación son generalmente bastante claras y 

comprensibles. Tiene acento extranjero y comete errores ocasionales que 

provocan que la comprensión requiera cierto esfuerzo. 

1  (     ) 

Aunque hace descripciones y presentaciones sencillas, no aporta la 

información suficiente para cumplir con el objetivo comunicativo de las 

tareas.  

 

Aunque su repertorio lingüístico limitado le permite transmitir información, 

utiliza expresiones sencillas y frases muy breves y aisladas, con muchos 

errores básicos e interferencias de otras lenguas. 

 

Se hace entender con expresiones muy breves, y resultan evidentes las pausas, 

las dudas y la reformulación. Su pronunciación y articulación solo son 

correctas en palabras y frases memorizadas. La comprensión requiere 

esfuerzo para los interlocutores.  

0  (     ) 

Apenas proporciona información, por lo que no cumple con el objetivo 

comunicativo de las tareas.  

 

Discurso prácticamente incomprensible con abundantes errores y un alto 

porcentaje de palabras de otras lenguas. 

 

Solo maneja expresiones muy breves y aisladas, utilizando muchas pausas 

para buscar expresiones, articular palabras menos habituales y corregir la 

comunicación. Su pronunciación y articulación son prácticamente 

incomprensibles. 

 

 

 



205 
 

 

APÊNDICE R -  Histogramas e descrição das frequências da amostra (coleta semi-

longitudinal) 
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APÊNDICE S - Histogramas e descrição das frequências da amostra (coleta longitudinal) 
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