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RESUMO 

 
O vasto número de pesquisas sobre produção oral no ensino de Inglês como Língua 

Estrangeira (ILE) ao redor do mundo (p. ex. LITTLEWOOD, 1981; BROWN; YULE, 1983; 

BROWN, 1994; UR, 1996; CARTER; MCCARTHY, 1997; BROWN, 1994; 2004; ELLIS, 

2008), assim como estudos sobre aspectos cognitivos e de aquisição da produção oral 

(SWAIN, 1985; 1995; LEVELT, 1989; SWAIN; LAPKIN, 1995; SKEHAN; FOSTER, 1997; 

1999; ROBINSON, 2001; BYGATE, 2001; D‟ELY;WEISSHEIMER, 2004; GUARÁ-

TAVARES, 2007; WEISSHEIMER, 2007; BERGSLEITHNER, 2009; dentre outros) têm 

revelado aspectos para um ensino de ILE mais eficaz e motivador. Com a proposta de 

contribuir para esse avanço, o presente estudo está inserido no paradigma qualiquantitativo de 

pesquisa no campo da Linguística Aplicada (LA), primordialmente com base nos estudos de 

Moita Lopes (1996; 2006), para quem a LA está centrada na resolução de problemas de uso 

da linguagem, cujo foco está na linguagem de natureza processual. O estudo tem como 

objetivo verificar as percepções de 34 alunos, de quatro turmas distintas de um curso de ILE, 

em uma escola privada de línguas, acerca de sua produção oral, ao participarem de atividades 

orais. O corpus da pesquisa foi gerado pelas respostas dos alunos a questionamentos sobre sua 

produção oral, em duas fases, no início e no meio do curso, além de uma entrevista 

semiestruturada realizada com dez dos alunos, ao final do curso, com o intuito de verificar 

suas percepções sobre sua produção oral. As discussões relacionadas à produção oral em sala 

de aula de ILE têm respaldo teórico nos trabalhos de Littlewood (1981), Brown e Yule 

(1983), Almeida Filho (1993), Brown (1994), Ur (1996), Carter e McCarthy (1997), Nunan 

(1999), Brown (2004) e Ellis (2008), que explicam fenômenos que exercem influência na 

produção oral, tais como afeto, interação, características de atividades orais, dentre outras 

variáveis em relação a aspectos cognitivos da produção oral analisadas pelos estudos de 

Swain (1985; 1995), Levelt (1989), Swain e Lapkin (1995), Skehan e Foster (1997; 1999), 

Robinson (2001) e Bygate (2001). A análise e discussão dos dados tem como base a 

Gramática Sistêmico-Funcional proposta por Halliday (1985; 1994) e posteriormente 

desenvolvida por Halliday e Hasan (1989), Halliday e Mathiessen (2004) e Eggins (2004), 

dentre outros. O foco desta pesquisa são os mecanismos de Apreciação, um dos domínios 

avaliativos do subsistema de Atitude, que por sua vez, é parte integrante do Sistema de 

Avaliatividade, desenvolvido por Martin (2000), Martin e Rose (2003) e Martin e White 

(2005). Para análise das escolhas linguísticas feitas pelos alunos, utilizamos a ferramenta 

computacional WordSmith Tools 6.0 (SCOTT, 2010), cuja função Wordlist (lista de palavras) 

foi utilizada na busca pelos tipos de processos, assim como epítetos, entre outras marcas 

linguísticas mais recorrentes que caracterizassem suas percepções. Os resultados revelam que 

nas percepções dos alunos acerca de sua produção oral, ao longo das três fases da geração dos 

dados para a pesquisa, eles gradativamente deixaram de mencionar aspectos afetivos quanto 

ao desenvolvimento de sua produção oral e passaram a perceber aspectos mais estruturais de 

composição da língua. 

 

Palavras-chaves: Gramática Sistêmico-Funcional; Sistema de Avaliatividade; Apreciação; 

Percepções; Produção Oral. 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The vast amount of research on oral production in English as a Foreign Language (EFL) 

teaching around the world (eg. LITTLEWOOD, 1981; BROWN & YULE, 1983; BROWN, 

1994; UR, 1996; CARTER & MCCARTHY, 1997; BROWN, 1994; 2004; ELLIS, 2008), as 

well as studies on cognition and acquisition of oral production (SWAIN, 1985, 1995, 

LEVELT, 1989; SWAIN & LAPKIN, 1995; SKEHAN & FOSTER, 1997, 1999; 

ROBINSON, 2001; BYGATE, 2001; D‟ELY & WEISSHEIMER, 2004; GUARÁ-

TAVARES, 2007; WEISSHEIMER, 2007; BERGSLEITHNER, 2009, among others) have 

revealed aspects toward a more effective and motivating EFL teaching. In order to contribute 

to this development, the present quali-quantitative study in the field of Applied Linguistics 

(AL) is primarily based on the studies of Moita Lopes (1996, 2006), for whom AL is aimed at 

solving problems of language use, whose focus is on the procedural language. The purpose of 

this study is to analize the perceptions of 34 students of four distinct classes of an EFL course, 

at a private language school, about their oral production, while participating in oral activities. 

The research corpus was generated by the students' responses to questions about their oral 

production, in three phases: written questionnaires at the beginning and at the middle of the 

term, plus a semi-structured interview conducted with ten students at the end of the term, in 

order to verify their perceptions about their oral production. Discussions related to oral 

production in an EFL class have theoretical support in the works of Littlewood (1981), Brown 

and Yule (1983), Almeida Filho (1993), Brown (1994), Ur (1996), Carter and McCarthy ( 

1997), Nunan (1999), Brown (2004) and Ellis (2008), which explain phenomena that 

influence oral production, such as affection, interaction, characteristics of oral activities, 

among other variables regarding cognitive aspects of speech production analyzed by Swain 

(1985, 1995), Levelt (1989), Swain and Lapkin (1995) Skehan and Foster (1997, 1999), 

Robinson (2001) and Bygate (2001). The data analysis and discussion is based on Systemic 

Functional Grammar proposed by Halliday (1985, 1994) and later developed by Halliday and 

Hasan (1989), Halliday and Matthiessen (2004) and Eggins (2004), among others. The focus 

is on Appreciation, one of the three mechanisms of the subsystem of Attitude, which is an 

integral component of the system of discourse resources, Appraisal, presented by Martin 

(2000), Martin and Rose (2003) and Martin and White ( 2005). To analyze the linguistic 

choices made by the students, we used the computational tool WordSmith Tools 6.0 (SCOTT, 

2010), whose functions Wordlist and Concord were used in the search for the types of 

processes as well as epithets, among other linguistic aspects that most recurrently characterize 

their perceptions. The results show that the students‟ perceptions about their oral production, 

over the three phases of data generation, show that they gradually stopped referring to 

affective aspects in the development of their oral production and have come to notice more 

structural aspects of language composition. 

 

KEYWORDS: Systemic-Functional Grammar; Appraisal; Appreciation; Perceptions; Oral 

Production. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A motivação para a realização desta pesquisa foi desencadeada pela necessidade de 

encontrar respostas para as minhas inquietações e questionamentos enquanto professor de 

Inglês como Língua Estrangeira (doravante ILE) ao ensinar a produção oral
1
. Tais 

questionamentos envolvem desde minha prática docente, meus planos de aula, as atividades 

que proponho aos alunos, os resultados obtidos através dos trabalhos realizados em sala, à 

motivação dos alunos a aprender a se comunicar oralmente em inglês, suas aspirações e 

desejos, seus objetivos, suas particularidades e à comprovação de seus resultados de acordo 

com seus objetivos e necessidades relativos a essa habilidade em específico. 

O olhar dado à sala de aula de ILE pela ótica do professor é normalmente discutido 

nas semanas pedagógicas realizadas nas instituições de ensino de línguas, nos congressos, 

conferências, jornadas e nos encontros de professores e cursos de formação e 

desenvolvimento, porém, a visão da sala de aula de ILE pelo ponto de vista dos alunos que a 

frequentam poderia ser discutido de forma mais ampla. Como professor de ILE, dentre as 

habilidades trabalhadas em sala de aula, a que mais me chama a atenção é a produção oral dos 

alunos – seu engajamento e sentimentos ao produzirem oralmente em inglês. Daí a ideia de 

investigar as percepções por meio de avaliações linguísticas a respeito de sua produção oral, 

ao participarem de atividades orais em sala de aula, ao longo de um semestre letivo, em uma 

instituição de ensino de línguas estrangeiras. 

A construção deste objeto de estudo se deu quando eu ainda era professor da 

instituição onde a pesquisa descrita neste trabalho foi realizada, sendo o plano inicial o de 

realizar a pesquisa em minhas turmas de ILE. Entretanto, duas semanas antes do início das 

aulas, recebi o resultado de que havia passado em concurso público para ser professor de 

inglês de ensino básico, técnico e tecnológico de uma instituição pública federal, 

consequentemente teria que deixar de trabalhar na instituição onde esta pesquisa se realizaria. 

Dessa forma, foi necessário convidar dois colegas de trabalho da instituição para que a 

pesquisa fosse realizada com suas turmas de ILE. Uma vez aceito o convite, encontramos os 

participantes da pesquisa: 34 alunos distribuídos em quatro turmas, sendo duas de cada 

professor (ver item 2.2). 

                                                 
1
  Neste estudo utilizaremos o termo “produção oral” como a tradução  de speaking, uma das quatro habilidades 

desenvolvidas na aprendizagem de L2, assim como de speech production e de output, que para Ellis (2008, p. 

957) é a linguagem produzida pelo aprendiz. 
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Ao observarmos por uma perspectiva histórica, percebemos que desde a Segunda 

Guerra Mundial a produção oral em inglês vem sendo investigada com o intuito de 

aperfeiçoar o seu ensino e torná-lo mais eficaz e motivador (DÖRNYEI, 2001). Na atual 

conjuntura de ensino de inglês, após décadas de experiências com diversos métodos de ensino 

e teorias desenvolvidas a respeito do ensino e aprendizagem de ILE (cf., por exemplo, 

LITTLEWOOD, 1981; BROWN; YULE, 1983; ALMEIDA FILHO, 1993; BROWN, 1994; 

UR, 1996, CARTER; MCCARTHY, 1997; BROWN, 2004; ELLIS, 2008), podemos perceber 

o quanto esses estudos enfatizam aspectos da produção oral, tais como fluência, pronúncia, 

entonação, etc., dentre outros aspectos cognitivos da produção oral e da aquisição da língua 

(cf., por exemplo, SWAIN, 1985; 1995; LEVELT, 1989; SWAIN; LAPKIN, 1995; 

SKEHAN; FOSTER, 1997; 1999; ROBINSON, 2001; BYGATE, 2001). Esses estudos sobre 

cognição e aquisição da L2
2
 contribuirão para nossas discussões sobre produção oral, porém 

não adentraremos em detalhes sobre esses aspectos por não ser o foco deste estudo. 

Além das teorias sobre produção oral que embasam esta investigação, buscaremos 

suporte na Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) de Halliday (1985), mais especificamente 

do Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) para a análise da linguagem 

utilizada pelos alunos participantes – suas escolhas léxico-gramáticas ao avaliarem 

linguisticamente sua produção oral no contexto de ensino e aprendizagem de ILE.  

Esta pesquisa visa a contribuir com o ensino da produção oral em ILE devido ao seu 

objetivo de investigar as percepções dos alunos participantes desta investigação sobre sua 

produção oral no decorrer de um semestre letivo. Para nortearmos nossa discussão, buscamos 

responder às seguintes perguntas de pesquisa: 

 

1. Como alunos de um curso de inglês avaliam linguisticamente a sua produção 

em atividades de produção oral no decorrer de um semestre?  

 

2. Quais aspectos relacionados à aprendizagem da produção oral são ressaltados 

pelos alunos em suas avaliações?  

 

3. Como se caracterizam léxico-gramaticalmente as avaliações dos alunos sobre 

sua produção oral a partir do Sistema de Avaliatividade proposto por Martin 

e White (2005)?  

                                                 
2
 Neste estudo, L2, segunda língua, é usado como sinônimo de LE, língua estrangeira. 
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Para responder a tais perguntas, o corpus da pesquisa foi gerado pelos seguintes 

instrumentos qualiquantitativos para coleta dos dados: um termo de consentimento para cada 

aluno participante e outro para a instituição onde a pesquisa foi realizada, assim como dois 

questionários com perguntas abertas, que correspondem a primeira e a segunda fase da coleta 

e uma entrevista semiestruturada, esta sendo a terceira fase da pesquisa. Tanto nos 

questionários quanto na entrevista, os alunos responderam questões relacionadas à produção 

oral em si e a atividades orais. 

Os dados são analisados sob a perspectiva metodológica da GSF de Halliday (1985; 

1994) – como mencionado anteriormente – Halliday e Mathiessen (2004), e seguidores como 

Bloor e Bloor (1995), Thompson (1996) e Eggins (2004), assim como os estudos no Brasil 

sobre Linguística Sistêmico-Funcional de Ikeda e Vian Jr. (2006), Carvalho (2006), Almeida 

(2008) e Vian Jr. (2010).  

Com o auxílio da ferramenta computacional WordSmith Tools 6.0 (SCOTT, 2009), 

através de suas funções Concord e Wordlist, foram encontradas marcas linguísticas de 

avaliação, indicando relações interpessoais que nos levaram a optar pelo Sistema de 

Avaliatividade, desenvolvido por Martin (2000). 

No Brasil, estudos sobre produção oral no âmbito da aquisição e cognição têm sido 

desenvolvidos, por exemplo, por Weissheimer e Mota(2009), que estudaram a proficiência 

oral na L2; por Bergsleithner (2005), que estudou a relação entre as diferenças individuais 

quanto à capacidade de memória de trabalho, registro cognitivo (noticing) e a produção de 

fala na L2; por Weissheimer (2007), que estudou a capacidade de memória de trabalho e o 

desenvolvimento da produção da fala na L2; por Guará-Tavares (2008), que investigou as 

perspectivas dos professores em relação à habilidade oral, as oportunidades promovidas para a 

prática da habilidade oral em sala de aula e as “funções da produção” (SWAIN, 1985; 1995), 

dentre outros trabalhos. 

Há ainda pesquisas sobre produção oral relacionados com Inglês para Fins Específicos 

(IFE) como o estudo de Vian Jr. (2002), cuja investigação foi a respeito do planejamento de 

cursos instrumentais de produção oral com base em gêneros do discurso.  

Pesquisas no Brasil que tem na GSF (HALLIDAY, 1985; 1989) ou no Sistema de 

Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) o aporte teórico para investigar linguagem em 

diversos contextos sociais foram e têm sido desenvolvidas por autores como Carvalho (2006), 

Souza (2006), Almeida (2008), Vian Jr. (2009), dentre outros. Porém, até onde temos 

conhecimento, nenhum desses estudos realizados no Brasil, que utilizaram a GSF ou o 
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Sistema de Avaliatividade, investigaram a produção oral em sala de aula de um curso de ILE. 

Dessa forma, acreditamos que esta investigação abre espaço para outras pesquisas, cujos 

objetivos relacionem o ensino de ILE e a GSF no Brasil.  

Ao avaliarem sua produção oral em sala de aula, os alunos participantes desta pesquisa 

estão observando o seu próprio desenvolvimento e esse lado crítico poderá lhes proporcionar 

um melhor entendimento sobre o que significa falar inglês, dentro das necessidades de cada 

um. Esperamos que as descobertas e conclusões a serem feitas ao final deste estudo possam 

nortear não somente pesquisas futuras sobre o ensino de ILE no Brasil, mas práticas em sala 

de aula de ILE mais eficazes e motivadoras para professores e alunos. 

Para apresentar e discutir as percepções dos alunos, assim como as teorias que as 

fundamentam e a metodologia utilizada, este trabalho está organizado da seguinte forma: o 

capítulo I é composto pela fundamentação teórica, que expõe teorias que embasam este estudo 

no tocante ao ensino de ILE – uma das linhas de pesquisa da LA – à produção oral, à 

Gramática Sistêmico-Funcional e ao Sistema de Avaliatividade. 

No capítulo II, no qual a metodologia utilizada é descrita, discorreremos sobre o 

objetivo e as perguntas de pesquisa, o contexto em que está inserida, as informações sobre os 

participantes, assim como a descrição da metodologia e as ferramentas utilizadas para gerar, 

coletar, organizar e analisar os dados. 

O capítulo III é formado pela análise e discussão dos dados, a respeito dos quais, 

baseando-nos nas teorias que dão suporte para tal, discutiremos os resultados obtidos e 

discorreremos sobre nossas conclusões e considerações finais sobre o que foi evidenciado 

nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as teorias que nortearam esta pesquisa. 

Dissertaremos sobre os estudos em Linguística Aplicada, partindo dos pressupostos teóricos 

de Moita Lopes (1996; 2006), em seguida discutiremos as contribuições dos trabalhos de 

Littlewood (1981), Brown e Yule (1983), Brumfit (1984) Almeida Filho (1993), Brown 

(1994), Ur (1996), Carter e McCarthy (1997), McCarthy (1998), Larssen-Freeman (2000), 

Harmer (2001), Brown (2004) e Ellis (2008) para o ensino da produção oral em ILE, assim 

como teorias mais específicas sobre produção oral no aprendizado da L2 através dos estudos 

de Swain (1985; 1995), Levelt (1989), Swain e Lapkin (1995), Skehan e Foster (1997; 1999), 

Robinson (2001) e Bygate (2001). 

Posteriormente, discorreremos sobre a teoria da Gramática Sistêmico-Funcional de 

Halliday (1985; 1994), Halliday e Mathiessen (2004), bem como os estudos de seus 

seguidores como Eggins (1994; 2004) e Bloor e Bloor (1995). Por fim, abordaremos o estudo 

do Sistema de Avaliatividade de Martin e White (2005), que serviu de aporte teórico para a 

análise dos dados, primordialmente utilizando a categoria de Apreciação, pertencente ao 

subsistema de Atitude. 

 

 

1.1 A LA e um de seus caminhos: o ensino de ILE 

 

Esta pesquisa insere-se no campo da Linguística Aplicada (LA), e encontra 

embasamento teórico em autores como Moita Lopes (1996, p. 20), para quem a LA é “uma 

teoria linguística que deve dar conta dos tipos de competências e procedimentos de 

interpretação e produção linguística que definem o ato da interação linguística”. Ao definir a 

LA, Moita Lopes (1996, p. 22-23) a concebe como 

 

uma área de investigação aplicada, mediadora, interdisciplinar, centrada na 

resolução de problemas de uso da linguagem, que tem foco na linguagem de 

natureza processual, que colabora com o avanço do conhecimento teórico, e 

que utiliza métodos de investigação de natureza positivista e 

interpretativista.  
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Em conformidade com a concepção de Moita Lopes (1996), Leffa (2001, p. 7), ao citar 

Tucker (1996), pontua que “a LA é um meio de ajudar a resolver problemas específicos da 

sociedade onde a linguagem está envolvida”, e, por discutirmos as percepções de alunos de 

inglês sobre produção oral em inglês em sala de aula, podemos confirmar a sua inserção na 

LA, propondo uma investigação relevante no campo do ensino de inglês. 

A produção oral no ensino do ILE teve sua grande ascensão após a Segunda Guerra 

Mundial. Inicialmente, o foco era dado à pronúncia (BROWN; YULE, 1983, p. 2) – os alunos 

passavam horas treinando os sons da língua isoladamente. Nos 25 anos seguintes, os 

horizontes se expandiram no ensino de línguas, diversos métodos de ensino de inglês foram 

desenvolvidos – o ensino da compreensão oral foi incluído nas práticas, assim como leitura de 

textos autênticos – e os cursos passaram a dar ênfase na entonação para o desenvolvimento de 

uma forma mais espontânea da fala.  

Inúmeras escolas de línguas ainda insistem em associar suas marcas a métodos de 

ensino, porém, Kumaravadivelu (2001) aponta uma limitação para o termo “método” e 

explica que não há um método melhor do que outro. O autor complementa que é necessário 

encontrar uma forma de desenvolver estratégias de ensino mais efetivas e um dos caminhos é 

uma formação de profissionais de ensino eficientes
3
 (p. 351). Ademais, não há um método 

que dê ênfase às quatro habilidades – Produção Oral; Compreensão Oral; Produção Escrita e 

Compreensão Escrita – e a todas as necessidades e objetivos dos aprendizes de uma só vez. 

Dentre esses objetivos, está o de comunicar-se bem, com fluência, conforme os excertos 1 e 

2
4
, referentes aos Questionários 1 e 2 (Fase 1 e 2 da coleta de dados, que será detalhada no 

item 2.4) respectivamente:  

 

1.  It‟s wonderfull
5
 to get fluent quickly. {A5P2T1,Q1P1}

6
  

2. It‟s better, because when we practice every day, our English (fluence) get better. 

{A5P2T1,Q2P1} 

Ambos os excertos mostram o mesmo aluno (A5) julgando a fluência como sendo a 

variável a ser considerada para falar inglês bem, embora não tenhamos acesso ao que A5 

define como fluência. De acordo com Skehan (1996; 1998), fluência é um dos três maiores 

                                                 
3
 Este e todos os demais trechos utilizados neste trabalho foram traduzidos livremente por mim do original em 

inglês. 
4
 Todos os excertos são do corpus desta pesquisa. 

5
 Optamos pela transcrição dos dados sem editá-los – sem correção das possíveis inadequações gramaticais (item 

2.5). 
6
 Aluno 5, Professor 2, Turma 1 – Questionário 1, Pergunta 1 (conforme explicitado na Metodologia). 
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objetivos de alunos de ILE, ao lado de acurácia
7
 (precisão gramatical) e complexidade, 

estando este último relacionado com elaboração da linguagem, subordinação etc. 

Discorreremos sobre as variáveis relacionadas com produção oral, assim como com elementos 

que compõem as atividades orais; desafios e dificuldades enfrentados por alunos de ILE.  

 

1.1.1 Variáveis da produção oral 

 

Quando alguém diz que sabe uma língua estrangeira é bem possível que esteja se 

referindo ao ato de falar a língua (UR, 1996, p. 120), geralmente com certo nível de 

proficiência. Produzir oralmente em uma língua envolve algumas variáveis, tais como 

fluência, acurácia, vocabulário, ritmo, espontaneidade (BYGATE, 2001b), aspectos 

fonológicos como pronúncia e entonação etc.  

Dentre essas variáveis, iniciamos nossa discussão a partir das definições de fluência, 

que, por mais que seja um termo-chave no âmbito da produção oral, não tem sido definido 

com consistência, como apontado por Weissheimer (2007), baseando-se nos trabalhos de 

Hieke (1985), Freed (1995), Koponen e Riggenbach (2000) e Kormos e Dénes (2004). 

Brumfit (1984), ao discutir o trabalho de Leeson (1975, p. 136), define fluência como 

sendo “a habilidade do falante em produzir frases em conformidade com exigências 

fonológicas, sintáticas e semânticas em uma dada linguagem natural” (BRUMFIT, 1984, p. 

55). A maneira como o autor coloca em sua definição, com a qual estamos de acordo, aponta 

que algumas variáveis que mencionamos como sendo da produção oral – pronúncia, acurácia 

etc. – estão incorporadas na definição de fluência. Vejamos outras definições. 

Ao discutir o trabalho de Crystal e Varley (1993), citado em Koponen e Riggenbach 

(2000), Weissheimer (2007) expõe que fluência implica uma facilidade e rapidez ao falar, 

uma fluidez contínua com pouca hesitação com um bom comando da gramática e vocabulário. 

Conforme Skehan (1996, p. 22), fluência é a capacidade do aprendiz de produzir linguagem 

em tempo real sem pausas ou hesitação em excesso. Complementando essa definição, estudos 

posteriores de Skehan e Foster (1999, p. 96-97) trazem fluência como sendo a “capacidade de 

usar linguagem em tempo real para enfatizar significados utilizando-se de sistemas lexicais 

mais diversificados”.  

                                                 
7
  Os alunos participantes utilizam o termo gramática para se referir à acurácia, esta sendo uma das variáveis da 

produção oral (ver item 1.1.1), que de acordo com Skehan e Foster (1999, p. 96), é a habilidade de evitar erro 

durante a performance. Dessa forma, utilizaremos ambos os termos como sendo sinônimos um do outro. 
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Com base nessas definições de fluência, destacamos a semelhança entre elas, haja 

vista que todas elas primam pelo ato de falar sem hesitação, ausência de pausas longas, primor 

na acurácia e na ênfase do significado fazendo-se uso de formas lexicais diversificadas, 

tornando, dessa forma, gramática e vocabulário variáveis secundárias inerentes à fluência, 

esta já sendo uma variável primária da produção oral. 

No entanto, é possível ter a fluência como objetivo nos níveis iniciais de proficiência, 

como aponta Brown (1994, p. 105) ao dizer que essa variável da produção oral não se aplica 

somente aos turnos longos – é importante e é possível estabelecer a fluidez da linguagem nos 

turnos curtos. O autor também atenta para a acurácia e para aspectos fonológicos que devem 

ser praticados concomitantemente. É comum a prática de atividades comunicativas sem o foco 

na acurácia, como apontam os estudos de Larsen-Freeman (1986, p. 140) e Guará-Tavares 

(2007, p. 185-210). Em outras palavras, a comunicação na L2 em sala de aula tem sido 

realizada, porém com problemas de concordância e de ordem gramatical.  

De acordo com Swain (1985), a produção oral eleva o nível de fluência no 

aprendizado de L2, mas o nível de acurácia não necessariamente acompanha o 

desenvolvimento da fluência na mesma proporção. A autora, dessa forma, propõe três funções 

da produção oral em relação à acurácia: a função de registro cognitivo
8
, a função de teste de 

hipóteses e a função de reflexão metalinguística. Para discutir tais funções (SWAIN, 1985, p. 

125), Guará-Tavares (2007, p. 187-188) explica que a primeira função propõe que o aprendiz 

precisa produzir linguagem para atingir objetivos comunicativos, dessa forma ele pode vir a 

perceber lacunas não preenchidas em sua interlíngua
9
 – lacunas entre o que ele quer dizer e o 

que ele consegue dizer, o que o faz reconhecer o que ele não sabe ou sabe parcialmente, 

iniciando, dessa forma, uma análise sintática dos insumos (SWAIN; LAPKIN, p. 375) que 

evitará uma possível fossilização de seus erros nos níveis de maior proficiência. Swain (1985; 

1993) explica que o aprendiz de L2 eventualmente perceberá um problema linguístico, seja 

por correção do professor ou por uma correção feita internamente, o que poderá levá-lo a uma 

modificação em sua produção oral. De acordo com Swain e Lapkin (1995, p. 373), ao discutir 

o trabalho de Schmidt e Frota (1986, p. 311), a modificação na produção oral se dá pelo princípio 

da percepção da lacuna, que explica que “um aprendiz de L2 começará a adquirir a forma 

                                                 
8
 Tradução de noticing por Bergsleithner (2007). 

9
 Língua ou sistema linguístico intermediário entre a língua materna e a L2 que é criada pelos aprendizes de uma 

língua estrangeira (ELLIS, 1997). Não será discutido nesse estudo por não ser o foco da pesquisa. Para mais 

detalhes, ver trabalho de Leite (2013). 
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desejada se e somente se ela estiver presente no insumo compreensível e se for percebido 

conscientemente no sentido normal da palavra”. 

Vejamos, no excerto 3, o que um dos alunos participantes diz ao ser questionado sobre 

sua produção oral um mês passado do início do semestre letivo – na segunda fase (ver item 

2.4) de aplicação dos questionários: 

 

3. I feel better now because, in my opinion, is doing mistakes that we can learn more. So I 

belive that now I‟m not make so many mistakes like before. {A2P2T1,Q2P1}  

 

Conforme podemos verificar no excerto 3, o A2 percebe que seus erros diminuíram 

com o decorrer das aulas, mais precisamente dentro de um período de um mês, que foi o 

intervalo dado entre as fases 1 e 2 da coleta de dados. Contudo, em ambas as fases, os alunos 

responderam os questionários de forma escrita, não oral, e com erros gramaticais evidentes, 

mas, como já indicamos na nota 5, os textos por eles produzidos não foram editados e foram 

utilizados na íntegra. 

A segunda função, teste de hipóteses, resume-se à produção oral em si (output), o que 

o aprendiz produz oralmente é sua hipótese do que ele acha de como as coisas devem ser ditas 

na L2 (SWAIN, 1985; 1995). A terceira função, reflexão metalinguística, baseia-se na 

hipótese explícita sobre o próprio aprendizado da L2 – que acontece quando o aprendiz 

discute sobre a L2 em sala de aula. Quando quer que o aluno se engaje em uma discussão ou 

reflexão sobre como a L2 funciona, significa que a produção oral (output) está o levando a 

gerar hipóteses explícitas sobre a língua.  

Nesse ponto, destacamos o papel da acurácia inerente ao papel da fluência – ambas 

devem ser trabalhadas concomitantemente. Como já apresentado nas definições 

anteriormente, ter fluência na produção oral não significa somente comunicar-se agilmente e 

livremente, mas implica dizer que entre outros elementos, a acurácia deve estar inserida, 

corroborando, dessa forma, com Brown (1994, p. 348), quando pontua que a competência 

gramatical ocupa uma posição de destaque, sendo um dos componentes principais da 

competência comunicativa.  

Em meio aos dados desta pesquisa, percebemos que aprendizes têm a necessidade de 

que seus professores de ILE conduzam suas aulas tendo as variáveis acurácia e fluência 

inseridas concomitantemente nas atividades orais. Para Ur (1996, p. 83), um dos deveres de 

professores é: 
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Ajudar nossos alunos a dar um “salto” do trabalho gramatical com foco na 

forma para uma produção fluente aceitável, ao estabelecer uma “ponte”: uma 

variedade de atividades de prática que os deixem familiarizados com as 

estruturas em contexto, proporcionando-lhes uma prática voltada tanto para a 

forma quanto para um significado comunicativo. 

 

Para estabelecer essa ponte entre acurácia e fluência, Ur (1996, p. 84) sugere sete tipos 

de práticas gramaticais:  

(1) conscientização – o aluno é apresentado à estrutura através de exercícios em que a 

estrutura em estudo esteja inserida, por exemplo;  

(2) exercícios controlados – o professor predetermina exercícios para que os alunos 

pratiquem a estrutura em estudo;  

(3) exercícios significativos – ainda exercícios controlados, porém que permitam aos 

alunos fazer escolhas limitadas de vocabulário;  

(4) prática significativa guiada – os alunos formam frases de acordo com um conjunto 

de combinações dado a eles, mas eles escolhem qual vocabulário usarão para formar a frase;  

(5) composição de frases livres – aos alunos, são mostradas dicas visuais ou 

situacionais a respeito das quais eles são encorajados a compor, utilizando-se da estrutura;  

(6) composição discursiva – os alunos, ao participarem de uma atividade, discutem a 

respeito de um assunto, mas são direcionados a inserirem a estrutura em seu discurso;  

(7) discurso livre – assim como no tipo 6, porém sem direcionar a estrutura – para a 

situação sugerida, é provável que a estrutura apareça.  

Devemos destacar, nesse ponto, o caminho percorrido pelos alunos desde os primeiros 

momentos de seu contato com a L2 até seu discurso livre fluente (UR, 1996, p. 84). Tanto 

esse caminho quanto a discussão sobre fluência nos tem mostrado que variáveis tais como 

acurácia, vocabulário, significação, contexto etc., têm ressaltado essa variável primária da 

produção oral, a fluência, e que neste estudo a consideramos como a variável que engloba 

todas as outras. Consideramos, dessa forma, que obter fluência oral em uma L2, em outras 

palavras, falar uma L2 fluentemente, significa expressar-se de forma natural, sem excesso de 

pausas, utilizando-se de acurácia e variação lexical, com pronúncia e entoação o mais 

próximo do padrão da língua, com o objetivo de que a comunicação pretendida tenha o 

significado de acordo com o contexto exigido.  

Em se tratando das percepções dos alunos de ILE participantes desta pesquisa sobre 

produção oral, vocabulário parece ser uma variável constantemente presente em seu discurso 

sobre falar fluentemente, conforme destacado no excerto 4: 
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4. …it was great to memorize the new vocabulary… the pronunciation. {A4P1T1E
10

} 

 

Entretanto, o que significa memorizar vocabulário, conforme mencionado no excerto 

4, pode não significar dominar seu uso na L2. Ellis (2008, p. 99) afirma que não é 

perfeitamente claro o que significa “saber uma palavra”. O autor complementa que, 

diferentemente da gramática, não é fácil chegar a um estágio final do aprendizado de uma 

palavra, pois, com base em estudos de N. Ellis (1997), o autor (ELLIS, 2008, p. 99) considera 

que vocabulário não deve ser necessariamente aprendido palavra por palavra, mas em grupos 

lexicais. Dessa forma, dependendo do grupo de falantes, faz com que seja difícil o 

aprendizado total do uso de cada palavra. Se um aprendiz produz a sentença I don‟t know (eu 

não sei), não é possível dizer que ele conhece as palavras I, don‟t e know (ELLIS, 2008, p. 

99). Para o autor, a aquisição lexical da expressão don‟t, por exemplo, seria estabelecida se o 

aprendiz conhecesse todas as variações de seu uso, como em I don‟t understand (eu não 

entendo).  

Anteriormente a esse estudo de Ellis (2008), Ur (1996, p. 60-61) considera que o item 

lexical deve ser inserido em colocados para um melhor aprendizado, assim como outros 

aspectos importantes e necessários: a) a pronúncia e soletramento do vocábulo (item lexical); 

b) a gramática que rege a posição do novo item lexical na frase e seu uso; c) significado – 

denotação, conotação e apropriações; relações entre significados – como o significado de um 

item lexical se relaciona com o significado de outro item. Esses três últimos pontos são 

ressaltados nos estudos de Meara (1997, apud ELLIS, 2008, p. 99) quando argumenta que é 

necessário modelar formalmente a aquisição de vocabulário para estabelecer uma melhor 

conexão, em uma construção, entre um item lexical novo e um item lexical já dominado pelo 

aprendiz.  

Descrever as características da língua falada (McCARTHY, 1998) não é o foco deste 

trabalho, porém achamos importante ressaltar alguns pontos que são inerentes aos objetivos 

da produção oral no ensino-aprendizagem de ILE. No que diz respeito aos aspectos da 

produção oral, Borges-Almeida (2011, p. 131) afirma que a língua falada possui regras e uso 

próprios e que, além da gramática (acurácia) e vocabulário, outros fenômenos tais como, 

elipses, inversões, abandono de turno, pausas silenciosas, sons preenchedores, contornos 

entoacionais, repetições enfáticas, marcadores conversacionais e estruturas nominais são 

elementos a serem incluídos no ensino e na avaliação oral. 

                                                 
10

 A letra „E‟ significa Entrevista (Fase 3 da pesquisa) – ver item 2.4.  



12 

 

McCarthy (1998, p. 49), ao descrever a língua falada em nível de discurso, aponta 

algumas características estruturais, são elas a transação, a troca e o par adjacente. A primeira 

característica diz respeito à marcação da transição entre um ponto e outro da fala, comumente 

caracterizados pela entonação descendente, que é frequentemente seguida por uma pausa ou 

por um silêncio. McCarthy (1998) dá a esse fato o nome de fronteiras, que são marcas 

sinalizadoras de início ou final da fala. A transação é “somente reconhecida por suas 

fronteiras”, pontua o autor (p. 50).  

A segunda característica, a troca, indica os mesmos tipos de aspectos da transação, 

porém, a troca é uma “mínima estrutura de interação que consiste de uma iniciação e uma 

resposta” (McCARTHY, 1998, p. 50). O problema desencadeado em salas de aula de ILE, 

dentre outros destacados no item 1.1.3 deste capítulo, deve-se à troca estabelecida em que os 

alunos não continuam ou não são capazes de continuar a conversação. Em decorrência disso, 

um silêncio incomum em muitas culturas tende a preencher os espaços das pausas, causando 

um desconforto entre os falantes (aprendizes) e levando-os a utilizar a língua materna durante 

as atividades orais em sala de aula que deveriam ser realizadas na L2.  

A terceira característica apontada pelo autor é o par adjacente, que é uma preocupação 

quanto ao comportamento dos participantes na interação, como eles negociam, como 

cumprem seus objetivos e como chegam a resultados, em outras palavras, os caminhos do 

diálogo são esperados por já estarem condicionados às expectativas dos participantes. 

Conforme mencionamos anteriormente, as características da língua falada não é o foco de 

nossos objetivos, mas contém elementos inerentes à compreensão dos caminhos a serem 

desvelados pelo ensino de produção oral na L2.  

Outra importante variável da língua falada é a interação – um elemento chave a ser 

tratado neste estudo por ser um dos aspectos dos quais a produção oral depende quase que 

totalmente no tocante à sala de aula de inglês, sendo este um lugar onde alunos produzem 

oralmente ao participarem de atividades.  

Segundo Brown (1994, p. 159), interação é a “troca colaborativa de pensamentos, 

sentimentos ou ideias entre duas ou mais pessoas resultando em um efeito recíproco para um 

com o outro”. Para estruturar uma teoria de interação em uma sala de aula de inglês, o autor 

enumera alguns princípios interativos, dentre os quais estão: a automaticidade – que diz que a 

verdadeira interação humana é mais adequadamente estabelecida quando a atenção está nos 

significados e mensagens, não na gramática ou em outra forma linguística; a motivação 

intrínseca – quanto mais engajados uns com os outros, mais os alunos sentirão um sentimento 
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de realização e satisfação; correr riscos – interação oferece um certo grau de risco de errar na 

produção de significados; entre outros. 

Para Ur (1996, p. 129), três são os tipos mais importantes de interação: (a) conversa 

interacional, relacionada aos cumprimentos, despedidas, pedido de desculpas, agradecimentos 

e os inícios e finais de conversa, corroborando dessa forma com Brown e Yule (1983, p. 27), 

os quais afirmam que:  

 

Em um curso de produção oral, o aluno deve ser capaz de se expressar na L2 

estando apto para lidar com certas habilidades através de interação como em 

troca de cumprimentos, agradecimentos, pedidos de desculpas, assim como 

expressar suas necessidades, pedir informação, serviço etc. 

 

 O segundo tipo é o uso de (b) turno longo, que é a habilidade de falar por tempo 

prolongado em ocasiões mais profissionais ou acadêmicas; e o terceiro tipo refere-se a (c) 

situações variadas para as quais se deve utilizar a língua em variados contextos em que a fala 

está inserida e, para tal, uma seleção de simulações de diálogos são ideais para atingir esses 

objetivos.  

 

1.1.2 Elementos componentes das atividades de produção oral  

 

Em situações autênticas do nosso dia a dia, utilizamos a linguagem em diferentes tipos 

de comunicação e para atingir diferentes objetivos: cumprimentamos alguém rapidamente, 

explicamos e descrevemos fatos pelo telefone ou em uma mesa de bar com amigos, repetimos 

procedimentos técnicos no trabalho ao exercermos funções de rotina, discursamos ou 

palestramos para uma plateia, narramos fatos para um membro da família sobre nosso dia de 

trabalho ou sobre festas familiares, etc. Existem momentos de fala mais longos e mais curtos, 

que exigem mais concentração ou menos, de maior ou de menor responsabilidade. No ensino 

de ILE, essas, dentre outras situações, devem ser levadas em conta quando as atividades de 

produção oral são propostas, dentre as quais estão as de dramatização, tais como, diálogos, 

role-plays, encenações de sketches e peças teatrais, todas elas sendo relevantes para esta 

pesquisa. 

Neste estudo, optamos pelo uso dos termos atividades ou tarefas como sendo 

sinônimos, para descrever as “ações desenvolvidas como o resultado de um processamento ou 

entendimento de linguagem” (RICHARD et al., 1986 apud NUNAN, 1999, p. 25). O centro 

de línguas estrangeiras da instituição onde a pesquisa foi realizada adota o termo atividade 
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para se referir a tais ações, no entanto, em cursos de formação e momentos de discussões do 

corpo docente da instituição, quando realizados em inglês, o termo task (tarefa) e activity 

(atividade) são utilizados alternadamente como sinônimos. 

De acordo com Ur (1996, p. 123), as atividades orais podem ser baseadas em tópicos 

(topic-based) ou baseadas em metas a serem alcançadas (task-based). Na primeira, os 

participantes focam na discussão de um tópico – o desenrolar da discussão é o centro da 

atividade; na segunda, os participantes discutem sobre algo, porém a discussão serve para 

orientá-los a alcançar um objetivo, a chegar à conclusão da atividade.  

Para entendermos como as atividades orais são propostas, buscamos embasamento nos 

trabalhos dos autores supracitados e encontramos explicações quanto ao seu ensino através 

das atividades nas aulas de inglês. Dentre os trabalhos encontrados, embasamo-nos nos 

estudos de Brown (1994, p. 266), que divide as atividades de produção oral em imitativa; 

intensiva; responsiva; transacional; interpessoal e extensiva.  

A imitativa limita-se a praticar partes isoladas da língua, uma entonação específica, o 

som de uma vogal etc. A imitação não tem intenção de promover interação, mas focar em um 

elemento particular da língua em sua forma. A intensiva vai além da imitativa, inclui mais 

aspectos para prática oral que são designados para prática de fonologia ou gramática e que às 

vezes podem ser usados em atividades em dupla. A responsiva tem a intenção de despertar 

respostas curtas para o professor ou para outro aluno. Essas respostas são geralmente 

suficientes e não se estendem em diálogos, conforme mostram os Exemplos 1 e 2, traduzidos 

de Brown (1994, p. 266): 

 

Exemplo 1: Modelo de prática responsiva a outro colega 

P: Como vai você hoje? 

A: Muito bem, obrigado, e você? 

 

Exemplo 2: Modelo de prática responsiva ao professor 

P: Qual a principal ideia nesse texto? 

A: As Nações Unidas deveriam ter mais autoridade.  

 

 

 

A transacional (diálogo) tem a proposta de estender o diálogo ao ponto de trocar 

informações específicas. Vejamos o Exemplo 3, traduzido de Brown (1994, p. 266): 
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Exemplo 3: Modelo de prática transacional 

P: Qual a principal ideia nesse texto? 

A: As Nações Unidas deveriam ter mais autoridade.  

P: O que você quer dizer com isso? 

A: Que deveria ter mais autoridade que tem agora... 

 

 

 

A interpessoal (diálogo) tem o intuito de promover e manter relações sociais nas 

conversas, o que pode tornar-se uma tarefa mais árdua para o aluno, por conter linguagem 

coloquial, gírias, sarcasmo, linguagem emotiva etc. E, finalmente, a extensiva (monólogo), em 

que alunos de ILE são chamados para produzirem monólogos e apresentarem trabalhos 

oralmente. Nesse tipo, as produções são mais formais e mais deliberativas, mas às vezes 

planejadas ou improvisadas. É importante ressaltar que produzir um monólogo não 

necessariamente tem que ser algo extenso. Dependendo do tempo para planejar e ensaiar, é 

possível realizar tal tarefa em níveis mais iniciantes, porém, com pouca ou nenhuma 

improvisação. 

O planejamento tem um papel crucial em relação ao sucesso das atividades de 

produção oral. Decidir como fazê-lo e quanto tempo deve ser dado para realizá-lo tem sido 

objeto constante de investigação (ELLIS, 2005b; 2009). Conforme estudo de Ellis (2009, p. 

474), o planejamento de tarefas pode ser dividido em três tipos: ensaio, planejamento pré-

tarefa e planejamento durante a tarefa. 

O ensaio está inserido no planejamento pré-tarefa devido ao fato de que é realizado 

antes da atividade a ser executada. Sua característica principal é que os aprendizes realizam a 

atividade completamente antes de sua última performance. O planejamento pré-tarefa 

também pode ser estratégico, cuja característica principal é que os aprendizes discutem o 

conteúdo para se expressarem e a linguagem a ser usada, mas sem a oportunidade de ensaiar a 

atividade de forma completa.  

Ellis (2009, p. 476), com base nos estudos de Bygate (1996; 2001) e Gass et al. 

(1999), aponta que o ensaio de uma atividade beneficia uma performance subsequente do 

mesmo tipo, entretanto, em tais estudos foi evidenciado que não há transferência do efeito do 

ensaio para uma atividade diferente. Em se tratando de repetição, os efeitos beneficiais são 

mais evidentes no tocante à fluência e à complexidade (BYGATE, 1996, 2001; GASS et al., 

1999), porém sem efeito relevante relacionado com acurácia. Os autores destacam que, para a 

aquisição ocorrer com sucesso, repetição em demasiado pode ser necessária e, ao discutir as 

conclusões de Bygate (2001), Ellis (2009, p. 477) pontua que para a repetição exercer efeito 
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na aquisição, aprendizes precisam de avaliações contínuas com correções (feedback) desde o 

início da atividade. 

De tais considerações a respeito da repetição de tarefas, podemos depreender o quão 

necessário é o engajamento e a participação dos alunos nas atividades. No que diz respeito ao 

ensino de produção oral, segundo Ur (1996, p. 120), quatro são as características de uma 

atividade oral de sucesso: (a) aquela em que os alunos falam muito – o máximo que eles 

conseguirem no tempo dedicado à atividade; (b) aquela em que os alunos participam 

igualmente – às vezes a atividade é dominada por uma minoria que gosta de falar mais; (c) 

aquela em que a motivação dos alunos é grande – eles predispõem-se a falar porque estão 

interessados no tópico; (d) aquelas em que a linguagem tem um nível aceitável – a linguagem 

é compreensível por todos os participantes e tem um nível aceitável de acurácia. 

Dentre os tipos de atividades estão as apresentações individuais, que chamaremos de 

speech, forma como é tratada nas aulas de ILE na instituição pesquisada, e as atividades em 

grupos, como jogos, atividades em duplas, simulações, role-plays, debates, dramatizações 

(sketches e peças teatrais). Vejamos como alguns autores as descrevem. 

As atividades de speech podem estar inseridas em atividades de turnos longos ou 

curtos, dependendo do nível de proficiência em que os alunos estejam. Tais atividades podem 

ser apresentações de resultados de vendas, marketing, ou o desenvolvimento de um produto 

ou uma ideia, e, para isso, algumas medidas, tais como a “especificação de critérios de 

avaliação e o estabelecimento de tarefas a cumprir”, devem ser adotadas, como aponta Ur 

(1996, p. 179). A autora sugere uma lista de verificação para aumentar a confiabilidade da 

avaliação durante a apresentação, que apresentamos traduzida na Figura 1, na página seguinte. 

Em uma atividade de speech é sugerido o uso dessa lista, para que critérios sejam 

estabelecidos e, dessa forma, os resultados sejam expostos com mais confiabilidade, 

contribuindo não somente para a eficácia da avaliação do professor, mas dando maior suporte 

à autoavaliação feita pelo aluno (UR, 1996, p. 180). 

Entretanto, nessa lista sugerida pela autora, os fenômenos apontados por Borges-

Almeida (2001) e McCarthy (1998) no início deste capítulo, dentre os quais, elipses, 

inversões, abandono de turno, pausas silenciosas ou fluentes, sons preenchedores, curvas 

entoacionais, marcadores conversacionais etc., não são mencionados, mas podem fazer parte 

também dos critérios de avaliação. 
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Figura 1 – Lista para avaliação de apresentação oral. 

Avaliação de apresentação oral 

 

Assinale um número em cada quadrado de acordo com sua avaliação dos vários aspectos da 

apresentação do falante. 

 

3 Excelente 

2 Bom 

1 Regular 

0 Ruim 

 

Conteúdo: 

 O objetivo da apresentação foi cumprido.  

 A introdução foi vibrante e chamou minha atenção. 

 A ideia principal foi claramente transmitida desde o começo. 

 O ponto de apoio foi: 

 Claramente expressado; 

 Bem embasado por fatos, argumentos. 

 A conclusão reiterou a ideia principal. 

 

Exposição oral: 

 O falante usou bem gestos e linguagem corporal. 

 O falante manteve contato visual com o público. 

 O falante usou linguagem natural e fluente. 

 O volume da voz do falante durante o discurso foi apropriado. 

 O ritmo do discurso do falante foi apropriado. 

 A pronúncia do falante foi clara e compreensível. 

 A gramática do falante foi correta e não atrapalhou o entendimento.  

 O falante utilizou recursos visuais, papéis etc., eficazmente. 

 O falante demonstrou entusiasmo e interesse. 

 (Caso apropriado) O falante respondeu bem às perguntas do público. 

 

Fonte: Traduzido e adaptado do modelo de Ur (1996, p. 180). 

 

Tais critérios podem ser usados em atividades em grupos, caso o professor deseje 

avaliar os alunos individualmente, dependendo da atividade e de seus objetivos. 

As atividades em grupos podem ser em duplas ou em grupos maiores. De acordo com 

Brown (1994, p. 178), elas são mais apropriadas quando os objetivos são menos complexos, 

de menor duração e mais controláveis quanto ao nível estrutural. Para trabalhar em duplas, o 

autor sugere práticas de diálogos, perguntas e respostas curtas, checagem lexical e definições, 

preparação para a discussão no grupo maior, dentre outras tarefas. Quanto às atividades a 

serem realizadas em grupos maiores, vejamos como autores as descrevem. 

Segundo Brown (1994, p. 179), jogos são aquelas que transformam uma técnica em 

unidades de pontuação para um placar. O autor sugere jogos de perguntas e respostas como 
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exemplo, e, dependendo da forma como sejam elaborados, se com uso de dados, prêmios, 

placar etc., pode-se gerar uma competitividade natural, fazendo com que a motivação para 

produzir oralmente aumente. A competição é estabelecida para dinamizar o aprendizado e 

estimular a produção oral em inglês em uma situação autêntica – a competição. Nas palavras 

de Spolin (1986, p. 21), ao discorrer sobre jogos teatrais, o jogo instiga e faz emergir uma 

energia do coletivo. 

Conforme sugere Ur (1996, p. 175), caça-palavras e quebra-cabeças, entre outras, são 

tipos de atividades que podem ser adaptadas para a produção oral, quando, por exemplo, um 

aluno tem que explicar a definição de uma palavra enquanto o outro tem que escutar e 

preencher os espaços em branco. 

Conforme explicitado previamente, atividades em grupos com grande relevância para 

este estudo são as que envolvem dramatização, tais como, diálogos, role-plays, simulações, 

encenações de sketches e peças teatrais. Todas elas foram constantemente trabalhadas durante 

o semestre letivo em que a pesquisa foi realizada. As quatro turmas participantes fizeram 

parte dessas atividades, conforme descritas no item 2.3.1 do capítulo de metodologia, 

expondo as suas percepções sobre a forma como foram desenvolvidas e quais fatores 

ressaltam sobre tais momentos de produção oral. Vejamos como essas atividades são 

apresentadas e discutidas. 

Os role-plays, como ressaltado por Brown (2004, p. 174), são bastante populares no 

ensino oral de línguas. O autor explica que esse tipo de atividade permite tempo de ensaio 

para os alunos mapearem o que vão dizer e, dessa forma, diminui a sua ansiedade. Umas das 

características principais dos role-plays são as frases que iniciam os diálogos, tais como: “Faz 

de conta que você é um turista que quer informações ou você quer comprar um camisa na 

minha loja e quer um desconto” (BROWN, 2004, p. 174). 

Ur (1996, p. 131) refere-se aos role-plays como sendo todos os tipos de atividades em 

que alunos imaginam fazer parte de uma situação fora da sala de aula. Role-play é comumente 

realizado em duplas, porém pode ser em grupos de três ou mais alunos. A diferença entre 

role-play e simulações, de acordo com Ur (1996), é que nos role-plays, os alunos assumem 

outra personalidade, lhes são dados outros personagens, enquanto que em simulações, os 

alunos representam a si mesmos. Vejamos os Exemplo 4 e  Exemplo 5, traduzidos de Ur 

(1996, p. 132-133): 
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Exemplo 4: Role-play  

A: Você é um cliente em uma confeitaria. Você quer um bolo de aniversário 

para um(a) amigo(a). Ele/Ela gosta muito de chocolate. 

B: Você é um vendedor em uma confeitaria. Você tem muitos tipos de bolo, 

mas não tem bolo de chocolate. 

 

Exemplo 5: Simulação  

Você faz parte da direção de uma escola especial para crianças cegas. Você 

pretende organizar uma colônia de férias para as crianças, mas o orçamento de 

sua escola é insuficiente. Discuta como você pode arrecadar o dinheiro. 

 

Pelos exemplos, é possível perceber que nos role-plays os personagens são atribuídos 

a cada participante, assim como os objetivos a serem alcançados. Nas simulações, os alunos, 

representando a si mesmos, seguem instruções para discussão, para a qual, eventualmente, 

haverá uma solução.  

Dando sequência aos tipos de atividades que envolvem dramatização, temos as 

encenações de sketches e as peças, que são consideradas como “uma expansão das técnicas de 

diálogo, em que uma turma aprende a encenar uma peça” (UR, 1996, p. 132). Essas atividades 

tomam muito tempo em sua preparação, mas têm mostrado efeitos positivos no campo de 

ensino e aprendizagem de línguas (BROWN, 1994, p. 180).  

Segundo Duarte (2001), a dramatização faz com que a língua transforme-se em um 

instrumento de compartilhamento social capaz de estabelecer relações interpessoais. Em seu 

artigo, a autora ressalta a influência da dramatização na aprendizagem de línguas e pontua a 

relação entre dramatização e aprendizagem significativa, que é autoavaliativa. A 

autoavaliação, desse modo, é estimulada porque é através dela que o aluno realmente verifica 

se houve mudança - é o aluno que sabe se atingiu seus objetivos, se cresceu.  

Uma variável de destaque, em se tratando de encenação de peças, é a improvisação, 

que é comum e mais explicitamente visível devido ao tempo de exposição oral. A 

improvisação dinamiza a atividade, pois a criatividade é usada como um caminho para a 

autodescoberta. Complementando essa assertiva, Spolin (1963) destaca que a improvisação é 

um dos caminhos que motiva o indivíduo a experienciar. No entanto, por fazer parte dos tipos 

de atividades orais, a dramatização, assim como outras atividades, também faz surgir desafios, 

conforme discutido a seguir. 
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1.1.3 Desafios da produção oral 

 

Muito tem sido investigado sobre as dificuldades relacionadas à produção oral em 

inglês na sala de aula, pois, dentre as habilidades de uma língua, a produção oral é 

considerada a mais difícil (NUNAN, 1999, p. 231). Ao comparar com a produção escrita, 

Brown e Yule (1983, p. 25) expõem algumas das razões para o surgimento de dificuldades: 

 

Na produção oral, entretanto, cada falante precisa falar. Ele precisa falar 

individualmente e, idealmente, ele precisa de alguém para escutá-lo e 

responder a ele. Quando ele fala, ele faz um barulho que perturba outros 

alunos, ao menos que eles estejam dizendo a mesma coisa ao mesmo tempo, 

ou ao menos que todos estejam prestando atenção no que ele diz. 

 

 

Se por um lado Ur (1996, p. 120) apontou as características de uma atividade oral de 

sucesso (ver item 1.1.2), por outro, a autora também cita alguns problemas com as atividades 

orais, entre os quais estão:  

Inibição – a exposição oral requer certo grau de exposição para uma audiência, o que 

gera uma preocupação em cometer erros, medo de críticas e avaliações etc.;  

Não ter nada a dizer – é comum ouvir de alunos que não têm nada a dizer, mesmo 

que não sejam inibidos, e isso se deve à ausência de motivos que não sejam a obrigação de ter 

que dizer algo;  

Participação desigual – problema este que é causado pela participação excessiva de 

alguns alunos em detrimento da de outros;  

Uso da língua materna – em salas de aula em que grande parte ou todos os alunos têm 

a mesma língua materna, que é o caso das turmas participantes deste estudo, pelo número de 

alunos ser alto em cada turma, é mais fácil a comunicação na língua materna em sala de aula. 

Skehan e Foster (1999) apontam três pontos geradores de dificuldades em atividades 

orais: a linguagem, a complexidade cognitiva e a ênfase na comunicação. Em relação à 

linguagem, as dificuldades são relacionadas à estrutura exigida, à densidade lexical 

(vocabulário), ao uso de subordinações, à pressão em falar com acurácia etc. Quanto à 

complexidade cognitiva, a dificuldade emerge da própria necessidade de raciocinar ou de 

calcular algo para ser dito oralmente – a dificuldade surgiria mesmo na L1. A dificuldade 

gerada pelo terceiro ponto, diz respeito à pressão devido ao tempo dado para a realização da 

atividade. 
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Conforme mostram os trabalhos de Nunan (1999, p. 236), em relação às dificuldades 

durante a produção oral, assim como Skehan e Foster (1999), existem três grupos de fatores a 

serem considerados, sobre os quais nem todo professor tem controle. O primeiro grupo 

concerne aos dados com que os alunos estão lidando, o quão densos ou complexos são os 

textos e seus conteúdos, o quanto de apoio contextual é fornecido aos alunos. O segundo 

grupo diz respeito às próprias tarefas; à quantidade de passos que elas têm, o quão relevantes 

elas são, quanto tempo é dado aos alunos para concluírem-na. O terceiro grupo refere-se aos 

aspectos internos de cada aprendiz; sua confiança e motivação, conhecimento prévio do 

conteúdo, grau de conhecimento e habilidades linguísticas e familiaridade com o tipo de 

tarefa. 

Destacamos que os aspectos internos têm relação com a complexidade ao produzir 

oralmente e que, de acordo com Nunan (1999, p. 236), é um dos fatores inerentes e geradores 

da dificuldade da produção oral. Fazemos nesse ponto uma distinção entre dificuldade e 

complexidade, a primeira estando relacionada com fatores individuais de cada aprendiz: 

aptidão linguística, motivação, personalidade e ansiedade (SKEHAN, 1989; ROBINSON, 

2002a; DÖRNYEI, 2005 apud ELLIS, 2008, p. 643). A última refere-se aos passos a serem 

dados nas tarefas, o tamanho delas, o tempo dado para sua realização, etc. A tarefa pode ser 

considerada fácil, porém complexa. Em outras palavras, a complexidade não necessariamente 

dificulta a atividade – ela é uma propriedade que demanda maior engajamento cognitivo dos 

aprendizes.  

Discutir aspectos que influenciam a produção oral no ensino de ILE requer uma 

percepção detalhada das variáveis que a compõem – fluência, acurácia, complexidade, 

vocabulário, aspectos fonológicos, aspectos interacionais, entre outros que discutimos. Nas 

atividades orais tais variáveis são “despejadas” e trabalhadas para que os objetivos da 

produção oral sejam atingidos satisfatoriamente, mesmo que enfrentando as dificuldades e 

desafios encontrados nos caminhos percorridos por alunos de ILE. 

Passaremos a discorrer sobre as contribuições da Gramática Sistêmico-Funcional e a 

teoria que trata do Sistema de Avaliatividade para que possamos discutir e argumentar através 

de aspectos sintáticos e semânticos as percepções dos alunos de ILE sobre produção oral 

encontradas nos dados gerados na investigação.  
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1.2 A Gramática Sistêmico-Funcional  

 

O modelo teórico em que esta pesquisa se apoia para efeito de análise de linguagem e 

discurso é o da Gramática Sistêmico-Funcional que, desde os anos 1960, tem sido 

desenvolvida por Michael Halliday (1985; 1994) e tem sido expandida pelo próprio autor, 

Halliday e Hasan (1989), Halliday e Mathiessen (2004), assim como por seguidores, tais 

como, Bloor e Bloor (1995), Thompson (1996) e Eggins (2004). Para análise de elementos 

específicos dos dados utilizaremos o Sistema de Avaliatividade idealizado por Martin (2000) 

e, posteriormente, desenvolvido por Martin e Rose (2003) e Martin e White (2005).  

Conforme Eggins (2004, p. 4), uma das premissas básicas da GSF é que o uso da 

língua é motivado por propósitos nas relações sociais e que as escolhas léxico-gramaticais 

realizadas pelos falantes não são aleatórias, mas estão condicionadas pelo contexto, desse 

modo, a autora concorda com Halliday (1994, p xiii) quando pontua que a linguagem se 

desenvolveu para satisfazer as necessidades humanas e que a forma como é organizada é 

funcional devido a essas necessidades, em outras palavras, não é arbitrária. “A gramática 

funcional é essencialmente uma gramática „natural‟, no sentido que tudo nela pode ser 

explicado, primordialmente, por referência a como a linguagem é usada” (HALLIDAY, 1994, 

p. xiii). 

A teoria apresentada por Halliday (1985; 1994) é considerada funcional por explicar 

como a linguagem é usada em diferentes contextos de uso. Eggins (2004, p. 3) complementa 

ao dizer que a abordagem sistêmica é funcional em dois principais aspectos: 

 

(1) porque faz perguntas funcionais sobre linguagem: sistemicistas perguntam 

como as pessoas usam linguagem; 

(2) porque interpreta o sistema linguístico funcionalmente: sistemicistas 

perguntam como a linguagem é estruturada para uso. 

 

O motivo de ser considerada sistêmica é pelo fato de ser uma teoria de significados 

como escolhas, pelo qual uma linguagem ou qualquer outro sistema semiótico é interpretado 

como redes de opções interligadas (HALLIDAY, 1994, p. xiv). Corroborando com essa 

proposição, Bloor e Bloor (1995/2004) pontuam que a GSF é sistêmica, pois a língua 

representa um sistema paradigmático de escolhas, isto é, nossos atos de linguagem expressam 

os significados que queremos transmitir a partir das escolhas que fazemos em detrimento de 

outras que poderíamos fazer. 
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Segundo Ikeda e Vian Jr. (2006, p. 37), ao discutir Halliday (1994), a partir de uma 

perspectiva sistêmico funcional na análise do discurso, há sempre dois níveis de alcance: 

 

Um é a contribuição para a compreensão do texto: a análise linguística 

mostra como e porque o texto significa como o faz. Porém, o alcance maior 

é a contribuição para a avaliação do texto: a análise linguística mostra por 

que o texto é, ou não é, um texto efetivo para seus propósitos – como é ou 

não é bem-sucedido. 

 

 

Ikeda e Vian Jr. (2006, p. 37) complementam que Halliday (1994) considera a análise 

linguística sumamente importante, uma vez que, “proceder à análise de discursos sem o apoio 

da gramática é simplesmente comentar sobre o texto”, cujo significado, na concepção da GSF, 

é de uma unidade semântica autêntica que é “produto de uma interação social, considerado em 

relação ao contexto em que é negociado” (HALLIDAY, 1994 apud EGGINS, 2004, p. 2). 

Quando participamos de qualquer interação, necessariamente estamos inseridos em 

um contexto que naturalmente gera um significado nessa interação, para a qual utilizamos 

uma estrutura léxico-gramatical pré-selecionada que, de forma grafo ou fonológica, realizará
11

 

o sentido da interação. Estamos falando da realização simultânea que se dá entre texto
12

 e 

contexto. 

A relação entre texto e contexto é estabelecida a partir do momento em que usamos a 

linguagem para dar sentido às nossas experiências ao promover interações com outras pessoas 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 24). Dessa forma, o autor sugere uma estratificação 

da língua em três níveis, ou estratos, que são realizados simultaneamente: o semântico-

discursivo, nível de significados; o léxico-gramático, nível da oração, esta contendo 

fraseados; e o grafo-fonológico – letras e sons, como ilustrado na Figura 2, na próxima 

página. 

A partir dessa estratificação, surgem dois contextos, o contexto de cultura – gênero e o 

contexto de situação – registro. O primeiro representa “os processos sociais em etapas 

orientadas para um objetivo comunicativo em uma dada cultura” (IKEDA; VIAN Jr., 2006, p. 

39). 

 

                                                 
11

 Processo em que elementos situados em níveis semânticos são materializados em níveis grafo-fonológicos, 

que, segundo Halliday e Matthiessen (2004, p. 26), é uma relação de materialização de elementos entre os 

estratos. 
12

 Produtos autênticos de interações sociais, considerados em relação aos contextos social e cultural em que são 

negociados (EGGINS, 2004, p. 2). 
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Figura 2 – Processo de estratificação da linguagem. 

 

 

Fonte: Traduzido de Martin e White (2005, p. 9). 

 

 

De forma mais simplificada, Martin (1984, p. 25 apud EGGINS, 2004, p. 55) define 

gênero como sendo “a forma como as coisas são feitas, quando a língua é usada para sua 

realização”. 

O contexto de situação é composto por três variáveis contextuais ou variáveis de 

registro: campo, relações e modo. A variável campo refere-se ao tipo de atividade social e 

assuntos tratados pelo texto – pode referir-se a disciplinas como Linguística, Psicologia, 

Ciências e Educação. A variável relações, por outro lado, envolve as dimensões de status 

(igual/desigual), contato (próximo/distante), e afeto (MARTIN, 1992, p. 526 apud IKEDA; 

VIAN JR., 2006, p. 37). A variável modo refere-se à organização simbólica de um texto e é, 

em geral, organizada pelos padrões de informação temática e informação nova (IKEDA; 

VIAN JR., 2006, p. 37). Os autores complementam que as três variáveis são realizadas 

respectivamente e simultaneamente pelas metafunções da linguagem: ideacional, interpessoal 

e textual, cujos significados, por sua vez, são realizados pela linguagem (HALLIDAY, 1989; 

1994). 

Ikeda e Vian Jr. (2006) explicam que a metafunção ideacional representa os eventos 

das orações em termos de fazer, sentir (processamento simbólico) ou ser; a metafunção 

interpessoal envolve as relações sociais com respeito à função da oração no diálogo, e refere-

se a dar ou pedir informação ou bens & serviços; a metafunção textual organiza os 

significados ideacional e interpessoal de uma oração, retrabalhando os significados 

representados no início ou no final da oração. Vejamos a Figura 3: 
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Figura 3 – Gênero e Registro em relação à língua e às metafunções. 

 

 
Fonte: traduzido e adaptado de Eggins, (1994, p. 34) 

 

Ikeda e Vian Jr. (2006) explicam que a metafunção ideacional representa os eventos 

das orações em termos de fazer, sentir (processamento simbólico) ou ser; a metafunção 

interpessoal envolve as relações sociais com respeito à função da oração no diálogo, e refere-

se a dar ou pedir informação ou bens & serviços; a metafunção textual organiza os 

significados ideacional e interpessoal de uma oração, retrabalhando os significados 

representados no início ou no final da oração.  

Neste estudo, por razões metodológicas, não será abordada a metafunção textual, que 

não fará, portanto, parte desta discussão. O enfoque maior será na metafunção interpessoal, de 

onde emerge o Sistema de Avaliatividade, e que por essa razão encontra-se destacada na 

Figura 3, assim como a variável relações. A metafunção ideacional nos fornece subsídios para 

discussão dos dados, já que é nesta última que os processos, parte integrante de nossa 

discussão, são relacionados com Apreciação.  

 

1.2.1 Metafunção Ideacional 

 

A metafunção ideacional diz respeito a como nossas experiências são construídas no 

discurso (MARTIN; ROSE, 2007, p. 73). Como os próprios autores complementam: 

 

O enfoque da ideação está na sequência de atividades, nas pessoas e coisas 

envolvidas nelas, em seus lugares e qualidades, e em como esses elementos 

são construídos e relacionados uns com os outros no desenrolar dos textos.  
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De acordo com Halliday (1994, p. 106), a metafunção ideacional remete ao uso da 

língua para descrever o mundo, o que sentimos, o que experienciamos, a forma como o 

entendemos e o percebemos e é realizada léxico-gramaticalmente pelo Sistema de 

Transitividade. Para Eggins (2004, p. 214), ao analisar um período em uma estrutura desse 

sistema, o enfoque estará na descrição de três aspectos: a escolha de processos (verbos ou 

ações), a seleção de participantes (pessoas ou coisas) e a seleção das circunstâncias. 

Thompson (1996, p. 78) acrescenta ainda que a Transitividade ultrapassa o limite do verbo, 

uma vez que, quando um participante escolhe um Processo, ele define seu papel no discurso. 

Segundo Ikeda e Vian Jr. (2006, p. 44), com base nos estudos de Halliday (1994), a 

construção de nossas experiências se dá através de “eventos”: acontecer, fazer, sentir, 

significar, ser e tornar-se. Esses eventos são separados por experiência do mundo exterior ou 

do mundo interior. Gramaticalmente, tais eventos são representados pelos processos materiais, 

mentais, relacionais, comportamentais, verbais e existenciais.  

Os processos materiais (excerto 5) são os processos de fazer, usados concretamente, 

com ações tangíveis – uma pessoa faz uma ação concreta. 

 

5. I can play and learn English at the same time. {A5P1T1,P4aQ1} 

 

Os processos mentais (excerto 6) são aqueles que demonstram o que nós pensamos ou 

sentimos. 

 

6. I feel that my English had improve
13

. {A10P1T1,P1Q2} 

 

A maneira de prová-los, diferentemente dos materiais, é fazendo perguntas sobre 

reações mentais, sobre pensamentos, sentimentos e percepções. Eggins (2004, p. 225), ao 

discutir o trabalho de Halliday (1994), divide os processos mentais em três classes: cognição 

(acho, sei, entendo); afeição (gosto, desgosto, temo); percepção (vejo, percebo, ouço). 

Os processos comportamentais (excerto 7) realizam significados que estão entre os 

materiais e os mentais. “Eles são em parte sobre ações, mas tais ações têm que ser 

experienciadas por seres conscientes” (EGGINS, 2004, p. 233). 

 

7. …everybody participate together… {A7P1T2,P4aQ1}
14

 

 

                                                 
13

 Lembramos que os dados estão apresentados na íntegra e não foram editados. 
14

 P4a refere-se ao quesito “a”, da Pergunta 4, no Questionário 1. 
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Os processos verbais (excerto 8) são aqueles de ação verbal – dizer, falar, comentar, 

perguntar etc. 

 

8. …without this I can‟t speak with other people in trips… {A3P2T1,P1Q1} 

 

Os processos existenciais (excerto 9) são relacionados com existência, quando se 

assinala que algo existe, ou que há algo/alguém em algum lugar ou, no português, que tem 

algo em algum lugar. 

 

9. …there is subject I don‟t have argument then I don‟t like. {A8P2T1,P3Q1} 

 

A Figura 4 retrata os tipos de processos relacionados com as ações e os significados. 

 

Figura 4 – A gramática das experiências: tipos de Processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Halliday e Matthiessen (2004, p. 172). 
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Por fim, os processos relacionais (excerto 10) são relacionados com ser, estar, tornar-

se, ou, no português, ficar. 

 

10. The practice is very important. {A6P1T2,P3Q1} 

 

 

Para que se tenha um maior aprofundamento sobre a teoria que trata do Sistema de 

Transitividade, remetemos os leitores a Halliday (1994), Bloor e Bloor (1995), Thompson 

(1996), Halliday e Matthiessen (2004) e Eggins (2004). 

 

1.2.2 Metafunção Interpessoal 

 

No que concerne à análise das percepções dos alunos de ILE desta pesquisa sobre 

produção oral, a análise do discurso dos alunos pelo prisma da metafunção interpessoal pode 

fazer emergir aspectos da interação e da comunicação entre eles, além de estimular a 

descoberta e a expressão de sentimentos aliados à produção oral.  

Assim como as metafunções textual e ideacional, a metafunção interpessoal está 

situada no estrato léxico-gramatical da linguagem. Segundo Ikeda e Vian Jr. (2006), ao 

discutir Halliday (1985; 1994), as pessoas utilizam a linguagem para construir significados 

interpessoais – significados sobre suas relações com outras pessoas e suas atitudes em relação 

a elas. Para o autor, o texto escrito ou falado estabelece uma interação da qual resultam duas 

ações: dar e pedir. Um falante/escritor dá ou pede algo para um ouvinte/leitor e, dependendo 

da natureza do produto que é permutado, este pode ser uma informação ou bens e serviços 

(IKEDA; VIAN JR., 2006). Os autores complementam que a função semântica da oração 

como permuta de informação é uma proposição, enquanto que, a função semântica da oração 

como permuta de bens e serviços é uma proposta. 

Destacamos a importância da teoria que envolve essa construção de significados 

interpessoais para o contexto de uma sala de aula de ILE – a interação aluno-aluno ou 

professor-aluno é regida por permutas constantes de bens e serviços ou de informações. Uma 

sala de aula é um lugar onde essas trocas ocorrem continuamente.  

Para melhor entender a teoria sobre as metafunções, pode-se acessar os trabalhos de 

Halliday (1985; 1994), Halliday e Hasan (1989),, Eggins (2004), Thompson (1996) e Ikeda e 

Vian Jr. (2006). 
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A metafunção interpessoal serve de base para a teoria de análise dos dados desta 

pesquisa, pois os significados mais recorrentes dentre as ocorrências reincidem sobre três 

pilares apontados por Martin e White (2005, p. 1): afeto, modalidade e intensificação. O 

primeiro diz respeito à avaliação positiva ou negativa de entidades e acontecimentos – seus 

sentimentos e atitudes em relação ao que é avaliado. O segundo remete a quão certo ou 

incerto estamos a respeito de algo – ao nosso nível de conhecimento e a forma com que nos 

posicionamos. O terceiro refere-se a como os falantes/escritores aumentam ou diminuem a 

força em suas assertivas – como o texto é categorizado, de forma intensificada ou branda. 

Dentre os três pilares citados, o primeiro é o mais recorrente em nossa análise e, para tanto, 

discorreremos sobre o Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) e seu subsistema 

de Atitude. 

 

1.2.3 O Sistema de Avaliatividade 

 

Teoria desenvolvida nos anos 1990, dentre outros, pelos sistemicistas James Martin e 

Peter White, que procuravam uma teoria que englobasse as intenções de falantes e escritores 

quando expressassem seus sentimentos, expusessem seus julgamentos assim como suas 

atitudes e avaliações a respeito do que quer que dissessem ou escrevessem. Com essas 

características, a metafunção interpessoal (HALLIDAY, 1994) serviria de base para essa nova 

concepção de análise avaliativa.  

As avaliações que usuários fazem de sua produção oral são externadas ou realizadas 

através de escolhas léxico-gramaticais a partir de seus sentimentos e reações. Conforme 

explicita Vian Jr. (2010, p. 22),  

 

ao selecionar o léxico avaliativo quando julgamos algo, partimos de sistemas 

semânticos, que são realizados léxico-gramaticalmente de forma a 

reforçarmos, ampliarmos ou minorarmos aquilo que avaliamos.  

 

O Sistema de Avaliatividade é dividido em três domínios semânticos ou subsistemas: 

Atitude, Engajamento e Gradação. Segundo Martin e White (2005, p. 35), o subsistema de 

Atitude, subsistema este que será o utilizado em nossa análise, localizado no eixo das 

opiniões, diz respeito aos nossos sentimentos, incluindo reações emocionais, julgamento de 

comportamento e avaliação de coisas – as categorias Afeto, Julgamento e Apreciação, 

respectivamente, conforme mostra a Figura 5, que ilustra os recursos do Sistema de 

Avaliatividade e do subsistema de Atitude: 
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Figura 5 – Recursos do Sistema de Avaliatividade e do subsistema de Atitude. 

 

Fonte: Adaptado e traduzido de Martin e White (2005, p. 38). 

 

A utilização desse subsistema em nossa análise, além de ter sido o mais recorrente nos 

dados, deve-se ao fato de que os participantes desta pesquisa, ao utilizarem a língua para falar 

de sua produção oral, estão avaliando algo – a maneira como falam e os diversos aspectos que 

envolvem essa habilidade – suas atitudes, seus sentimentos e reações. 

De acordo com Balocco (2010, p. 41), ao discutir os estudos de Martin e White (2005, 

p. 35), o subsistema de Engajamento localiza-se no eixo das negociações, diferentemente do 

subsistema de Atitude, que se localiza no eixo das opiniões. A autora ainda pontua que as 

estratégias de engajamento devem ser vistas como recursos para negociar os sentidos 

construídos no texto, cujo domínio semântico é norteado pelas perguntas sobre de onde vem e 

quais vozes se encontram na avaliação ou quais vozes avaliam (MARTIN; WHITE, 2005, p. 

35). 

Por fim, o subsistema de Gradação, que, de acordo com Souza (2006), refere-se à 

utilização de recursos léxico-gramaticais pelos falantes para expressar ou ajustar o grau ou 

volume da intensidade das avaliações de Julgamento, Afeto e Apreciação, disponíveis no 

subsistema de Atitude.  

O conceito de Gradação pressupõe a existência de uma escala com valores que variam 

de um polo composto por termos que expressam avaliações socialmente consideradas menos 

intensas e um outro polo constituído de termos que expressam avaliações mais intensas, 

conforme mostrado na Figura 6: 
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Figura 6 – Escala de Gradação dos epítetos bom, ótimo e maravilhoso. 

intensidade baixa             intensidade alta 

 
        bom                      ótimo     maravilhoso 

Fonte: Traduzido e adaptado de Martin e White (2005, p. 136). 

 

O subsistema de Gradação é organizado em dois parâmetros: força e foco. Martin e 

White (2005, p. 137) explicam que o primeiro fornece recursos com o objetivo de graduar, 

por exemplo, epítetos (bom, ótimo, maravilhoso) e processos (gostar, amar). O segundo é 

aplicado às categorias de palavras, que, por uma perspectiva experiencial, não são passíveis 

de serem graduadas, por exemplo, substantivos (produção oral, atividade, pronúncia).  

Tendo em vista a nossa prioridade, discorreremos sobre o subsistema de Atitude. 

 

1.2.3.1 O subsistema de Atitude 

 

O subsistema de Atitude, como já mencionado, é o domínio semântico localizado no 

eixo das opiniões e diz respeito aos nossos sentimentos, incluindo reações emocionais, 

julgamento de comportamento e de avaliação de coisas. Conforme estudos de Almeida (2008, 

p. 99), 

 

a Atitude é responsável pela expressão linguística das avaliações positivas e 

negativas, que abrangem três regiões semânticas: a emoção, a ética e a 

estética. A saber, avaliações de Afeto, Julgamento e Apreciação. 

 

 

As avaliações de Afeto dizem respeito ao registro positivo e negativo dos sentimentos 

– avalia recursos que constroem reações emocionais de felicidade ou infelicidade, segurança 

ou insegurança, satisfação ou insatisfação, conforme mostra a Figura 7: 

 

Figura 7 – Tipos de Afeto 

AFETO

Felicidade / Infelicidade

Segurança / Insegurança

Satisfação / Insatisfação
 

Fonte: Almeida (2010, p. 105). 
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Segundo Martin e White (2005, p. 49), a variável (in)felicidade envolve emoções 

relacionadas com o coração – tristeza, ódio, felicidade e amor. O ato de gostar ou não de algo 

está condicionado ao ato de estar feliz ou infeliz.  

A variável (in)segurança diz respeito aos sentimentos de paz e ansiedade relacionados 

com o ambiente e as pessoas com quem o dividimos. 

A variável (in)satisfação concerne aos sentimentos de sucesso ou frustração em 

relação às atividades de que participamos, incluindo nossos papéis tanto como participantes 

quanto como espectadores. 

As avaliações relacionadas com Julgamento lidam com as atitudes no tocante ao 

comportamento das pessoas, que pode ser admirado ou criticado, elogiado ou condenado 

(MARTIN; WHITE, 2005, p. 42). As avaliações relacionadas ao Julgamento das pessoas 

podem ser divididas em duas categorias: quanto à estima social e quanto à sanção social. A 

primeira subdivide-se em normalidade, capacidade e tenacidade, enquanto que a segunda, em 

veracidade e propriedade. Vejamos a Figura 8: 

 

Figura 8 – Tipos de Julgamento 

JULGAMENTO 

ESTIMA SOCIAL: Normalidade, Capacidade, Tenacidade

SANÇÃO SOCIAL: Propriedade, Veracidade  
Fonte: Almeida (2010, p. 107). 

 

Julgamentos orientados para a estima social referem-se à normalidade – quão normal 

ou anormal o seu comportamento é; à capacidade – quão capaz ou incapaz a pessoa é; e à 

tenacidade – quão resolutos ou proativos eles são. Julgamentos de sanção social são 

relacionados com veracidade – quão verdadeiro alguém ou algo é; e com propriedade – a 

quão certa a pessoa está sobre determinados assuntos (MARTIN; WHITE, 2005, p. 52).  

Na próxima seção, abordaremos a Apreciação de forma mais detalhada por seus 

mecanismos terem sido ponto central nesta análise. 

 

1.2.3.2 Apreciação 

 

O enfoque da categoria de Apreciação, a mais recorrente nos dados desta investigação, 

está nos significados que constroem nossas avaliações das coisas em geral – o que fazemos e 

as situações em que nos envolvemos, incluindo fenômenos semióticos e naturais (MARTIN; 
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WHITE, 2005, p. 56). Em relação a como falantes avaliam um texto (HALLIDAY, 1994) ou 

um processo (fenômeno, como, por exemplo, o clima), Eggins e Slade (1997) consideram a 

Apreciação um dos maiores recursos atitudinais disponíveis e complementam que “a 

Apreciação pode ser realizada tanto por escolhas lexicais, assim como por períodos inteiros, 

podendo exprimir gosto ou desgosto por algo ou avaliações a respeito de outrem” (EGGINS; 

SLADE, 1997, p. 126). 

Pode-se identificar uma avaliação por Apreciação fazendo a pergunta “O que você 

acha de sua produção oral?”, por exemplo. Essa indagação recai sobre apreciações que 

podem ser divididas em três tipos: na nossa Reação às coisas, levando em conta a qualidade e 

o impacto causado por elas; na sua Composição, no tocante à proporção e sua complexidade; 

e no Valor, que diz respeito à sua relevância e à sua originalidade.  

De acordo com Eggins e Slade (1997, p. 126), gramaticalmente, itens lexicais de 

Apreciação correspondentes às categorias Reação, Composição e Valoração estão 

relacionados com processos mentais, tais como: pensar; saber; entender; acreditar. Conforme 

Martin e White (2005, p. 57), ao discutir os estudos de Eggins (2004, p. 225), a categoria 

Reação está relacionada com processos mentais de afeição (gostar, querer); a categoria 

Composição está relacionada com processos mentais de percepção (nossa visão de ordem); a 

categoria Valoração está relacionada com processos mentais de cognição (nossas opiniões). 

Vejamos tais relações no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Relação entre tipos de Apreciação, Processos Mentais e Metafunções. 

Apreciação Tipo de Processo Mental Metafunção 

Reação Afeição Interpessoal 

Composição Percepção Textual 

Valoração Cognição Ideacional 
Fonte: Baseado em Martin e White (2005, p. 57). 

 

Podemos depreender pelo Quadro 1 que, fazendo uma relação com as metafuncões, a 

categoria Reação está orientada para significados interpessoais; Composição, para 

organização textual; e Valoração, para valores ideacionais (MARTIN; WHITE, 2005, p. 57). 

Com o intuito de nortear a nossa investigação em relação às ocorrências da Apreciação 

em nossa análise, definimos alguns elementos relacionados com a produção oral que 

caracterizassem o uso da categoria de Atitude. Tais elementos são os tipos das atividades orais 

(incluindo sketches e peças teatrais) e as variáveis vocabulário, pronúncia, fluência, gramática 

(acurácia), entre outros. Baseando-nos em Eggins e Slade (1997, p. 129), assim como nos 
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estudos de Carvalho (2006), dispusemos algumas das questões levantas para extrair as 

ocorrências de Apreciação nos dados desta investigação, conforme podemos verificar no 

Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Apreciação na produção oral e nas atividades orais. 

Apreciação 

(O que você 

acha de X?) 

Reação 

(R) 

Qualidade 

(RQ) 

Essa atividade me agrada? Quais me 

agradam? Gosto de produzir oralmente 

em inglês? A maneira como me 

exponho me agrada? Gosto da minha 

pronúncia? 

Impacto 

(RI) 

Alguma característica na minha fala 

me chama atenção? A forma como a 

produção oral é exercida me chama 

atenção? O que me impactou quanto à 

minha produção oral ao longo do 

semestre letivo? 

Composição 

(C) 

Proporção 

(CP) 

A produção oral em sala de aula é 

proposta de forma organizada e 

trabalhada? As atividades orais são 

bem construídas? São adequadas? A 

proposta das atividades faz sentido? A 

atividade oral é adequada ao nível dos 

alunos? 

Complexidade 

(CC) 

A produção oral é sugerida de forma 

complicada? É difícil de acompanhar 

as atividades propostas? Esta atividade 

oral é fácil de executar ou é difícil? 

Valor 

(V) 

Relevância 

(VR) 

A produção oral é relevante para o 

aprendizado? As atividades orais são 

importantes? Elas levantam 

questionamentos? As peças ou 

diálogos levantam questões para o 

aprendizado? Gramática é relevante 

para falar inglês bem? 

Originalidade 

(VO) 

As atividades propostas são originais? 

Fonte: Baseado em Eggins e Slade (1997, p. 129). 

 

Tais questionamentos fazem emergir respostas aos significados explícitos ou 

implícitos das instanciações encontradas em nossos dados sobre a produção oral dos alunos. 

Cada questão contida no Quadro 2 serve de parâmetro durante a busca de significados e a 

partir de tais perguntas emergem respostas que são necessariamente positivas ou negativas.  

O Sistema de Avaliatividade, em seus três mecanismos – Julgamento, Afeto e 

Apreciação, pode ser realizado de forma implícita (evocada) – indireta, sugerindo uma 

interpretação do ouvinte/leitor – ou de forma explícita (inscrita) (MARTIN, 2000; MARTIN; 

WHITE, 2005). Uma Apreciação implícita, por exemplo, é realizada pelos significados 
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ideacionais, que podem ser usados para efetuar avaliações mesmo quando não há o léxico 

avaliativo (epítetos, processos, etc.), enquanto que uma Apreciação explícita é realizada 

quando uma avaliação, seja ela positiva ou negativa, é concretizada no discurso, podendo ser 

intensificada para mais ou para menos. Vejamos o excerto 11: 

 

11. I discovered that I have to study more and more. {A2P1T2,Q2P1} 

 

O excerto 11 nos mostra uma avaliação negativa implícita (evocada) em relação à 

produção oral, sendo ela realizada pelo modalizador I have to (eu tenho que), pelo processo 

material study (estudar), seguido pela expressão de intensidade more and more (cada vez 

mais). O fato de que o A2 descobriu que tem que estudar mais nos leva a inferir que ele não 

considera sua produção oral boa ou satisfatória.  

Em nossa análise, sempre que as percepções dos alunos participantes não estiverem 

explicitamente marcadas, mas se for possível inferir sua intenções e significados, elas serão 

classificadas como implícitas (evocadas). Entretanto, é possível fazer uma análise cujo 

resultado da avaliação é híbrido, ou seja, a instanciação
15

 poderá, por exemplo, conter uma 

avaliação por Julgamento ou Apreciação, conforme mostra o excerto 12: 

 

12. My spoken English has been improving day by day. {A4P2T2,Q2P1}}  

 

De acordo com Carvalho (2006, p. 120), cabe ao analista decidir se usará como 

critério de distinção entre Apreciação (Ap) e Julgamento (Jul) o alvo da avaliação apenas ou 

se a codificação dupla é mais adequada para seus propósitos. Neste estudo, para efeito de 

quantificação das ocorrências, consideramos relevante e mais adequado aos nossos propósitos 

codificarmos duplamente as instanciações, porém as ocorrências de codificação dupla foram 

mínimas. 

Em todo o percurso deste capítulo buscamos ressaltar pontos de destaque para com os 

objetivos de nossa pesquisa. A exposição e discussão da teoria que embasa esta investigação 

em relação à produção oral, assim como os pressupostos teóricos da GSF revelam uma 

possibilidade de análise de âmbito gramatical e sistêmico-funcional a respeito de textos 

(percepções) produzidos por alunos de ILE ao avaliarem linguisticamente sua produção oral.  

Neste capítulo, discorremos sobre o arcabouço teórico que envolve os estudos da LA; 

do ensino e aprendizagem de ILE; da produção oral tanto nas vertentes da aquisição da 

                                                 
15

 O que é expresso grafo-fonologicamente – em forma de texto (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 26). 
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linguagem e cognição quanto, mais prioritariamente, no ensino da produção oral; da GSF e, a 

partir desta, do Sistema de Avaliatividade. Passaremos ao Capítulo de Metodologia para 

explicitar o método utilizado na coleta de dados, os instrumentos de coleta, o contexto e 

objetivo da pesquisa, os participantes e, por fim, os procedimentos de análise dos dados.  
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Neste capítulo serão apresentados os aspectos e descrição da abordagem metodológica 

que nortearam esta pesquisa e está dividido em: objetivo e perguntas de pesquisa, tipo de 

pesquisa, o contexto da pesquisa, os seus participantes, os instrumentos de coleta de dados, 

assim como os procedimentos de organização dos dados e os instrumentos de análise. 

 

 

2.1 Objetivo e perguntas da pesquisa 

 

Nesta pesquisa, temos o objetivo de investigar, a partir de uma perspectiva sistêmico-

funcional, as avaliações de alunos de ILE acerca de sua produção oral em sala de aula ao 

participarem de atividades orais, tais como: diálogos, role-plays, dramatizações, e ainda 

debates e apresentações de trabalhos individuais ou em grupos. Nosso intuito é verificar, 

através dessas avaliações, como os alunos de ILE avaliam linguisticamente a sua produção 

oral em sala de aula – quais aspectos da produção oral eles destacam tanto positiva como 

negativamente para o seu desenvolvimento. Para atingir esse objetivo, procuramos responder 

as seguintes questões de pesquisa:  

 

1. Como alunos de um curso de inglês avaliam linguisticamente a sua produção em 

atividades de produção oral no decorrer de um semestre? 

 

2. Quais aspectos relacionados à aprendizagem da produção oral são ressaltados 

pelos alunos em suas avaliações? 

 

3. Como se caracterizam léxico-gramaticalmente as avaliações dos alunos sobre sua 

produção oral a partir do Sistema de Avaliatividade proposto por Martin e 

White (2005)?  
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2.2 Tipo de pesquisa 

 

Este estudo tem um caráter longitudinal por haver três momentos de coleta ao longo de 

um semestre letivo e está inserido no paradigma quantiqualitativo, uma vez que é necessária 

uma análise baseada em dados estatísticos entre outros procedimentos quantitativos com o 

intuito de dar suporte à interpretação qualitativa, pois, como pontuam Bauer e Gaskell (2002, 

p. 24), não há quantificação sem qualificação e não há análise estatística sem interpretação.  

Com base no trabalho de Sabino (1966, p. 204), Marconi e Lakatos (2010) pontuam que 

a análise quantitativa se efetua com toda informação numérica resultante da investigação, que 

se apresentará como um conjunto de quadros, tabelas e medidas. Segundo Richarson et al. 

(1999, p. 70), cujo trabalho é discutido por Marconi e Lakatos (2010, p. 269), o método 

quantitativo 

 

caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 

coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, 

às mais complexas como coeficiente de correlação, análise de regressão 

etc. 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 269), no método quantitativo, os pesquisadores 

valem-se de amostras amplas e de informações numéricas, enquanto que no qualitativo as 

amostras são reduzidas, os dados são analisados em seu conteúdo psicossocial e os 

instrumentos de coleta não são estruturados a priori. 

Quanto à pesquisa qualitativa, Marconi e Lakatos (2010), ao discutir o estudo de 

Minayo (2002, p. 21-22), afirmam que ela “responde a questões particulares, que trabalha 

com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes”. As autoras 

complementam que tais questões correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (p. 

269). Corroborando com essa assertiva, Strauss e Corbin (1998) destacam que os métodos 

qualitativos podem ser usados para que possamos obter detalhes sobre fenômenos como 

sentimentos, processos de pensamento e emoções, difíceis de acessar apenas por meio de 

métodos de pesquisa mais convencionais. 

Nesta pesquisa, o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, assim como os sentimentos, processos de pensamento e emoções ressaltados pelos 

autores supracitados são elementos inerentes à sala de aula de ILE. É possível que das 

percepções de alunos de ILE acerca de sua produção oral emerjam, se não todos, pelo menos 
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alguns desses fatores destacados, devido ao fato de que, para os momentos de interação em 

sala, é necessária a exposição oral dos alunos. 

Ao discutir o trabalho de Menga (1986), Marconi e Lakatos (2010) defendem que o 

estudo qualitativo é o que se desenvolve numa situação natural; é rico em dados descritivos, 

tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada. 

De acordo com os postulados de Dörnyei (2007, p. 37-38), as principais características 

da pesquisa qualitativa são as seguintes: (1) Design de pesquisa emergente – nenhum aspecto 

do design da pesquisa é completamente predeterminado, dessa forma, um estudo é mantido 

aberto e com fluidez para que possa responder de modo flexível a novos detalhes que surgem 

durante o processo de investigação. (2) Natureza dos dados qualitativos – a coleta de dados 

inclui gravações em áudio ou vídeo de entrevistas, textos, notas de campo, diários, 

documentos e imagens. (3) As características do local da pesquisa – devido ao objetivo da 

pesquisa qualitativa, que é descrever o fenômeno social como ocorre naturalmente, ela 

acontece em um ambiente natural, sem nenhuma tentativa de manipular a situação em que o 

estudo acontece. (4) Significado pelo participante – a pesquisa qualitativa lida com opiniões 

subjetivas, experiências e sentimentos de indivíduos; assim, o maior objetivo desse tipo de 

pesquisa é explorar os pontos de vistas e percepções dos participantes envolvidos no estudo. 

(5) Amostras reduzidas – pesquisas qualitativas bem conduzidas requerem um trabalho bem 

intenso, logo necessitam de bem menos amostras do que em pesquisas quantitativas. (6) 

Análise interpretativa – esse tipo de pesquisa é fundamentalmente interpretativa, o que 

significa que o que os dados da pesquisa mostram é produto de uma interpretação subjetiva do 

pesquisador.  

O contexto em que este estudo foi realizado, a sua origem, encontra-se de acordo com 

as seis características apontadas por Dörnyei (2007, p. 37-38). O modo flexível; a coleta dos 

dados envolvendo gravações em áudio ou vídeo; sem manipulações; as opiniões subjetivas e 

as percepções dos participantes envolvidos; e o caráter interpretativo dos dados tanto por parte 

dos participantes quanto do pesquisador. 

Ressaltamos a necessidade de uma constante verificação nos dados de uma pesquisa, 

pois deles, com o passar do tempo durante a análise, podem emergir informações e diferentes 

formas de interpretá-los; deve-se voltar aos dados sempre que possível para que nada passe 

despercebido. Assim, concordamos com Dörnyei (2007) que, ao discutir o trabalho de Hesse-

Bíber e Leavy (2006, p. 370), refere-se à pesquisa qualitativa como “iterativa”, isto é, faz uso 
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da não linearidade, do “vai-e-vem” dentro dos dados, em que o pesquisador avança e 

retrocede em relação aos resultados de dados emergentes.  

 

2.3 O contexto da pesquisa 

 

Este estudo foi desenvolvido em uma instituição privada de ensino de línguas na cidade 

de Natal que tem oferecido cursos de inglês por pouco mais de uma década. Fundado em 

1999, o curso de inglês tem sido procurado por jovens e adultos estudantes e profissionais de 

diversas áreas.  

No segundo semestre de 2011, quando os dados foram coletados, a instituição tinha 

quatro escolas na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, cerca de 1.500 alunos 

matriculados nos seus cursos de inglês, pois oferece cursos de outros idiomas como alemão, 

francês, italiano e espanhol.  

Em relação aos cursos de inglês, para alunos de 12 e 13 anos de idade, a instituição 

oferece o curso Teens com quatro níveis semestrais. Para adolescentes de 14 e 15 anos, o curso 

é chamado de Young Adults. Ambos os cursos têm a duração de dois anos e a carga horária é de 

quatro horas semanais. Para adultos que ingressam na instituição sem experiência na língua, o 

primeiro nível básico é o Starter, seguido dos níveis Elementary, Pre-Intermediate, 

Intermediate e, por último, o Upper-Intermediate.  

Os níveis do curso de inglês seguem os padrões do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas Europeias (Common European Framework, doravante CEF), 

cujos níveis de proficiência vão do A1 ao C2.  

Na página seguinte, o Quadro 3 descreve as capacidades dos aprendizes ao final de cada 

nível. Os níveis A1 e A2 correspondem aos níveis de um usuário elementar, são os dois níveis 

básicos de competências nas quatro macro habilidades: na produção e compreensão oral e na 

produção e compreensão escrita. Ao final desses dois níveis, por exemplo, o aluno é capaz de 

compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade 

imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante).  

O B1 e o B2 são os dois níveis intermediários, ou de usuários independentes. Ao final 

do nível B2, o aluno é capaz de comunicar-se com certo grau de espontaneidade com falantes 

nativos, sem que haja tensão de ambas as partes. Os níveis C1 e C2 são os mais altos níveis de 

competência na língua – dos usuários proficientes. No nível C2, por exemplo, o aluno é capaz 

de se exprimir espontaneamente, de modo fluente e com exatidão. Vejamos o Quadro 3: 
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Quadro 3 – Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas Europeias. 

Quadro 

Europeu 

Comum de 

Referências 

para 

Línguas 

Usuário 

proficiente 

C2 

É capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo o 

que ouve ou lê. É capaz de resumir as informações obtidas 

em diversas fontes orais e escritas, reconstruindo 

argumentos e fatos de um modo coerente. É capaz de se 

exprimir espontaneamente, de modo fluente e com exatidão, 

sendo capaz de distinguir sutis variações de significado em 

situações complexas. 

C1 

É capaz de compreender um vasto número de textos longos 

e elaborados, reconhecendo os seus significados implícitos. 

É capaz de se exprimir de forma fluente e espontânea sem 

procurar muito as palavras. É capaz de usar a língua de 

modo flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e 

profissionais. Pode exprimir-se sobre temas complexos, de 

forma clara e bem estruturada, manifestando o domínio de 

mecanismos de organização, de articulação e de coesão do 

discurso. 

Usuário 

independente 

B2 

É capaz de compreender as ideias principais em textos 

complexos sobre assuntos concretos e abstratos, incluindo 

discussões técnicas na sua área de especialidade. É capaz de 

comunicar-se com certo grau de espontaneidade com 

falantes nativos, sem que haja tensão de ambas as partes. É 

capaz de exprimir-se de modo claro e pormenorizado 

sobre uma grande variedade de temas e explicar um ponto de 

vista sobre um tema da atualidade, expondo as vantagens e 

os inconvenientes de várias possibilidades. 

B1 

É capaz de compreender as questões principais, quando 

é usada uma linguagem clara e padronizada e os 

assuntos lhe são familiares (temas abordados no trabalho, 

na escola e nos momentos de lazer etc.) É capaz de lidar 

com a maioria das situações encontradas na região onde 

se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso 

simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou 

de interesse pessoal. Pode descrever experiências e 

eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como expor 

brevemente razões e justificações para uma opinião ou um 

projeto. 

Usuário 

elementar 

A2 

É capaz de compreender frases isoladas e expressões 

frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata (p. 

ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, 

meio circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples 

e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação 

simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e 

habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, 

o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados 

com necessidades imediatas. 

A1 

É capaz de compreender e usar expressões familiares e 

quotidianas, assim como enunciados muito simples, que 

visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se 

e apresentar outros e é capaz de fazer perguntas e dar 

respostas sobre aspectos pessoais como, por exemplo, o 

local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. 

Pode comunicar de modo simples, se o interlocutor falar 

lenta e distintamente e se mostrar cooperante. 

Fonte: Instituto Camões, 2004, grifos nossos. 

 



42 

 

Na instituição pesquisada, o último nível, o Upper Intermediate, corresponde ao B2. 

Três dos quatro grupos que fizeram parte desta pesquisa são de nível B1 e um grupo de nível 

B2.  

Os usuários cujo nível corresponde ao segundo estágio, níveis de competência B1 e B2, 

além das características mencionadas, também manejam o idioma com o grau de fluidez e 

independência necessário sem tornar um esforço a comunicação com um interlocutor nativo - 

são capazes de compreender textos escritos, ainda que trate de aspectos técnicos, e dar sua 

opinião sobre temas de atualidade. 

 

2.3.1 Participantes 

 

A pesquisa foi realizada com 34 alunos dos níveis B1 e B2, participantes de 4 turmas 

distintas e alunos de 2 professores, sendo cada professor responsável por duas turmas, que nesta 

pesquisa serão referidas como T1 e T2. Para preservação da identidade dos alunos e dos 

professores, foram usadas as iniciais P para os professores e A para os alunos, seguidos de um 

número cardinal. De ambas as turmas do professor 1 (P1), turmas T1 e T2, 11 alunos de cada 

turma participaram da pesquisa e das turmas do professor 2 (P2), T1 e T2, oito alunos da T1, 

enquanto que todos os quatro alunos da T2 participaram da pesquisa, como mostra o Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Número de alunos participantes em seus respectivos grupos e níveis. 

Professores Turma Nível  Número de alunos  Idade 

P1 
T1 B1 11 alunos (6F e 5M) 17 a 32 

T2 B1 11 alunos (7F e 4M) 21 a 28 

P2 
T1 B1 08 alunos (6F e 2M) 15 a 31 

T2 B2 04 alunos (3M e 1F) 16 a 25 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

2.3.1.1 Alunos 

 

Os alunos participantes da pesquisa tinham idades entre 15 anos e 32 anos na época da 

coleta de dados, entre os quais havia estudantes do ensino médio, estudantes universitários de 

graduação, de mestrado e um de doutorado, além de profissionais em suas áreas de atuação, 

conforme Quadro 5:  
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Quadro 5 – Detalhes dos alunos em cada turma. 

Turma 1 – P1 

Participantes Idade Sexo Ocupação 

A1 23 F Estudante de Graduação 

A2 21 M Estudante de Graduação 

A3 32 F Arquiteta 

A4 24 M Vendedor 

A5 25 M Estudante de Mestrado 

A6 23 F Estudante de Graduação 

A7 23 F Estudante de Graduação 

A8 26 F Estudante de Graduação 

A9 22 M Estudante de Graduação 

A10 17 M Estudante do Ensino Médio 

A11 21 F Estudante da Graduação 

Turma 2 – P1 

Participantes Idade Sexo Ocupação 

A1 22 F Estudante de Graduação 

A2 28 M Estudante de Doutorado 

A3 21 F Estudante de Graduação 

A4 27 M Analista de Sistemas 

A5 25  M Não informado 

A6 28 F Corretora de Imóveis 

A7 21 M Estudante de Graduação 

A8 21 F Empresária 

A9 21 F Estudante de Graduação 

A10 21 F Estudante de Graduação 

A11 22 F Estudante de Graduação 

Turma 1 – P2 

Participantes Idade Sexo Ocupação 

A1 - M Não informado 

A2 31 F Recepcionista 

A3 16 F Estudante de Ensino Médio 

A4 19 F Estudante de Graduação 

A5 18  F Estudante de Graduação 

A6 19 F Estudante de Graduação 

A7 15 F Estudante do Ensino Médio 

A8 25 M Administrador de Empresas 

Turma 2 – P2 

Participantes Idade Sexo Ocupação 

A1 16 F Estudante do Ensino Médio 

A2 21 M Estudante de Graduação 

A3 25 M Não informado 

A4 22 M Estudante de Graduação 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como se pode depreender pelo Quadro 5, a maioria dos alunos é do sexo feminino, e 

as idades variam significativamente, assim como suas experiências profissionais e 

acadêmicas. As turmas 1 e 2 do P1 estudavam inglês em uma filial da instituição diferente da 

filial em que as turmas 1 e 2 do P2 estudavam. 
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2.3.1.2 Professores 

 

Na época da coleta de dados, em 2011, os professores participantes, um do sexo 

masculino e o outro do sexo feminino, que nesta pesquisa serão referidos como P1 e P2, como 

indicamos anteriormente, tinham 26 e 30 anos respectivamente, como podemos ver no 

Quadro 6. O P1 estava cursando o último semestre do curso de graduação em Letras com 

habilitação em língua inglesa pela UFRN e a P2 obteve seu diploma de graduação em Letras 

pela PUC de Minas Gerais no ano de 2005 e possui especialização em Ensino e 

Aprendizagem de Língua Estrangeira. O P1 tinha uma experiência total de 5 anos no ensino 

de inglês, incluindo um período de um ano na coordenação de outra escola de línguas. Na 

instituição pesquisada, ele passou a fazer parte do corpo docente no ano de 2007. A P2 

ensinava inglês havia 10 anos e era professora da instituição desde 2009, como apresentado 

no Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Professores participantes. 

Professores Experiência Idade Formação Instituição 

P1 5 anos 26 Letras Inglês UFRN 2011 

P2 10 anos 30 Letras Inglês PUC Minas 2005 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em julho de 2010, P1 e P2 participaram de um curso na própria instituição para 

obtenção da certificação internacional TEFL (Teaching English as Foreign Language), que é 

um curso exclusivo para aqueles que desejam se tornar professores de inglês ou para os já  

professores de inglês aperfeiçoarem sua prática. Tanto o P1 quanto a P2 moraram por um ano 

em um país de língua inglesa. 

 

2.3.1.3 Pesquisador 

 

O pesquisador é aluno de mestrado do Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Linguagem, na área de Linguística Aplicada, pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, onde concluiu sua graduação em Letras com habilitação em língua inglesa, em 2009. 

 Antes da graduação, morou por um período de três anos em Londres, onde teve a 

oportunidade de estudar inglês juntamente com falantes de outras línguas, tendo a chance de 
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conhecer suas culturas e onde pôde estabelecer laços com falantes nativos da língua inglesa – 

fatos que foram determinantes para sua carreira como professor de inglês. 

Ao retornar ao Brasil, trabalhou em escolas de inglês e, no ano de 2005, passou a fazer 

parte da instituição em que este estudo foi desenvolvido, onde permaneceu até 2011, ano em 

que prestou concurso público para um Instituto Federal (IF), tornando-se assim, professor de 

inglês desta instituição. 

 

2.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

Com o intuito de gerar os dados para a pesquisa, foram aplicados aos 34 alunos dois 

questionários, ambos na sala de aula, sendo o primeiro (Anexo I) aplicado no início da 

primeira semana de aula, no mês de agosto de 2011, que chamaremos de Fase 1 da pesquisa, e 

o segundo (Anexo II) aplicado dois meses passados do início das aulas, no mês de outubro de 

2011 – Fase 2.  

Para a Fase 3, foi realizada uma entrevista com 10 dos 34 alunos no último mês de aula, 

em dezembro de 2011. Todos os 34 alunos foram convidados a participarem da entrevista oral 

em inglês, porém 16 aceitaram o convite, dos quais 10 compareceram no dia agendado.  

Com o intuito de obter autorização para uso e publicação dos dados da pesquisa, foram 

elaborados três termos de consentimento (Anexo IV), sendo um termo (34 cópias) para cada 

aluno participante da pesquisa e um para a instituição (Anexo V).  

Tanto os questionários (Fases 1 e 2) quanto a entrevista (Fase 3), foram elaborados na 

L2 devido ao nível de proficiência dos alunos e por esta pesquisa ser uma pesquisa sobre 

produção oral de alunos de ILE. As três fases são descritas a seguir. 

 

2.4.1 Questionários 

 

Dörnyei (2003), com base em Brown (2001, p. 6), define os questionários como sendo 

qualquer instrumento que forneça aos respondentes uma série de questões ou sentenças para 

as quais eles devem responder de forma escrita ou selecionando entre alternativas existentes. 

De acordo com Dörnyei (2003, p. 8), questionários podem fornecer três tipos de dados 

sobre os respondentes: factuais, comportamentais e atitudinais. As perguntas factuais, que 

também são chamadas classificatórias ou de descrição de sujeitos, são usadas para identificar 

os respondentes – envolvem características demográficas: idade, sexo, raça, nível 

educacional, profissão, religião, entre outras. As perguntas comportamentais identificam o 
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que os respondentes estão fazendo ou fizeram no passado – suas ações, estilo de vida, hábitos 

e história pessoal. O terceiro tipo, as perguntas atitudinais, são usadas para detectar o que os 

participantes pensam. Este último se divide em 5 categorias: (a) atitudes; (b) opiniões; (c) 

crenças; (d) interesses; (e) valores.  

As que dizem respeito às (a) atitudes são respostas avaliativas, como, por exemplo, em 

relação às atividades na sala de aula em que os alunos produzem oralmente; as de (b) opiniões 

são tão subjetivas quanto às de atitudes, porém são mais baseadas em fatos e também são mais 

sujeitas a mudanças; as de (c) crenças envolvem dados factuais mais consistentes do que 

opiniões; as de (d) interesses referem-se às preferências por determinadas atividades e, por 

último, as de (e) valores, que por um lado dizem respeito às preferências e por outro descrevem 

a utilidade e importância de certas atividades e conceitos (DÖRNYEI, 2003, p. 8-9).  

Em ambos os questionários, foi adotado o uso de questões abertas, que incluem 

perguntas que não são seguidas por opções de respostas para o respondente escolher, mas por 

um espaço em branco ou reticências para o respondente completar (DÖRNYEI, 2003, p. 47). 

O autor ainda sugere o uso desse tipo de pergunta pelo fato de nunca sabermos sobre a 

variedade de respostas possíveis e, por essa razão, não se pode pré-elaborar categorias de 

respostas (p. 47). 

Quatro são as variações de questões abertas: (a) específicas, que são as que buscam 

informações concretas, como fatos sobre o respondente, atividades passadas, ou preferências; 

(b) de esclarecimentos – algumas respostas são de extrema importância que merecem que 

suas questões devem ter algo do tipo: “...por favor, explique o porquê de sua resposta”; (c) 

itens de complementação de sentenças – usados em grande parte dos itens de ambos 

questionários – que são sentenças inacabadas para os respondentes completarem.  

Dörnyei (2003) ainda pontua que um bom item de complementação de sentença deve 

ser escrito de tal forma que direcione a atenção do respondente para uma área bem definida. 

Muitas vezes, respondentes são aconselhados a não relutar demais em suas respostas, mas sim 

escrever a primeira coisa que vem a sua mente (p. 49), como, por exemplo, quando foi pedido 

aos participantes que completassem uma oração que se iniciava com: “Toda vez que tenho 

que falar em aula eu sinto...”.  

Por último, temos as (d) de respostas curtas, que são aquelas escritas de tal forma que a 

questão pode ser respondida sucintamente, geralmente com mais de uma expressão e em 

menos de um parágrafo (p. 50). 
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2.4.1.1 Procedimentos de coleta de dados: as três fases da pesquisa 

 

No Questionário 1 (Anexo I), ou Fase 1, buscávamos obter as percepções iniciais dos 

alunos acerca de sua produção oral em inglês em sala de aula, ao participarem de atividades 

orais que fossem realizadas totalmente na língua-alvo, assim como verificar suas percepções 

iniciais a respeito de sua produção oral, já que eles estavam vindo do nível pré-intermediário, 

nível A2 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas Européias (ver item 2.3 

deste capítulo), e já possuíam certo desenvolvimento oral (ver habilidades descritas no 

Quadro 3, no item 2.3).  

Na Fase 1, o questionário foi aplicado em sala nas quatro turmas. A razão da aplicação 

do questionário ter sido no início do semestre, mais precisamente nos primeiros dias de aula, 

foi devido ao fato de que os alunos ainda não conheciam bem seus novos professores, uma 

vez que o contato entre aluno e o novo professor ainda era mínimo, e, dessa forma, poderem 

responder às questões sem grande influência de seus professores, de suas amizades no grupo, 

entre outros fatores.  

P1 e P2 aplicaram os questionários e entrevistaram seus alunos. Essa decisão se deu 

devido ao fato de que possivelmente os alunos se sentissem mais à vontade para escrever e 

para falar para seus respectivos professores.  

Ressaltamos que, se por um lado, fatores tais como afeto e amizade pudessem 

contribuir para respostas tendenciosas, por outro lado, caso a coleta fosse feita pelo 

pesquisador diretamente, fatores, como, por exemplo, timidez e medo, pudessem limitar e 

interferir nas respostas. 

Na Fase 2, o questionário 2 (Anexo II), assim como na Fase 1, também foi aplicado 

nas quatro turmas em sala de aula. Esse questionário demandava as opiniões dos alunos 

acerca do progresso na sua produção oral ao participar de atividades orais em inglês que se 

constituíram de encenações, debates, discussões, dinâmicas em duplas ou grupos maiores, 

jogos e teatro, durante o período de dois meses de aula de inglês entre as Fases 1 e 2. 

Para melhor ilustrar os tipos de atividades orais realizadas em sala de aula, através do 

Exemplo 6 e do Exemplo 7, descreveremos algumas delas de acordo como descritas em suas 

instruções encontradas no plano de aula dos professores P1 e P2.  

Salientamos que o pesquisador e os professores participantes discutiram sobre as possíveis 

atividades que seriam realizadas durante o semestre em que a pesquisa foi realizada. 
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Exemplo 6: Atividade oral de aquecimento (warm-up) 

O professor divide a turma em dois grandes grupos, A e B. Depois, o professor 

chama um membro de cada grupo para sentar, um em cada cadeira, à frente do 

quadro, porém de costas para ele. Com os voluntários já sentados, o professor divide 

o quadro em dois lados e explica que vai escrever uma palavra em cada lado do 

quadro – uma para cada grupo – por exemplo, no lado do grupo A o professor 

escreve a palavra resort e no lado do grupo B o professor escreve a palavra 

restaurant. Ao mesmo tempo, os alunos de cada grupo, que estão de frente para o 

quadro, deverão explicar a palavra em inglês para o membro de seu time sentado de 

costas para o quadro, usando definições ou expressões relacionadas – não podendo 

falar nada na língua materna. O objetivo de cada grupo é fazer com que o aluno que 

esteja sentado à frente de costas para o quadro adivinhe a palavra escrita no quadro 

através das explicações dadas pelos membros de seu grupo. A cada acerto, o 

professor assinala um ponto para o grupo que acertou e chama outro membro de 

cada grupo para iniciar o mesmo procedimento, o professor escreve outras duas 

palavras para os novos membros acertarem. A atividade dura em média 10 minutos e 

serve para estabelecer o contexto da aula, que para este exemplo, o tópico é férias. 

Encerrada a atividade de warm-up, o professor divide a turma em grupos de 3 ou 4 

alunos e usa as palavras escritas no quadro para que eles discutam sobre suas férias. 

Cada um deve escolher uma palavra e dizer ao restante do grupo como aquela 

palavra está inserida no período em que ele(a) esteve de férias. O professor explica 

que cada um deve falar por um minuto. O professor estabelece um tempo de dez 

minutos para que todos tenham chance de falar em seus grupos. Ao final, para fechar 

a atividade, o professor aponta para uma palavra no quadro, ao mesmo tempo em 

que ele aponta para um dos grupos e pede para um voluntário dizer para todos da 

sala de aula o que ele relatou para seu grupo, ou, alternativamente, o professor pode 

pedir para um aluno do grupo escolhido falar sobre o que ele escutou de outro 

membro de seu grupo. Caso o professor deseje explorar ou dinamizar a atividade, 

ele pode pedir para que todos votem em quem teve as melhores férias.  

 
Fonte: Tradução e adaptação do plano de aula do Professor P1. Setembro de 2011. 

 

 

 
Exemplo 7: Atividade em dupla (pair-work) 

O professor traz consigo algumas fotos de paisagens, papéis de formato A4 e lápis 

coloridos para a sala de aula. Ele avisa que hoje a turma vai participar de uma 

exposição de arte. Primeiramente, o professor divide a turma em dois grandes 

grupos e pede para cada grupo escolher seu nome. Feito isso, dependendo do 

número de alunos presentes na turma, cada grupo deve escolher 2 ou 3 alunos para 

serem os “artistas”, sejam como voluntários ou por talento. Em cada grupo, o 

professor dividirá os alunos em grupos menores, ficando eles em duplas ou trios, 

caso o número de alunos em cada ou em um dos grupos seja ímpar. Para cada dupla 

ou trio formado, o professor dará um papel e alguns lápis coloridos para o artista 

escolhido. Este deverá sentar de frente para seu parceiro, que estará segurando uma 

foto de uma paisagem sem deixar que o artista a veja. O objetivo é que o aluno que 

segura a foto a descreva para o artista como máximo de detalhes possível. O artista 

deve desenhar o que ele ouve, podendo ele fazer perguntas para obter mais detalhes 

sobre a figura. Quem segura a foto não pode consertar o que o artista desenha, seu 

dever é somente descrever a foto. O professor estabelece um tempo para a atividade 

e, ao seu final, cada grupo grande junta as fotos feitas pelos grupos pequenos e as 

expõem pelas paredes da sala de aula. Todos agora irão visitar cada “obra de arte” 

discutindo o que há de melhor em cada uma delas, o que gostou ou não etc. Ao final, 

com todos sentados em suas cadeiras, o professor dará início à votação para escolher 

o melhor artista da sala. O professor pode variar a atividade ao dizer que cada pessoa 

tem um certo volume de dinheiro para pagar pelas obras e a obra que for mais 

comprada ou receber o valor mais alto será eleita a melhor. A partir dessa atividade, 

para continuar no tópico, o professor divide a turma em duplas e cada uma delas terá 

um papel com três questões relacionadas com arte, dentre as quais podem estar 
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questões do tipo: Do you like arts?(Você gosta de arte?) What is art for you?(O que 

é arte, para você?) Do you like painting or sculptures?(Você gosta de pintura ou 

escultura?) Do you have a favourite artist?(Você tem um artista favorito?) Who is 

your favourite artist?(Quem é seu artista favorito?) What do you know about 

him/her?(O que você sabe sobre ele?) Os alunos discutem as perguntas em seus 

grupos e tentam aprender uns com os outros sobre artistas que podem ser, até então, 

desconhecidos para alguns. Finalizadas as discussões, o professor discute com todos 

os alunos o resultado das discussões em duplas.  
 

Fonte: Tradução e adaptação do plano de aula do Professor P2. Setembro de 2011. 

 

O professor P2 também descreve uma atividade de role-play para complementar a 

atividade sobre “artes”, conforme descrita no Exemplo 8: 

 

Exemplo 8: Role-play 

O professor divide os alunos em duplas e para cada uma delas ele entrega um papel 

pequeno contendo o nome de dois artistas, por exemplo, Michelângelo e Picasso 

(não necessariamente devem ser contemporâneos um do outro). Junto ao nome de 

cada artista, está escrito algumas informações sobre cada um deles – ao lado do 

nome Michelangelo há informações sobre o país onde nasceu, a sua cidade, suas 

obras mais importantes, o período em que viveu, contexto histórico da época etc. O 

mesmo tipo de informações existe para Picasso. A partir dessas informações, cada 

dupla deverá escrever um suposto diálogo entre os artistas para ser encenado por 

eles para os outros grupos tentarem adivinhar quem os alunos estão interpretando. O 

professor pede aos alunos que, ao final de cada encenação, cada dupla deverá 

escrever os nomes dos artistas interpretados e somente revelar ao final, quando todos 

os grupos tiverem se apresentado. Alternativamente, ao final de cada apresentação, 

todos já poderão dizer quais artistas eles acham que estão sendo interpretados. Para 

dinamizar a atividade, dependendo do tempo que resta para tal, o professor sugere 

que cada um vote no melhor ator ou atriz – quem interpretou melhor seu 

personagem. 
 

Fonte: Tradução e adaptação do plano de aula do Professor P2. Setembro de 2011. 

 

 

Quanto às atividades orais individuais para sala de aula, P1 e P2 utilizaram-se de 

apresentações individuais (speeches, como é chamado na instituição), cuja frequência era de 

uma vez por mês. O speech é uma atividade em que para cada aluno é dado um tema, por 

exemplo, “tecnologia” – às vezes, dependendo das lições trabalhadas, os temas dos speeches 

são relacionados com elas. Necessariamente, para a prática dessa atividade, um tempo 

preestabelecido, no mínimo um dia, é dado para pesquisa e planejamento em casa. Feita a 

pesquisa, cada aluno pode trazer para a sala de aula objetos, fotos, vídeos dentre outros 

acessórios para ilustrar a sua apresentação. Dependendo do número de alunos na turma, o 

tempo de apresentação é estabelecido. De acordo com P1 e P2, em média são dados de cinco a 

quinze minutos para cada apresentação. Durante a atividade, o professor, em posição discreta 

na sala de aula, anota eventuais pontos gramaticais, de pronúncia, pausas em excesso, 

entonação etc., para correção posterior, em outra aula, geralmente conversando com o aluno 
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individualmente. No terceiro mês de aula, em três das turmas pesquisadas, dois speeches 

tinham sido designados como atividades orais e em uma turma, uma atividade de speech tinha 

sido realizada pelos alunos. 

Outra atividade em grupo foi o debate, descritos, conforme Exemplo 9, de acordo com 

o plano da aula (lesson plan) do P1, que é semelhante às instruções do planejamento do P2. 

 

Exemplo 9: Debate 

O professor divide a turma em dois grupos. Haverá dois momentos para o debate. 

No primeiro momento, somente o grupo um participará, ficando o grupo dois para o 

segundo momento. O professor organiza as cadeiras em um círculo no meio da sala 

de aula, onde os alunos do primeiro grupo sentarão para o debate. O outro grupo, em 

que cada aluno dispõe de um papel e uma caneta (laptop ou tablet), senta em um 

círculo maior por fora dos primeiros participantes ou onde eles acharem espaço, 

contanto que não atrapalhem o debate do primeiro grupo. Sobre uma mesa no centro 

do círculo pequeno haverá uma caixa contendo tiras de papel em que cada uma das 

tiras haverá algo escrito (pergunta ou frase) sobre um dos temas estudados nas lições 

em sala de aula (ver Anexo III). Digamos que o primeiro grupo contenha 6 alunos 

que chamaremos de A1 a A6. Para dar início à atividade, o aluno A1 puxa um papel, 

escolhe qualquer outro, o A2, por exemplo, e lê o que está escrito. O A2 terá um 

tempo de até dois minutos para desenvolver a sua resposta e opinião, sem 

preparação. O A1 terá direito a uma réplica, ele poderá emitir sua opinião sobre o 

que ele leu para o A2, em um tempo de até 2 minutos. Caso necessitem, ambos terão 

uma tréplica de um minuto cada, alternadamente. Dando seguimento ao debate, o 

A2, o primeiro a ser escolhido para opinar, agora pegará outro papel e escolherá 

outro aluno, não podendo ser o A1, quem o escolheu anteriormente. Digamos que 

ele escolherá o A5 – o mesmo procedimento de réplicas e tréplicas será feito nessa 

rodada. A atividade segue até que o último aluno pegue um papel e escolha o A1, 

quem iniciou o debate, agora com a função de opinar ou responder perguntas. O 

grupo que não participou do debate ativamente teve a chance de anotar suas opiniões 

enquanto ouvintes. Acabadas as rodadas do grupo um, os grupos trocam de posição, 

o professor troca as tiras de papel da caixa e começa outro debate, agora com o 

grupo dois, restando ao grupo um anotar, seguindo as mesmas instruções. O 

professor é o responsável em controlar o tempo da atividade, das réplicas e tréplicas, 

ou, caso ele delegue essa função para algum membro do grupo que não está 

participando do debate, a sua função resume-se a certificar-se que todos estão 

cumprindo as regras. Ao delegar funções para outros alunos, o professor terá maior 

concentração para anotar eventuais erros de gramática, pronúncia, vocabulário etc. 

Ao final de todas as discussões, na mesma aula ou na próxima, dependendo do 

tempo, o professor checa com os alunos quem foi a favor ou contra em cada tira de 

papel. Se a turma for pequena, pode ser feito um debate em que as réplicas sejam 

abertas a todos os membros do debate, o que aumenta o tempo de discussão sobre 

cada tópico contido em cada tira de papel. Adicionado às regras de ambos os 

debates, é possível dividir os participantes em times, no mesmo debate, e, ao final, o 

professor escolhe quem ganha o debate, porém, os argumentos devem ser expostos – 

o que leva a mais anotações, podendo o professor, dessa forma, perder o foco nas 

correções de natureza linguística. 
 

Fonte: Tradução e adaptação do plano de aula do Professor P1. Setembro de 2011. 

 

O instrumento de coleta usado na Fase 3 da pesquisa, passado um mês e meio da Fase 

2, foi uma entrevista semiestruturada com dez alunos, dos 34 que responderam aos 
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questionários 1 e 2. Antes da entrevista, cada professor escreveu no quadro, na L2, as 

seguintes perguntas: 

 

1. Como você avalia a contribuição de atividades de dramatização para o desenvolvimento 

de sua produção oral?
16

 

2. Como você se sente em relação à sua produção oral hoje? Por quê?
17

 

 

Na entrevista, cada professor, gravando as entrevistas em vídeo
18

, lia as duas 

perguntas e permitia ao aluno desenvolver a resposta no tempo em que ele considerasse 

necessário. Os alunos de cada grupo que fizeram parte da entrevista estavam todos sentados 

em círculo e, ao passo que um acabava de responder, o professor lia as duas perguntas 

novamente para o próximo aluno. O professor fazia mais perguntas relacionadas às do quadro 

caso algum aluno não estivesse desenvolvendo o suficiente.  

O objetivo da entrevista oral nesta pesquisa foi coletar dados para a investigação sobre 

produção oral, além de transpor os limites de um questionário, pois como pontua Dörnyei 

(2003, p. 129), apesar de questionários serem um meio versátil e extremamente eficaz de 

coleta de dados, o que eles geram de informação é limitado por vários fatores, entre eles, o 

principal é o tempo e o esforço restrito que os participantes estão dispostos a investir ao 

completarem tal instrumento.  

Com base em Brown (2001), Dörnyei (2003, p. 78) defende que os dados de 

questionários e os dados de uma entrevista são inerentemente complementares. 

 

Ao passo que entrevistas são mais aplicáveis para explorar quais são as 

questões enquanto que os questionários são mais aplicáveis com o intuito 

de respondê-las. Às vezes, podemos querer usar as vantagens de ambos 

os tipos em um único projeto de pesquisa. 
 

Com a mesma linha de pensamento, Dörnyei (2003, p. 130), ao discutir o trabalho de 

Gillham (2000), sugere a pesquisadores que façam uso de entrevistas semiestruturadas para 

complementar resultados de questionários, com o intuito de obter um melhor entendimento 

sobre o significado das respostas, pois, de acordo com o autor, os dados de uma entrevista 

                                                 
16

 How do you evaluate the contribution of drama activities for the improvement of your speaking skill? 
17

 How do you feel about your „speaking‟ today? Why? 
18

 O pesquisador e os P1 e P2 decidiram que as entrevistas seriam gravadas em vídeo, sem ter que 

necessariamente mostrar os rostos, por ser um recurso eficiente e comum nos celulares e smartphones. Dos 

alunos que se comprometeram em participar, nenhum questionou a forma de gravação. 
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podem ilustrar e esclarecer os resultados de questionários e ainda podem “dar vida” à 

pesquisa (GILLHAM, 2000, p. 82). 

Para Fernandes (2006), ao discutir o trabalho de Rizinni, Castro e Sartor (1999), o uso 

de entrevistas justifica-se quando um assunto necessita ser aprofundado ou ainda quando não 

há necessidade de se observar diferentes situações. Diferentemente do questionário com 

perguntas fechadas, as entrevistas semiestruturadas, ou semidirigidas, possibilitam ao 

entrevistador mudar, excluir e até mesmo formular novas questões durante a entrevista. As 

autoras lembram ainda que o excesso de intervenções para controlar o conteúdo da entrevista 

pode atrapalhar a coleta, porque impede o surgimento espontâneo de outros temas que não 

aqueles previamente pensados pelo entrevistador. 

Entre as Fases 2 e 3 da coleta de dados, no decorrer das aulas, além das atividades 

semelhantes previamente mencionadas, os grupos prepararam uma atividade de dramatização 

específica que foi a apresentação de uma peça de teatro. Nos dois grupos do P1 foi realizada 

uma peça teatral tradicional, enquanto que nos dois grupos da P2 foi realizado o mesmo tipo 

de atividade, peça de teatro, porém encenações do tipo “show de improviso”.  

Nos terceiro e quarto meses de pesquisa, todos os alunos participantes, em suas 

turmas, envolveram-se em uma elaboração, ensaio e encenação de atividades de 

dramatização. O P1 sugeriu a atividade de encenar uma peça de teatro. Ele levou alguns livros 

contendo tais peças adaptadas e a escolhida em ambas as turmas foi a Sonhos de uma noite de 

verão (A midsummer night‟s dream), de William Shakespeare. O objetivo de tal atividade era 

primeiramente lançar uma tarefa que os alunos pudessem completar utilizando-se da L2 para 

organizá-la. A atividade consistiu de alguns passos: (1) leitura da obra adaptada; (2) discussão 

sobre os personagens, temas, trama etc.; (3) distribuição dos personagens entre os alunos, 

quem iria interpretar qual personagem; (4) ensaio em pequenos grupos (por cenas), seguidos 

de correções quanto à pronúncia e à entonação; (5) discussão sobre a produção da peça, como, 

por exemplo, o local a ser realizada, direção (podendo ser de um dos alunos), cenário, 

figurino, iluminação, música, foto, filmagem etc.; (6) ensaios completos com texto em mãos, 

seguidos de correções quanto à pronúncia e à entonação; (7) ensaios completos sem os textos; 

(8) encenação para plateias em um dia específico em um evento envolvendo todas as turmas 

da instituição; (9) discussão sobre resultados, performances, momentos engraçados e 

momentos difíceis. 

Esse tipo de atividade em grupo envolve um conjunto de tarefas, que, ao serem 

finalizadas, resultarão no êxito da atividade, para cujo desenvolvimento é necessário um 
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período de semanas de ensaio (ver item 1.1.1). Ao longo da preparação da peça, para cada 

objetivo, o desencadeamento das tarefas tem que ser cumpridos através do diálogo na L2. 

Assim como o P1, a P2 sugeriu atividades de dramatização em suas turmas, porém as 

atividades estavam decididas pelo professor que iria ser “show de improviso”, baseado nos 

shows de improvisos realizados por grupos de comédia em alguns países. No início da 

preparação, os alunos assistiram a alguns programas de improviso, em que cada cena leva 

geralmente menos de dois minutos, e discutiram que cenas eles poderiam criar, os temas, 

personagens, cenário etc. A P2 sugeriu que eles escolhessem de 3 a 5 cenas divididas por 

temas. Os alunos interessados em determinados temas escolheriam livremente em que grupo 

trabalhar. Dentre os temas criados pelos alunos da turma 1 (T1) estavam: “enterro de ex-

marido”, “compras em uma loja chique” e “torcendo em um estádio de futebol”. 

A preparação da atividade consiste em cada grupo ter que elaborar os diálogos para 

serem encenados, além das discussões quanto à produção, direção, música, figurino, cenário, 

entre outros aspectos. Cada tema escolhido pode conter entre 4 e 6 cenas, isso significa que os 

personagens de cada grupo se revezam entre as cenas. Os alunos usam os momentos de sala 

de aula para começar a construir os diálogos com as devidas correções do professor. O 

desenvolvimento de todo o diálogo é feito em casa pelos alunos de cada grupo e é baseado em 

um tipo de encenação chamada de “troca” (do inglês change), cujas regras podemos ver no 

Exemplo 10: 

Exemplo 10: Troca (Change) 

Em uma determinada situação, por exemplo, em “enterro de ex-marido”, um 

aluno (ator) se passa por defunto, que é o ex-marido de uma das três viúvas 

(três alunas) dele, que se encontram ajoelhas ao lado do “caixão”. Uma delas 

inicia a cena dizendo coisas a respeito da união que havia acabado, por 

exemplo: “Ele era um homem bom, mas não era santo, viva correndo atrás 

de amigas minhas!”. Nesse momento, o professor fala em voz alta: 

“Change!”. Então a viúva que acabara de dizer a frase tem que repetir a frase 

toda, mas mudando o final; a viúva passa a falar: “Ele era um homem bom, 

mas não era santo, acho que ele tinha um namorado secreto!” O professor, 

nessa atividade, pode falar “change” duas ou três vezes para cada frase, 

fazendo com que os atores mudem seus finais – mas é importante deixar os 

diálogos fluírem para não ficar cansativo e não pôr o significado das falas 

em cheque. Dessa forma, a estória da peça vai se desenrolando em forma de 

comédia, com diálogos inesperados para o público, mas não para os alunos, 

que tiveram que ensaiar e repetir várias vezes antes da encenação.  

 
Fonte: Tradução e adaptação do plano de aula do Professor P2. Novembro de 2011. 

 

 

 As elaborações são feitas em casa ou na sala de aula, porém, as devidas correções são 

feitas em sala de aula ao longo de toda a preparação. O nome “show de improviso” é apenas o 
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nome da atividade, pois não condiz com a prática, já que os alunos ensaiam cada fala durante 

as aulas, praticam as cenas, corrigem uns aos outros, perguntam ao professor etc. O único 

improviso real surge quando eles esquecem as falas no dia da encenação para o público. Ao 

final do evento, discussões foram feitas sobre o figurino, performances, plateia, erros etc. 

Após a explanação dessa série de atividades orais, da apresentação da forma de coleta 

de dados através dos questionários e entrevistas, discorreremos sobre o instrumento de análise 

e os procedimentos de organização dos dados. 

 

2.5 Procedimentos de organização dos dados e instrumento de análise  

 

Após a aplicação de cada questionário e a realização da entrevista, as respostas dos 

alunos, sempre na L2, que foram divididas de acordo com suas Turmas (T), foram transcritas 

(sem alteração quanto às normas linguísticas) para o computador e salvas em formato doc e 

txt (texto sem formatação). Com o auxílio da ferramenta computacional WordSmith Tools 6.0 

(SCOTT, 2010), o intuito era verificar, primeiramente, as palavras e expressões mais 

recorrentes para sabermos quais marcas linguísticas caracterizavam as percepções dos alunos.  

Durante a transcrição dos dados, foi verificada a ocorrência de epítetos e processos 

quando os participantes comentaram sobre alguns aspectos perguntados nos questionários e na 

entrevista em relação à sua produção oral – surgindo, dessa forma, a necessidade de 

categorizar os dados em relação a aspectos tais como produção oral em si e tipos de atividades 

orais: role-play, em duplas, em grupos, speeches, debates etc. Uma vez categorizados, o 

próximo passo foi dividir os dados de acordo com cada fase da pesquisa – tínhamos as 

percepções dos alunos sobre produção oral em todas as fases. 

Devido à grande ocorrência de epítetos relacionados com os três aspectos, baseando-

nos na teoria que rege o Sistema de Avaliatividade de Martin (2000) e Martin e White (2005), 

percebemos que o subsistema de Atitude auxiliaria a análise das percepções dos alunos, pois 

as escolhas lexicais encontradas em suas respostas indicavam a presença de Apreciação, Afeto 

e Julgamento, no entanto, o maior número de ocorrências estava na Apreciação (ver item 1.3). 

A partir desse ponto, em cada resposta, contabilizamos os epítetos e os processos 

recorrentes, a fim de que a análise de cada excerto pudesse ser feita de acordo com as 

categorias de Apreciação: Reação, Composição e Valoração. Feito isso, com o auxílio da 

ferramenta WST 6.0, chegamos ao número de ocorrências de cada categoria de Apreciação 

sobre a produção oral nas três fases da pesquisa. 
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2.5.1 A ferramenta computacional WordSmith Tools 6.0 

 

Criada em 1996 por Mike Scott, da Universidade de Liverpool, no Reino Unido, a 

ferramenta computacional WordSmith Tools 6.0 (SCOTT, 2010) é utilizada para análise 

linguística no tocante à busca e à contabilização de ocorrências de palavras. A ferramenta 

conta com funções para diferentes tipos de análises linguísticas, dentre as quais estão as 

funções principais: WordList (Lista de Palavras), Concord (Concordar) e KeyWords 

(Palavras-chave). Em nossa pesquisa, a principal função utilizada foi a WordList, que cria 

uma lista de palavras e as contabiliza desde a de maior ocorrência até as de menor ocorrência, 

listando, dessa forma, todas as palavras encontradas no texto.  

Com tal função, conforme mostra a Figura 9, podemos verificar as ocorrências dos 

tipos de palavras, tais como epítetos, processos, advérbios, pronomes etc., e a partir daí 

visualizar os possíveis caminhos a percorrer na análise. 

 

Figura 9 – Tela do WordSmith Tools para a função WordList. 

 
Fonte: Programa computacional WordSmith Tools (SCOTT, 2010) 

 

A Figura 9 mostra, por exemplo, que o epíteto important (importante) ocorreu 14 

vezes, o que nos levou a pensar na categoria de Apreciação Valoração-relevância. Podemos 

verificar que o epíteto nervous (nervoso) ocorreu 12 vezes nas respostas das questões 

relacionadas com produção oral na Fase 1, fazendo apontar uma possível análise por Afeto. 
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A função Concord foi utilizada para estabelecer concordâncias, assim como 

contabilizar expressões relacionando-as com o cotexto (texto em seu entorno). Assim, 

pudemos verificar quais palavras apareciam exatamente antes ou depois da palavra destacada 

e, com isso, alguns caminhos se mostraram possíveis quanto às vertentes teóricas de nossa 

análise. A Figura 10 mostra a função Concord na análise do epíteto important e o cotexto ao 

qual pertence. 

 

Figura 10 – Tela do WordSmith Tools para a função Concord usado na análise de 

concordâncias. 

 
Fonte: Programa computacional WordSmith Tools (SCOTT, 2010) 

 

 

Podemos depreender pela Figura 10, que existem advérbios – muito (very), realmente 

(really) –, entre outras marcas linguísticas, que intensificam o epíteto important (importante) 

em destaque. Uma das possibilidades era verificar nas outras categorias de análise, assim 

como na análise das outras fases da pesquisa, se o número de ocorrências desses 

intensificadores era alto. Caso fosse, um dos caminhos a seguir era usar o subsistema de 

Gradação. 

Um outro papel da função Concord foi o de auxiliar na contabilização das ocorrências 

das categorias de Apreciação encontradas no texto. A Figura 11 mostra a quantidade das 
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categorias de Apreciação, como, por exemplo, as do tipo Reação-qualidade (ApRQ
19

) – na 

Fase 1, em relação à produção oral, houve 16 ocorrências.  

 

Figura 11 – Tela do WordSmith Tools com a função Concord usado na contabilização das 

Apreciações. 

 

 
Fonte: Programa computacional WordSmith Tools (SCOTT, 2010) 

 

A Figura 11 mostra uma tela do WST 6.0 no estágio final de contabilização das 

categorias de Apreciação em uma das fases da pesquisa. Para chegarmos a esse ponto, 

lembramos que a identificação dessas categorias é feita na leitura dos dados e primeiramente 

são identificadas manualmente. A partir dos dados quantitativos fornecidos pela ferramenta 

WST 6.0, é feita a análise qualitativa, caracterizando assim uma pesquisa qualiquantitativa, 

dentre cujas características estão a iteratividade (DÖRNYEI, 2007), assim como as demais 

apontadas pelo autor (ver item 1.2). A sequência dos procedimentos de análise, detalharemos 

no capítulo de análise e discussão dos dados, onde descreveremos e discutiremos os caminhos 

percorridos para chegarmos às conclusões e resultados obtidos.  

 

  

                                                 
19

 Sigla que significa Apreciação do tipo Reação-Qualidade, conforme utilizada para codificar as ocorrências os 

tipos de Apreciação durante a sua contabilização. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, discutiremos os dados gerados pelas respostas de uma entrevista e dois 

questionários aplicados a alunos de quatro turmas de ILE de uma instituição de ensino de 

línguas. As perguntas dos questionários e a entrevista direcionaram os alunos para produzirem 

respostas a respeito de sua produção oral e das atividades orais de que participaram. 

O corpus da pesquisa é composto por sessenta e oito questionários, sendo trinta e 

quatro em cada Fase, escritos e respondidos, assim como dez entrevistas em vídeo transcritas, 

que foram submetidos à ferramenta computacional WordSmith Tools 6.0 (SCOTT, 2011) 

para a verificação das ocorrências de palavras e suas concordâncias mais recorrentes. Em 

função dos resultados quantitativos evidenciados por essa ferramenta computacional, 

tomamos como base os pressupostos teóricos do Sistema de Avaliatividade (MARTIN; 

WHITE, 2005), que é um recurso semântico-discursivo utilizado para a construção de 

significados interpessoais, ou seja, para analisar as negociações em relações sociais. 

Centraremo-nos em um recorte do Sistema de Avaliatividade: o domínio semântico da 

Atitude, sendo este um de seus três subsistemas, do qual priorizaremos a categoria de 

Apreciação, cujos mecanismos dão enfoque às reações dos falantes e às avaliações de coisas, 

objetos e fenômenos. 

Conforme o Quadro 1 no item 1.2.3.1, podemos chegar a uma avaliação por 

Apreciação fazendo a pergunta “O que você acha de sua produção oral?”, por exemplo. Essa 

indagação recai sobre apreciações que podem ser divididas em três tipos: nossas reações às 

coisas, levando em conta a qualidade e o impacto causado por elas; sua composição, no 

tocante à proporção e à sua complexidade; e valoração, que diz respeito à sua relevância e à 

sua originalidade. 

As categorias Afeto e Julgamento serão mencionadas apenas para efeito quantitativo 

das ocorrências das três categorias do subsistema de Atitude. 

Utilizamos a nomenclatura {A1P1T1,Q1P1} para indicar cada Aluno (A), Professor 

(P), Turma (T), Questionário (Q) e Pergunta (P), seguida de um numeral de 1 a no máximo 11 

para os alunos; 1 ou 2 indicando os dois Professores colaboradores, 1 ou 2 para a Turma 1 ou 

a Turma 2 de cada Professor; a letra „Q‟ significa Questionário, seguida do número 1 ou 2, 

representando as Fases 1 ou 2 da coleta de dados (ver item 2.4) e, para representar a Fase 3, a 
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letra „Q‟ será substituída pela letra „E‟, significando Entrevista. Por fim, a letra „P‟, que 

significa Pergunta, seguida de um numeral indicando o número da pergunta em tal 

questionário.  

A letra „P‟, quando referir-se à pergunta 04 do primeiro questionário (ver Anexo I), 

será seguida pelas letras a, b, c ou d, que indicarão os itens da Pergunta, por exemplo, 

{A1P1T1,Q1P4c}, enquanto que, para a Fase 3, a Entrevista, a letra „P‟ não existirá, pois os 

alunos comentaram livremente ao responderem duas questões ao mesmo tempo.  

Como já informado previamente, lembramos que as instanciações estão transcritas 

exatamente como respondidas pelos alunos participantes, dessa forma, a parte escrita contém 

alguns erros estruturais, porém, em quase todo o corpus, o significado pode ser extraído e 

interpretado sem problemas.  

Em alguns dos Gráficos que representam o número de ocorrências de Apreciação, 

utilizamos as seguintes codificações para identificar as categorias de Apreciação: para 

Reação-qualidade será utilizada a sigla RQ; para a categoria Reação-impacto – RI; para a 

categoria Composição-proporção – CP; para a categoria Composição-complexidade – CC; 

para a categoria Valoração-relevância – VR; e para a categoria Valoração-originalidade – VO.  

 

3.1 Os mecanismos de avaliação analisados 

 

Conforme explicitado no item 2.5, para a análise, os dados estão categorizados em 

relação às avaliações sobre produção oral (três perguntas no questionário 1 – ver Anexo I) 

com o intuito de verificar as variáveis mencionadas pelos alunos participantes, dentre outros 

aspectos, e sobre atividades orais (4 perguntas no questionário 1 – ver Anexo I) para averiguar 

quais elementos das atividades orais são ressaltados por eles, ao avaliarem sua produção oral. 

Para verificarmos a soma dessas ocorrências com base nas avaliações sobre tais aspectos 

revelados pelas respostas dos alunos, vejamos o Quadro 7: 
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Quadro 7 – Ocorrências das categorias do subsistema de Atitude. 

Subsistema Categorias 

O que é avaliado 

Produção Oral 

Atitude 

Apreciação 300 

Afeto 192 

Julgamento 146 

Total por itens avaliados 638 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Quadro 7 mostra que os mecanismos de Apreciação ocorreram aproximadamente 

302 vezes em relação às avaliações dos alunos participantes desta pesquisa sobre sua 

produção oral. A categoria Afeto obteve 192 e a categoria Julgamento ocorreu 146 vezes. 

Baseado nos números apresentados no Quadro 7, podemos averiguar a porcentagem das 

categorias do subsistema de Atitude – Apreciação, Afeto e Julgamento – por meio do Gráfico 

1: 

 

Gráfico 1 – Porcentagem das ocorrências das categorias do subsistema de Atitude.  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

O Gráfico 1 retrata as porcentagens baseadas nos números de ocorrências em relação 

aos tipos de Apreciação, em que a maior porcentagem ocorre na categoria de Apreciação com 

47%, seguido pela categoria de Afeto com 30% e, com 23%, a de Julgamento. Dessa forma, a 

primeira verificação das leituras iniciais dos dados mostra que, dentre as escolhas lexicais 

Apreciação 

47% 

Afeto 

30% 

Julgamento 

23% 
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utilizadas pelos alunos nas avaliações sobre sua produção oral, ao participarem de atividades 

orais, houve uma predominância da categoria de Apreciação nas instanciações. 

Na próxima seção, organizaremos nossa análise tomando como base as três fases da 

pesquisa, que correspondem, respectivamente, aos momentos de aplicação do primeiro 

questionário, do segundo e da entrevista. Em cada fase, discutiremos excertos presentes nas 

instanciações mais recorrentes sobre aspectos expostos, conforme a teoria que envolve a 

produção oral em ILE, assim como características e elementos que dizem respeito às 

atividades orais de que os alunos participaram. Nossa discussão sobre as variáveis e aspectos 

da produção oral em ILE terá como base os pressupostos teóricos que regem os mecanismos 

de Apreciação e suas categorias – Reação, Composição e Valoração, como explicitado 

anteriormente, sua relação com os processos mentais de afeição, de percepção e de cognição, 

respectivamente (MARTIN; WHITE, 2005, p. 57), assim como outras escolhas lexicais, tais 

como epítetos, nominalizações, demais tipos de processos, dentre outras.  

 

3.2 As apreciações na Fase 1  

 

Para detalhar mais a nossa investigação, dividiremos a análise da Fase 1 em dois 

pontos de discussão: produção oral e atividades orais. As três primeiras perguntas do 

questionário foram elaboradas em relação à produção oral dos alunos participantes, enquanto 

que a pergunta 4 (P4a, P4b, P4c e P4d) é sobre produção oral, porém relacionada com 

atividades orais.  

Iniciaremos a análise da Apreciação sobre a produção oral na Fase 1 pela categoria 

reação dos tipos qualidade e impacto, seguida pela categoria Composição-proporção e 

Composição-complexidade, e, por último, pela Valoração-relevância. Em seguida, 

discutiremos a produção oral em relação às atividades orais na Fase 1 seguindo a mesma 

sequência: primeiro a categoria Reação, depois a Composição e por último a Valoração. 

Quando não houver ocorrências de alguma dessas categorias, elas não serão mencionadas no 

texto.  

Lembramos que o primeiro questionário foi aplicado na primeira semana de aula com 

o intuito de observarmos suas percepções iniciais com o mínimo de influência do professor e 

de podermos iniciar a pesquisa desde o começo das aulas, já que o estudo seria desenvolvido 

em três momentos distintos de coleta de dados ao longo do semestre em que esta pesquisa foi 

realizada. 
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3.2.1 Mecanismos de Reação, Composição e Valoração sobre a produção oral 

 

A categoria Reação, que pode expressar qualidade ou impacto, retrata nossas reações a 

respeito de objetos ou coisas em geral, situações. Martin e White (2005, p. 57) pontuam que a 

Reação é orientada para uma realização de significados interpessoais e está relacionada com a 

afeição, com o impacto emocional que algo causa em alguém (me chama atenção?) etc. Na 

Reação do tipo qualidade em relação à produção oral, procura-se responder questões do tipo: 

“Minha produção oral em inglês me agrada?” ou “Eu gosto de me expor oralmente em 

inglês?”, como ilustram os excertos 13 e 14: 

 

13. I think is good, when the teacher ask me and when I know the answer to introduce in one 

conversation. {A6P2T1,Q1P1}  

14. I‟m speaking better every class. {A3P2T1,Q1P3} 

 

Nos excertos 13 e 14, realçados em negrito, estão os epítetos, que são os elementos 

léxico-gramaticais utilizados pelos A3 e A6 para avaliar a sua produção oral, assim como o 

ato de falar em inglês em sala de aula. Nesse caso, os alunos utilizam tais elementos para 

fazer uma Apreciação positiva de Reação-qualidade, que, de acordo com Martin e White 

(2005, p. 57), é um tipo de Apreciação que está relacionada com o desejo de avaliar a 

qualidade de algo. Segundo Eggins e Slade (1997, p. 126), epítetos são os elementos mais 

recorrentes na realização dos significados de Apreciação devido as avaliações de coisas ou 

objetos serem de caráter descritivo.  

No excerto 13, podemos perceber que a apreciação leva em conta o prazer que o A6 

tem de participar oralmente quando é requisitado pelo professor, fazendo-nos remeter às 

características de uma atividade oral de sucesso apresentadas por Ur (1996, p. 120), que entre 

elas estão: a motivação do aluno para falar e a linguagem com nível de exigência aceitável. 

No excerto 14, o A3 não expõe a razão pela qual ele acha que sua produção oral melhorou, 

caracterizando, dessa forma, uma avaliação superficial do que ele pensa sobre o assunto. 

Além de epítetos, outros elementos léxico-gramaticais usados na Apreciação são os 

processos (ver item 1.2.1), que, relacionados à Reação, são os processos mentais de afeição 

os mais recorrentes – gostar, odiar, desejar, amar. Vejamos os excertos 15 a 17: 

 

15. I like when I speak. {A3P1T2,Q1P1} 

16. I like, because is the chance to learn more words that I don‟t know. {A8P1T1,Q1P2} 

17. I really like to learn and talk in English. {A4P1T2,Q1P2} 
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Nos excertos 15, 16 e 17, a Reação dos alunos é realizada através de processos 

mentais quando avaliam sua produção oral em sala de aula. Nas instanciações dos excertos 13 

e 14, tanto os epítetos good (boa) e better (melhor) quanto o processo mental like (gosto) 

respondem à pergunta “gosto disso?”, o que remete a uma Apreciação por Reação-qualidade. 

Podemos perceber que na instanciação I like when I speak (gosto quando eu falo), o A3 afirma 

gostar de sua produção oral como um todo, sem especificar detalhes do que gosta.  

No excerto 16, o A8 remete o “gostar” ao aprendizado de novo vocabulário, palavras 

que ele ainda não sabe, por mais que Ellis (2008, p. 99) afirme que não é perfeitamente claro 

o que significa “saber uma palavra”, mesmo assim, podemos depreender pela instanciação 

produzida pelo A8 que ser exposto a novos vocábulos o faz gostar de falar inglês. No excerto 

17, o aluno associa sua Apreciação positiva ao aprendizado e à sua exposição oral na língua 

inglesa, dessa forma, de acordo com as proposições de Ur (1996, p. 120) quando explicita as 

características das atividades orais de sucesso: aquelas atividades em que os alunos falam 

muito, quando participam igualmente, quando sua motivação é grande, quando eles falam por 

interesse no tópico, quando a linguagem tem nível aceitável, quando a acurácia exigida é 

compreensível por todos os alunos. 

Para uma Apreciação do tipo Reação-impacto, os itens léxico-gramaticais instanciados 

devem responder às questões: “Mexe comigo?” ou “Que impacto emocional é exercido sobre 

mim ao me expor oralmente em inglês?”. Vejamos os excertos 18 e 19: 

 

18. It‟s wonderfull to get fluent quickly. {A5P2T1,Q1P1} 

19. Most of the time I feel good and I have fun in the end. {A3P2T1,Q1P2} 

 

Podemos perceber que a escolha lexical wonderful (maravilhoso), um epíteto, no 

excerto 18, reflete o sentimento do A5 ao tornar-se fluente oralmente, que, para Skehan 

(1996), está entre os três maiores objetivos de alunos de ILE, ao lado de acurácia e 

complexidade. O impacto desse epíteto sobre o próprio aluno direciona a um sentimento de 

satisfação de maior força comparado ao epíteto good (boa) do excerto 13, ou ainda se 

comparado ao processo mental like (gosto) dos excertos 15, 16 e 17. 

Além de wonderful, epítetos tais como exciting, amazing, fabulous, entre outros, 

direciona as análises das instanciações para Reação do tipo impacto, por responderem à 

questão que prova a ocorrência de tal tipo de Apreciação: “Mexe comigo?” (MARTIN; 

WHITE, 2005, p. 56). 
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No excerto 19, a instanciação revela Afeto através da sequência most of the time I feel 

good (na maioria das vezes eu me sinto bem), porém seu complemento sugere uma 

Apreciação positiva de Reação-impacto, realizada pelo processo relacional, seguido de um 

predicador nominal como parte lexical do grupo verbal have fun (me divirto), pois o ato de 

divertir-se é provocado por algo impactante, dessa forma, também responde à questão que 

prova a ocorrência desse tipo de Apreciação proposta por Martin e White (2005, p. 56). Em se 

tratando de produção oral, na Fase 1 da pesquisa, nenhuma ocorrência de Apreciação negativa 

do tipo Reação, seja ela de qualidade ou impacto, foi encontrada. 

Dando continuidade à discussão, outro mecanismo de Apreciação encontrado na Fase 

1 foi a Composição dos tipos proporção e complexidade. A primeira significa analisar em 

relação ao equilíbrio entre as atividades orais propostas e os resultados obtidos pelos alunos 

ao concluírem a atividade, assim como a proporção do nível de fluência (ver item 1.1) exigido 

na produção oral. A segunda diz respeito à complexidade das atividades e do que é exigido na 

produção oral dos alunos. Estamos falando da categoria Composição do tipo proporção, 

conforme ilustra o excerto 20:  

 

20. It‟s a moment for training the language. {A8P1T1,Q1P3} 

 

No excerto 20, o A8 faz uma Apreciação positiva de Composição-proporção ao 

reconhecer a necessidade de se expor em inglês durante as aulas – que produzir oralmente é 

um momento para treinar a língua. Podemos inferir, de acordo com a instanciação, que o A8 

refere-se às variáveis da produção oral fluência, acurácia, aspectos fonológicos etc., porém, 

sem identificá-las. Contudo, de acordo com suas palavras, o A8 entende a constante exposição 

oral em sala de aula como um treinamento, ou seja, por um lado pode estar implícita uma 

visão behaviorista, e não uma visão de que a sua produção oral através da interação com os 

colegas contribua para seu desenvolvimento, por exemplo. Por outro lado, ele pode estar se 

referindo à repetição ou ensaio, cujos benefícios se fazem presentes no desenvolvimento da 

fluência, conforme Guará-Tavares (2007). 

Essa análise engloba não só a sua produção oral, mas também o momento que ele usa 

para tal (...moment for training the language). O período que ele tem para falar inglês deve ser 

levado em consideração nesse caso, pois pode interferir diretamente no progresso de sua 

oralidade no inglês. 

Outra forma de Apreciação analisada por sua Composição pode ser quanto à sua 

complexidade, que tem seu foco na dificuldade ou facilidade com que a produção oral é 
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exercida devido ao seu planejamento, elaboração e execução, como se pode depreender pelo 

excerto 21: 

 

21. I think the speaking is more difficult to learn. {A2P2T1,Q1P1}  

 

Essa Apreciação negativa de Composição-complexidade exibida no excerto 21 foi 

realizada pelo epíteto difficult (difícil), que aqui retrata a opinião do A2 de que aprender a 

falar inglês é difícil, ou seja, das quatro habilidades trabalhadas no ensino de ILE, a produção 

oral é a mais difícil, por mais que ele (A2) não explique o porquê.  

 Os significados implícitos nessa instanciação (21) revelam aspectos relacionados com 

a composição da produção oral em ILE – sobre cuja explicação é dada por Brown e Yule 

(1983, p. 25) ao dizerem que produzir oralmente é difícil porque cada falante precisa falar 

(emitir som) individualmente e, por isso, precisa de alguém para escutá-lo e respondê-lo.  

Na Fase 1 desta pesquisa, não foram encontradas ocorrências de Valoração-

originalidade, somente de Valoração quanto à relevância, que, por sua vez, procura responder 

à pergunta “Vale a pena?” – “Produzir oralmente em sala de aula é importante?”. Vejamos as 

ocorrências nos excertos 22 a 33: 

 

22. Essencial to learn a new language. {A11P1T1,Q1P1} 

23. One of the most important things for the learning process. {A1P1T2,Q1P1} 

24. It is so important, because normaly during our day, we don‟t speak English, /so in class is a 

good moment to practice and improve. {A1P2T1,Q1P1} 

25. It‟s very important in class because / I think the speaking is more difficult to learn. 

{A2P2T1,Q1P1} 

26. For me is very important because without this I can‟t speak with other people in trips, for 

communicate. {A3P2T1,Q1P1} 

27. Very important as other things – grammar, … {A4P2T1,Q1P1} 

28. It‟s really important to practice what we‟re learning. {A7P2T1,Q1P1} 

29. I think is important because the student can see how are your evaluate. {A8P2T1,Q1P1} 

30. It‟s important because this is the moment to you show how is your pronunciation with the 

feedback by others. {A2P2T2,Q1P1} 

31. It is necessary to learn better. {A9P1T2,Q1P2} 

32. The practice is very important. If we speak, we can learn more. {A6P1T2,Q1P3} 

33. Practice the speak is very important. If you speak a lot you can learn a lot. {A11P1T2,Q1P3} 

 

É possível verificar pelos excertos de 22 a 33, em relação à Fase 1, que o epíteto 

important (importante) é o mais recorrente na Apreciação por Valoração-relevância. No 

excerto 31, a Apreciação é realizada pelo epíteto necessary (necessário) – uma avaliação 

atitudinal inscrita (ver item 1.2.3.1), pois podemos claramente perceber o seu significado 

explícito.  
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Para discutirmos os excertos 22 a 33, destacamos uma metáfora em que Nunan (1999, 

p. 225) chama atenção para o fato de que, se a habilidade de compreensão oral (listening) é 

considerada a “Cinderela” dentre as outras três, a produção oral (speaking) é sua “irmã mais 

velha”. O autor, assim como Ur (1996, p. 120), considera que saber ou conhecer sobre outra 

língua significa saber falar a língua, destacando dessa forma a produção oral e colocando-a 

como a mais importante entre as outras três.  

No excerto 34, a expressão a good thing for (é bom para) pode sugerir uma carga 

semântica mais abrangente, da qual podemos inferir que para aprender uma L2, é 

aconselhável produzir oralmente na L2. 

 

34. It‟s a good thing for learning the language. {A8P1T1,Q1P1} 

35. I evaluate as an important tool to improve my learning. {A4P2T2,Q1P1} 

 

O epíteto good (bom) no excerto 34, nesse caso, não foi considerado como sendo uma 

Apreciação de Reação-qualidade porque não tem uma relação somente de afeição, a carga 

semântica gerada pela instanciação exprime relevância, pois em todo o segmento “good for 

learning a language” (bom para aprender uma língua), o significado principal responde às 

questões: “É bom para quê?” ou “É relevante para quê?”.  

Podemos verificar que, em seis dos 14 excertos avaliados por Valoração-relevância, os 

alunos associam a produção oral com o aprendizado do inglês de uma forma geral, sem 

detalhar aspectos ou variáveis, conforme também ilustrado pelo excerto 35. 

Falar inglês em sala de aula pode ser bom para aprimorar a pronúncia, integrar e 

memorizar vocabulário, desenvolver a fluência para poder diversificar os diálogos em 

situações formais e informais etc. Porém, em se tratando de Valoração, as instanciações, na 

Fase 1, não mostraram nenhuma ocorrência de relação entre produção oral e interação, que, 

segundo Brown e Yule (1983, p. 23), é a mais primária das funções da linguagem oral – 

interagir socialmente, estabelecer e manter relações sociais. É possível que essas associações 

(por exemplo, produzir oralmente é bom para interagir com outras pessoas), que para nós 

parecem óbvias, não sejam mencionadas pelos alunos participantes porque eles podem não ser 

regularmente questionados sobre sua produção oral em sala de aula ou por eles não serem 

informados sobre seu desempenho em sala de aula (feedback) ou até mesmo pela forma como 

são avaliados em sala de aula, em relação à fluência, acurácia, vocabulário, pronúncia etc. 
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Talvez explicar as razões da realização de certas atividades orais em sala de aula e 

depois discutir seus resultados possa fazer emergir detalhes mais específicos não só sobre sua 

produção oral, mas também sobre outros aspectos de seu aprendizado de ILE. 

Passaremos a discutir os dados relacionados com as atividades orais na Fase 1 com o 

intuito de verificar quais aspectos, relacionando a produção oral com certas atividades orais, 

se destacaram. Ainda na Fase 1 da pesquisa, conforme explicitado anteriormente, os alunos 

responderam quatro questões sobre atividades orais: a P4a, P4b, P4c e P4d (ver Anexo I), que, 

respectivamente, eram relacionadas com (a) jogos em sala de aula envolvendo conversação, 

(b) atividades orais em duplas, (c) atividades orais em grupos e (d) role-plays.  

 

3.2.2 Mecanismos de Reação, Composição e Valoração sobre as atividades orais 

 

Nosso objetivo em questionar inicialmente a respeito de tais atividades orais era de 

verificar suas percepções iniciais sobre sua produção oral ao participarem de atividades orais 

em grupo. Na pergunta 4, os alunos participantes responderam à questão: “Como você se 

sente quando participa de: (a) jogos de conversação? (b) atividades orais em dupla? (c) 

atividades orais em grupo? (d) role-plays?” 

Em relação aos jogos para promover a produção oral em sala de aula (P4a), a 

Apreciação do tipo Reação-qualidade foi realizada, predominantemente, através de processos 

mentais e epítetos, conforme podemos verificar no excerto 36: 

 

36. I love it, it is so dynamic. {A1P2T1,Q1P4a} 

 

Como ilustra o excerto 36, o processo mental love (amo) revela um sentimento de 

afeição gerado pelo dinamismo da atividade oral (jogos). Respondendo à pergunta que prova 

a Apreciação Reação-qualidade (Eu gosto disso?), o gostar está, nesse caso, associado ao fato 

de que jogos são atividades orais dinâmicas, corroborando com Brown (1994, p. 179) quando 

define jogos como sendo qualquer atividade que envolva uma técnica transformada em 

unidades que valham pontos para um placar. Dessa forma, a dinâmica da competição faz a 

motivação crescer, “os alunos tem vontade de se expor para chegar a um objetivo” (UR, 1996, 

p. 120).  

Por outro lado, avaliações negativas de Reação-qualidade, como ilustrada pelo excerto 

37, também foram encontradas: 
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37. I don’t like conversation so much and some games makes me pression. {A1P1T1,Q1P4a}  

 

A instanciação mostrada no excerto 37 é realizada através do processo mental de 

afeição don‟t like (não gosto). Podemos perceber que o fato de o A1, no excerto 37, não 

gostar de conversação, pode não estar relacionado com as atividades de jogos, mas ao fato de 

que ele, por não gostar de se expor oralmente em inglês, atividades tais como jogos 

contribuem para sua Reação negativa. Ele considera que a realização de atividades desse tipo 

em sala de aula faz com que o aluno se sinta pressionado para não cometer erros. Esse fato é 

ressaltado por Ur (1996, p. 121) quando pontua que um dos desafios quando se participa de 

atividades orais é a inibição, que gera uma preocupação em não cometer erros. Skehan e 

Foster (1999) apontam a pressão devido ao tempo e a pressão de utilizar estrutura complexa 

quando se produz oralmente como fatores causadores de possíveis dificuldades durante as 

atividades orais em salas de aula de ILE. 

Reações de impacto também estão presentes nas instanciações cujas apreciações são a 

respeito de jogos de conversação. Realizadas predominantemente por epítetos, podemos 

verificar que jogos exercem impacto positivo nos alunos durante as aulas de inglês. Vejamos 

os excertos 38 ao 40: 

 

38. I feel very exciting because I can talk my opinions. {A2P1T1,Q1P4a}  

39. This is very funny and help us to improve a better English. {A2P2T1,Q1P4a} 

40. It‟s a funny way to learn English. {A7P2T1,Q1P4a}  

 

Nas instanciações que correspondem aos excertos 38 e 39, os epítetos exciting 

(empolgado) e funny (divertido) são precedidos do advérbio intensificador very (muito), que 

indica uma Apreciação de Reação-impacto mais forte, caracterizado, por sua vez, como um 

mecanismo de Gradação, de acordo com o Sistema de Avaliatividade de Martin e White 

(2005, p. 140), cujos mecanismos permitem intensificar ou reduzir a força do que 

expressamos. Os excertos 39 e 40 revelam que existe uma associação do epíteto funny com o 

aprendizado do inglês, fazendo-nos depreender que jogos são divertidos e assim, “alunos 

ficam mais dispostos a falar devido a sua alta motivação” (UR, 1996, p. 120).  

No excerto 41, a apreciação de Reação-impacto é realizada pela nominalização fun 

(diversão – me divirto), que também é precedida por advérbio intensificador a lot of (muito). 

  

41. I have a lot of fun and I speak all the time. {A3P2T1,Q1P4a}  
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Assim como no excerto 38, no 41, a Apreciação está relacionada ao fato de o aluno se 

expor oralmente em sala de aula, cuja causa é a diversão. O fato de ser divertido está 

associado à produção oral individual deles ao participarem de jogos. 

A pergunta 4b diz respeito às atividades em duplas. O fator interação, assim como 

afeto, foi recorrente nos dados, tanto em relação à Apreciação Reação-qualidade quanto à 

Reação-impacto, diferentemente das instanciações presentes nas três primeiras perguntas 

sobre produção oral nesta Fase (1). Vejamos os excertos 42 e 43: 

  

42. It‟s very interesting and I talk about me and know the other person better, doing many friends 

in the class. {A3P2T1,Q1P4b} 

43. I like when I know the person well. {A4P2T1,Q1P4b} 

 

O epíteto interesting (interessante) e o processo mental de afeição like (gosto), como 

realçados nos excertos 42 e 43, se referem a avaliações positivas de Reação-qualidade 

causadas pelas atividades orais em duplas por promoverem interação e, devido a essa 

interação, elas proporcionam um momento de conhecerem uns aos outros. Esse fato é 

explicado por Brown (1994, p. 178-179) quando sugere que as atividades orais em duplas 

podem servir de preparação para os alunos unirem-se com um grupo maior. A interação, dessa 

forma, contribui para a construção de novas amizades, conforme o A3 sugere no excerto 42. 

Instanciações que revelam uma preocupação por parte dos alunos em relação à 

interação e humanização em sala de aula estão bem presentes nos dados relacionados à Fase 1 

da pesquisa, ao nos referirmos à Apreciação das atividades orais. Não só a grande ocorrência 

de processos mentais de afeição comprova isso, mas os epítetos, predicadores verbais e 

nominais também realizam apreciações que revelam essa preocupação.  

Nas atividades orais em grupos maiores (P4c), o que pode ser verificado é que a 

relação da Apreciação Reação-qualidade e impacto com a interação também se faz presente, 

conforme mostram os excertos 44 e 45: 

 

44. I really like because my friends help me and I help them. {A4P2T1,Q1P4c} 

45. We have a lot of fun together. {A4P2T1,Q1P4c} 

 

Os excertos 44 e 45, ambos retirados da resposta do A4, mostram instanciações cuja 

Apreciação das atividades orais em grupos é realizada por um processo mental de afeição , em 

44, e por nominalização, em 45. De acordo com o A4, as relações de troca estabelecidas em 

sala de aula pela interação é algo relevante e não só estas últimas instanciações, mas também 
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as que as precedem, 42 e 43, entre outras do corpus, corroboram com Littlewood (1981) e 

Ellis (2005, p. 816), que sugerem que essas relações podem ajudar a humanizar a sala de aula, 

assim como criar uma atmosfera que dá suporte ao indivíduo em seus esforços para aprender.  

Contudo, Apreciação de Reação-qualidade negativa em relação às atividades orais em 

grupo também ocorreu e, como mostrado no excerto 46, foi realizada através do processo 

mental de afeição don‟t like. 

 

46. Most of times I don’t like. {A5P2T1,Q1P4c}  

 

Em relação às atividades de role-play (P4d), os dados mostram ocorrências de 

Apreciação do tipo Reação-qualidade positiva, realizadas por epítetos e por processos, como 

mostram as instanciações nos excertos 47 e 48: 

 

47. I like it. I think is dynamic. {A9P1T2,Q1P4d} 

48. I like because relax. {A4P2T1,Q1P4d} 

 

Conforme mostra o excerto 47, instanciado pelo A9, a Reação-qualidade positiva se 

deu devido ao dinamismo que a atividade de role-play proporciona. Brown (2004, p. 174) 

identifica o role-play como sendo uma atividade que liberta os alunos e permite que eles 

sejam criativos nas encenações, caracterizando, portanto, a atividade como dinâmica, como 

explicita o A9.  

A Apreciação em 47 foi realizada pelo processo mental de afeição like (gosto) e pelo 

epíteto dynamics (dinâmica). O mesmo processo mental de afeição like também é utilizado 

para a realização da Apreciação positiva de Reação-qualidade no excerto 48, cuja razão de 

gostar de atividades de role-play, exposta pelo aluno A4, é por ele relaxar, possivelmente 

devido a fatores como a diminuição da ansiedade, tempo para praticar, mapeamento do quê e 

como vai dizer (BROWN, 2004, p. 174) ou pode ele estar se referindo aos ensaios ou 

repetição (ELLIS, 2009, p. 474), conforme explicados no item 1.1.2. 

Não só apreciações positivas de Reação-qualidade foram encontradas. Também 

emergiram dos dados apreciações negativas em relação ao uso de dramatização (role-play) na 

produção oral em aulas de ILE, como ilustrado pelos excertos 49 ao 51: 

 
49. I don’t like but it‟s normal to do for me. {A7P1T1,Q1P4d}  

50. I don’t like, I‟m shy person. {A8P2T1,Q1P4d} 

51. It isn’t my cup of tea, but it isn‟t a problem for me. {A3P2T2,Q1P4d}  
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Essas reações nos têm mostrado uma relação com os processos mentais de afeição, 

como podemos ver nos excertos 49 e 50, que mostram instanciações cujas apreciações 

negativas das atividades de role-play são realizadas pelo processo mental de afeição don‟t like 

(não gosto). O uso do epíteto normal indica que seu julgamento a respeito da atividade é 

normal. Por mais que o A7 não goste, ele participa da atividade de role-play normalmente. 

Por outro lado, o uso do epíteto shy (tímido) indica um sentimento de afeto, que, por sua vez, 

ressalta a causa do aluno não gostar da atividade: a sua timidez, que segundo Ur (1996, p. 

133) é um dos fatores que podem levar um aluno, conforme a instanciação em 50, a avaliar a 

atividade como negativa, contribuindo, dessa forma, para reações negativas quanto ao uso de 

dramatização nas aulas de ILE.  

A avaliação negativa de Reação-qualidade no excerto 51 é realizada por uma 

expressão idiomática isn‟t my cup of tea (não é a minha praia), que atribui um valor negativo 

à atividade de role-play. Contudo, assim como no excerto 49, o A3 julga a atividade como 

normal, que ele não vê problemas em participar. 

As ocorrências de apreciações da dramatização quanto à Reação-impacto foram 

predominantemente realizadas positivamente por epítetos, conforme mostram os excertos 52 

ao 55: 

 

52. It‟s funny. {A1P1T1,Q1P4d} 

53. It‟s wonderful. {A1P2T1,Q1P4d} 

54. It‟s very interest and great. {A2P2T1,Q1P4d} 

55. It‟s funny because we play and lear. {A7P2T1,Q1P4d} 

 

Os epítetos funny, wonderful, interesting e great, como apresentados nas instâncias 

dos excertos 52 ao 55, respondem à questão: “Atividades de role-play mexem comigo?”, 

como explanado no item 1.2.3.2. O uso de tais epítetos como escolhas lexicais para qualificar 

as atividades de role-play são suficientes para definir o nível de contentamento dos alunos. No 

excerto 55, mais especificamente, o fato de a atividade de role-play ser divertida (funny) 

refere-se aos jogos relacionados com o aprendizado.  

 Apreciação, no que diz respeito à Composição das atividades orais, trata de uma 

avaliação em relação à forma como as atividades são elaboradas e desenvolvidas em sala de 

aula, tendo como base as perguntas que provam a ocorrência dessa categoria (ver Quadro 2 no 

item 1.2.3.1) assim como seus resultados. 
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 As atividades podem ser de curta ou longa duração, podem ser realizadas com baixa 

frequência ou repetidamente, dessa forma, a avaliação seria quanto à sua proporção, porém, 

na Fase 1, nenhuma ocorrência foi encontrada.  

No que concerne à Composição-complexidade das atividades orais, somente uma 

ocorrência positiva foi encontrada – a respeito de Jogos (P4a) em sala de aula. Não houve 

ocorrências negativas. No excerto 56, podemos verificar a única ocorrência de Apreciação do 

tipo composição em relação às atividades orais. 

 

56. It‟s an easy and lovely way to learn. {A11P1T2,Q1P4a}  

 

O A11, conforme mostra a instanciação do excerto 56, utiliza-se do epíteto easy (fácil) 

para avaliar positivamente os jogos quanto à sua complexidade. Ele afirma que o aprendizado 

do inglês é facilitado quando jogos de conversação são utilizados para produção oral em sala 

de aula, o que mais uma vez remete às palavras de Ur (1996), que ressalta a motivação que 

esse tipo de atividade promove.  

É importante destacar que, ao elaborar uma atividade para a produção oral, professores 

intencionalmente podem pensá-la e executá-la de tal forma que a facilitem, porém, é possível 

que alguns alunos excutem-na com dificuldade. A categoria Composição-complexidade é 

provada por perguntas relacionadas com “fácil” ou “difícil” (ver Quadro 2), porém, como 

destacado no início deste capítulo de análise, a complexidade relacionada com a categoria 

Composição refere-se ao nível de elaboração das atividades, mesmo assim, devemos destacar 

a importância da diferença entre complexidade e dificuldade, conforme explicitada no item 

1.1.3. 

Apreciação de atividades orais por Valoração ocorreram a respeito de sua relevância. 

Nesse caso, o avaliador considera a atividade importante ou sinaliza caminhos através dos 

quais é possível enxergar a sua necessidade. Vejamos os excertos 57 e 58:  

 

57. It‟s good for show what you know and learn more with your friend. {A7P2T1,Q1P4b}  

58. It‟s a way to know better people of the class. {A11P1T2,Q1P4c} 

 

O epíteto good (bom), conforme mostra o excerto 57, realça a valoração quanto à 

relevância da atividade oral em dupla (P4b), pois devido ao fato de que ela é boa para algo, 

nesse caso, for show what you know and learn more with your friend (para mostrar o que ele 

sabe e para aprender mais com seu amigo), a atividade é considerada relevante. Sua 
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importância está diretamente ligada ao aprendizado através da interação, pois, conforme Ellis 

(2005, p. 816), na interação em sala de aula, um aluno é capaz de dar suporte ao outro.  

Interação e afetividade como sendo duas das vantagens das atividades em grupo, 

conforme sugere Brown (1994, p. 173-174), também são utilizadas pelo A11 no excerto 58, 

ao fazer uso de uma nominalização: a way to know better (uma forma de conhecer melhor), 

para ressaltar a relevância da atividade em grupo (P4c). Em relação às atividades orais na 

Fase 1 da pesquisa, no total, foram encontradas três ocorrências positivas de Apreciação 

quanto à Valoração-relevância e nenhuma ocorrência quanto à Valoração-originalidade.  

No tocante às atividades de role-play (P4d), os dados apresentaram três ocorrências 

positivas da categoria Valoração na Fase 1. Em todas as ocorrências, a Apreciação foi 

realizada através de epítetos, conforme mostram os excertos 59 ao 61: 

 

59. It‟s good to distract, improve the English and the relationship. {A11P1T2,Q1P4d} 

60. Sometimes is a good way to learn easiest the things. {A8P1T1,Q1P4d} 

61. It‟s a important step to comunicate with other persons. {A11P1T1,Q1P4d} 

 

No excerto 59, a carga semântica do epíteto good (bom) seguido da preposição to 

(para) indica que as atividades de dramatização são importantes para distrair, assim como são 

uma forma de melhorar o inglês e as relações em sala de aula. O A11 ressalta a necessidade 

de que boas relações em sala de aula são associadas ao melhor aprendizado da língua, 

estando, dessa forma, de acordo com Maley e Duff (1998), que estabelecem a mesma relação 

entre dramatização, interação e um aprendizado efetivo do inglês. 

O A8, no excerto 60, utiliza-se do epíteto good de forma mais abrangente, mas ainda 

ressaltando que a dramatização facilita o aprendizado do inglês. 

O excerto 61 traz uma instanciação em que a Apreciação é realizada pelo epíteto 

important, que por sua vez destaca a dramatização como uma importante forma de interação e 

que as boas relações em sala de aula melhoram o aprendizado do inglês, estando em 

conformidade com Maley e Duff (1998), quando dizem que dramatização engaja alunos em 

tarefas comunicativas. 

Para visualizarmos os números das ocorrências de Apreciação em relação à produção 

oral dos alunos na Fase 1 desta pesquisa, vejamos o Quadro 8: 
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Quadro 8 – Apreciação sobre produção oral na Fase 1. 

Fase 1 – Apreciação – Produção oral  

Categorias de 

Apreciação 
Tipos Positiva Negativa Total 

Reação 
Qualidade 68 11 79 

Impacto 17 - 17 

Composição 
Proporção 01 - 01 

Complexidade 01 01 02 

Valoração Relevância 27 - 27 

Total 114 12 126 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os números apresentados no Quadro 8 revelam maior número de apreciações da 

categoria Reação, com 96 ocorrências, dentre as quais, as relacionadas com qualidade obtêm 

maior destaque por apresentarem 68 ocorrências positivas e 11 negativas, contra 17 positivas 

do tipo impacto.  

A categoria Valoração do tipo relevância aparece em segundo lugar com 27 

ocorrências positivas. 

 Quanto à categoria Composição, três foram contabilizadas, sendo uma positiva em 

relação à proporção, uma positiva e outra negativa em relação à complexidade. Tais números 

são representados também no Gráfico 2: 

Gráfico 2
20

 – Apreciação sobre produção oral na Fase 1. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

                                                 
20

 Conforme explicitado no Quadro 2, p. 34, RQ=Reação-qualidade, RI= Reação-impacto, CP=Composição-

proporção, CC=Composição-complexidade, VR=Valoração-relevância. 
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As primeiras avaliações dos alunos participantes desta pesquisa quanto à sua produção 

oral, lembrando que o questionário na Fase 1 da pesquisa foi aplicado na primeira semana do 

semestre letivo, mostram que suas apreciações são realizadas, em sua maior parte, levando em 

conta as suas reações positivas no tocante à qualidade da sua produção oral em si e as 

atividades orais de que participaram.  

Na Fase 1 desta pesquisa, 115 instanciações foram analisadas com base nos 

mecanismos de Apreciação – Reação, Composição e Valoração. Essas instanciações nos 

forneceram 126 excertos, que consequentemente nos forneceram aproximadamente 126 

ocorrências de Apreciação. Entretanto, em aproximadamente 25 desses excertos, os alunos 

participantes apontam aspectos relacionados à produção oral, tais como pronúncia, fluência e 

interação, o que significa que em aproximadamente 20% das ocorrências ocorre uma 

identificação precisa desses aspectos pelos alunos participantes.  

Em aproximadamente 80% dos excertos analisados, suas avaliações sobre aspectos 

relacionados com sua produção oral são feitas de forma superficial, como, por exemplo, 

quando {A8P1T1, Q1P1} diz que produzir oralmente em sala de aula de ILE “é bom para 

aprender a língua” ou “é bom para melhorar o inglês”, conforme diz {A10P1T1,Q1P1} (ver a 

transcrição dos dados da pesquisa). 

Passaremos a discutir as avaliações dos alunos participantes desta pesquisa na Fase 2, 

cuja coleta de dados ocorreu no meio do semestre letivo, entre o segundo e terceiro mês de 

aula. Discutiremos os excertos da mesma forma que na Fase 1, iniciando pelos aspectos 

relacionados à produção oral seguindo a mesma ordem das categorias de Apreciação. Depois 

disso, discutiremos os aspectos no tocante às atividades orais de acordo com a ocorrência de 

cada categoria de apreciação. 

 

3.3 As Apreciações na Fase 2 

 

Passadas aproximadamente oito semanas da Fase 1, foi aplicado aos alunos o segundo 

questionário, cuja pergunta 1 (P1) era referente aos seus sentimentos quanto à sua produção 

oral após algumas semanas do início do semestre. Nesse momento, a avaliação feita pelos 

alunos participantes sobre sua produção oral leva em consideração, além de seus níveis 

anteriores ao da pesquisa, o nível em que eles estavam no semestre de sua realização, pois 

supõe-se que haja influência de sua turma, do professor, da metodologia, do material didático 

etc.  
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 Nessa fase de aplicação do questionário, os alunos haviam participado oralmente de 

atividades, tais como: debates, apresentação de trabalhos individuais, discussões em grupos, 

atividades em dupla, de role-play (ver item 2.4.1.1), dentre outras.  

Além dessas atividades, eles estavam para iniciar a produção de uma peça de teatro, 

em que cada turma preparava sua encenação ao longo de algumas semanas para uma 

apresentação para outros alunos da instituição, que iria acontecer no final daquele semestre, 

entre o quarto e quinto mês de aula. Vejamos como se caracterizam suas avaliações a respeito 

de sua produção oral do ponto de vista da Avaliatividade, mais precisamente, do subsistema 

de Apreciação. 

 

3.3.1 Mecanismos de Reação e Composição sobre a produção oral 

 

Com base nos mecanismos de Apreciação, em relação às ocorrências da categoria 

Reação, vejamos o excerto 62:  

 

62. I feel better because my pronunciation and entonation improved. {A4P1T1,Q2P1}  

 

Neste excerto, a instanciação revela uma avaliação sobre produção oral cuja avaliação 

positiva de Reação-qualidade se deu pelo processo mental improved (melhoraram), que diz 

respeito tanto à pronúncia quanto à entonação.  

Na instanciação do excerto 62, a Reação positiva do A4 aponta para a qualidade de sua 

produção oral devido a uma melhora em sua pronúncia e entonação. Sua segurança (I feel 

better...), ao se expor oralmente em inglês, mostra uma Apreciação de sua produção oral 

diretamente relacionada a esses dois aspectos, porém, não é dito como ele chega a essa 

percepção, se por feedback do professor ou de outros alunos, ou pelo fato de que a sua 

confiança aumentou e ele se sente mais confortável e à vontade ao produzir oralmente. 

Podemos cogitar a hipótese de que os alunos participantes desenvolveram um senso 

crítico mais apurado em relação à sua produção oral devido à aplicação do segundo 

questionário ou pela possível discussão gerada pelas respostas ao primeiro. Swain (1985; 

1993) explica que o aprendiz de L2 eventualmente perceberá uma lacuna seja por correção do 

professor ou por uma correção feita internamente, o que poderá leva-lo a uma modificação em 

sua produção oral (ver item 1.1.1).  

O excerto 63 mostra outra variável da produção oral, a fluência, ressaltada dentre as 

instanciações: 
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63. It‟s better, because when we practice every day, our English (fluence) get better. 

{A5P2T1,Q2P1}  

 

Neste caso, a Reação-qualidade positiva de sua produção oral é realizada pelo epíteto 

better (melhor), complementado e explicado com o uso do processo comportamental practice 

(praticamos) e do processo relacional get (torna-se). A justificativa de que “a prática diária 

melhora a fluência no inglês” (...when we practice every day, our English fluence get better) é 

suficiente, pois sabemos que quanto mais praticamos algo, mais habilidade teremos, e, de 

acordo com Ur (1996, p. 120), ter sucesso na fluência, significa que aprendizes de uma língua 

devem falar o máximo que puderem.  

Outra ocorrência da categoria Reação pode ser verificada no excerto 64, que expõe 

outra variável da produção oral: 

 

64. I learned more grammar and my listening is better. {A1P1T1,Q2P1}  

 

Relacionar a boa oralidade com o bom uso da gramática (acurácia) ocorreu em 

algumas instanciações em meio aos dados. O fato é que essa relação entre acurácia e fluência 

não tem sido uma constante em salas de aula de ILE, como apontam Larsen-Freeman (1986, 

p. 140) e Guará-Tavares (2007, p. 185-210) ao afirmarem que a comunicação na L2 em sala 

de aula tem sido realizada, porém, com problemas de concordância e de ordem gramatical. Ao 

perceberem esses tipos de erros desde níveis iniciantes, alunos de ILE podem obter mais 

sucesso quanto à fluência no inglês. 

Conforme mostra o excerto 64, na Apreciação, a Reação positiva em relação à 

qualidade foi realizada pelo processo mental de cognição learned (aprendi). Ao dizer que 

aprendeu mais gramática e que sua compreensão melhorou (I learned more grammar and my 

listening is better), ao ser perguntado sobre o progresso em sua produção oral, podemos 

perceber como ele avalia seu progresso ou o que ficou evidente para ele quando comparadas 

as duas fases: a melhora em sua acurácia ao falar inglês. O mesmo aluno já considerava sua 

pronúncia boa e vocabulário “pobre” na Fase 1 da pesquisa. 

A preocupação com o aprendizado de vocabulário tem sido destacada por alguns dos 

alunos participantes da pesquisa, conforme podemos depreender pelos excertos 65 ao 68: 
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65. It‟s so better, because I learned lots of new words, expressions and how to use the correct 

grammar. {A11P1T1,Q2P1}  

66. It improved on vocabulary. {A1P1T2,Q2P1}  

67. I feel like I know more things and expressions, and easier ways to speak. {A7P2T1,Q2P1}  

68. My spoken English has been improving day by day because in this semester we are having 

specific class that talking about structure, grammar and vocabulary… {A4P2T2,Q2P1}  

 

As instanciações mostram Apreciações da produção oral quanto à Reação-qualidade 

positiva, cujo elemento que prevalece dentre as avaliações é o aprendizado de palavras e 

expressões, como mostrado nos excertos 65 (I learned lots of new words, expressions) e 67 

(...I know more things and expressions...), além dos excertos 66 e 68 também fazerem 

referência ao aprendizado de vocabulário.  

O A7 sente que sabe mais palavras em inglês do que antes, conforme mostra o excerto 

67, porém, não é perfeitamente claro o que significa saber uma palavra, como já enfatizado 

previamente em nossa discussão (ELLIS, 2008, p. 99) (ver item 1.1.1).  

As apreciações do tipo Reação-qualidade nos excertos 65 ao 68, além de realizada por 

epítetos, por exemplo, melhor (better), em 65, também foram realizadas por processos 

mentais de cognição: improve (melhorar), feel (sentir), know (saber, conhecer). Martin e 

White (2005, p. 57), baseados em Eggins (2004, p. 225), sugerem a relação entre os tipos de 

Apreciação e os processos mentais (ver item 1.2.3.2), porém, percebemos que, em nossa 

análise dos dados desta pesquisa, em algumas das instanciações, a categoria Reação foi 

realizada por processos mentais de cognição, em vez de afeição, como sugerido pelos autores. 

Relações entre Reação e processos mentais de cognição também podem ser verificadas nas 

Apreciações negativas de Reação-qualidade encontradas nos excertos 69 ao 71: 

 

69. I thought that my English speak is very well, but / I discovered that I have to study more and 

more. {A2P1T2,Q2P1} 

70. I need improve my vocabulary. Because this, I feel limitated about spoke English. 

{A10P1T2,Q2P1}  

71. I think I have problems with the verbal tenses. {A3P2T2,Q2P1}  

 

O excerto 69 mostra uma Apreciação evocada ou implícita sobre a sua produção oral, 

pois, quando o aluno respondeu que ele descobriu que tem que estudar mais (...I discovered 

that I have to study more and more), o significado dessa instância é que sua produção oral não 

é tão boa quanto ele achava que fosse, portanto ruim ou insatisfatória. Segundo Ellis (2008, p. 

971), utilizando-se de estratégias metacognitivas, muitos alunos de ILE são capazes de pensar 

conscientemente sobre como eles aprendem e como eles obtém sucesso no aprendizado. As 

estratégias metacognitivas envolvem o planejamento do aprendizado, monitoramento do 
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processo de aprendizagem e avaliação de quão eficazes tais estratégias são. Podemos verificar 

no excerto 69, assim como nos excertos 70 e 71, ocorrências de metacognição e 

possivelmente de registro cognitivo (SWAIN, 1985), devido ao fato de que o A2 percebe 

lacunas em sua interlíngua, fazendo-o analisar sintaticamente os insumos (ver item 1.1.1). 

Falta de vocabulário, no excerto 70, emerge novamente como motivo para perceber 

sua produção oral negativamente, fazendo com que o aluno, em suas próprias palavras, se 

sinta limitado ao falar I feel limitated about spoke English (sinto-me limitado para falar 

inglês), o que tem respaldo teórico nos estudos de Borges-Almeida (2011, p. 142-145) quando 

pontua que a limitação lexical está entre os principais desvios e limitações na produção oral, 

assim como os desvios morfossintáticos (para mais detalhes, ver item 1.2.4), que explica a 

Apreciação negativa instanciada no excerto 71, em que o aluno acha que tem problemas com 

os tempos verbais. 

Além das Apreciações de Reação-qualidade, em se tratando de produção oral em si, 

foi encontrada uma ocorrência de Reação em relação ao impacto – que, vale lembrar, é o tipo 

de reação que responde à pergunta “Mexe comigo?” (MARTIN; WHITE, 2005, p. 56) –, em 

que os epítetos de maior intensidade são utilizados, tais como: interessante, fantástico, 

maravilhoso, horrível, entediante etc. Vejamos o excerto 72: 

 

72. I see that my spoken English have a great evolution. {A2P1T1,Q2P1}  

 

A Apreciação de Reação-impacto positiva em neste excerto não detalha qual motivo 

faz o aluno considerar que sua produção oral evoluiu grandiosamente desde a Fase 1 da 

pesquisa. O epíteto great (enorme) mostra que sua satisfação provém de um impacto positivo 

gerado pelo desenvolvimento – ele não julgou que houve um progresso, ou que está boa, mas 

que houve uma enorme evolução (...a great evolution). A Apreciação nesse caso é evocada ou 

explícita, já que o que é enorme (great) não é a produção oral em si, mas a evolução, porém, o 

que sofreu grande evolução foi a produção oral. A realização se dá através do processo mental 

de percepção see (vejo), que ressalta como o aluno percebe seu progresso. 

Em relação à categoria Composição na Fase 2, foi encontrada uma única ocorrência 

positiva quanto à proporção. Vale ressaltar que essa mesma instanciação (excerto 73) foi 

analisada por nós como sendo uma Apreciação do tipo Reação-qualidade (ver excerto 68), 

entretanto, o foco da análise pode estar em pontos diferentes da instanciação (MARTIN; 

WHITE, 2005, p. 58). Ao analisarmos a instanciação do excerto 73, notamos que a 

Apreciação foi realizada pelos elementos em destaque: 
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73. My spoken English has been improving day by day because in this semester we are having 

specific class that talking about structure, grammar and vocabulary which improve our 

knowledgement. {A4P2T2,Q2P1}  

 

A justificativa dada pelo aluno pela melhora em seu inglês falado (My spoken English 

has been improving day by day…), excerto 73, diz respeito às aulas específicas de gramática e 

vocabulário, ou seja, ele percebe que existem momentos específicos para esses inputs e, com 

isso, uma base estrutural juntamente com suporte lexical é criada para dar subsídio à produção 

oral, corroborando com (UR, 1996, p. 84), que sugere sete tipos de práticas para estabelecer 

uma ponte entre gramática e fluência, dentre as quais está a “conscientização”, em que o 

aluno é apresentado à estrutura através de exercícios, nos quais a essa estrutura em estudo 

esteja inserida. Dessa forma, analisamos a Apreciação positiva, cuja realização se deu através 

de um processo relacional are having (estamos tendo...), como sendo uma Apreciação do tipo 

Composição-proporção. 

Não houve ocorrências de Apreciação do tipo Valoração quanto aos aspectos da 

produção oral na Fase 2. Conforme anteriormente explanado, em nossa análise na próxima 

seção, discutiremos a Apreciação no tocante aos aspectos das atividades orais. 

 

3.3.2 Mecanismos de Reação, Composição e Valoração sobre as atividades orais 

 

Antes de adentrarmos sobre a categoria Reação, destacamos dois pontos: o primeiro é 

que as perguntas relacionadas às atividades orais na Fase 2 da pesquisa eram a respeito de 

dois tipos de atividades, sendo a primeira pergunta sobre como os alunos se sentem ao 

apresentarem oralmente seus trabalhos individualmente (Speech) para o resto da turma e a 

segunda pergunta sobre como eles se sentem ao participarem de debates (ver Anexo II). Os 

critérios escolhidos para tais questionamentos são os de dar continuidade à investigação e 

possivelmente estabelecer uma comparação em relação às suas avaliações de sua produção 

oral ao participarem de atividades orais individuais e em grupos, entre as Fases 1 e 2. 

O segundo ponto que gostaríamos de lembrar é o fato de que os alunos já estavam 

mais familiarizados com o professor, assim como com o restante da turma. Da mesma forma 

que a turma pode atribuir avaliações positivas aos aspectos investigados, nesse caso, às 

atividades, devido ao tempo que estão juntos, às amizades construídas, poderão, por outro 

lado, expor avaliações negativas caso haja problemas de âmbito pessoal entre os alunos ou 

entre aluno e professor. Vejamos como a categoria Reação se apresenta nos excertos 74 e 75: 
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74. I like because I feel that we have the same vocabulary (…) {A1P1T1,Q2P2} 

75. I feel confident, because my English is better now. {A10P1T1,Q2P2} 

 

A instanciação no excerto 74 mostra uma Apreciação positiva de Reação-qualidade 

realizada pelo processo mental de afeição like (gosto). O motivo de ser positiva é o nível de 

vocabulário de todos os alunos da turma ser o mesmo. Esse ponto é também ressaltado por Ur 

(1996, p. 120), que lista as características de uma atividade oral de sucesso, dentre as quais 

está a de que a linguagem deve ser compreensível para todos. 

No excerto 75, o A10 utiliza-se da categoria Afeto-segurança para avaliar 

positivamente a atividade de speech (ver item 1.2.3.1) ao destacar sua confiança quando 

participa dessa atividade e completa que o motivo de sua confiança é consequência de seu 

inglês estar melhor (...my English is better now). Devido à sua confiança por seu inglês ter 

melhorado, sua avaliação da atividade é realizada por uma Apreciação evocada de Reação-

qualidade. 

Quanto às Apreciações positivas de Reação-qualidade sobre os debates, vejamos como 

se caracteriza a avaliação através do excerto 76:  

 

76. I like. I think that moments are good ways to trainee English. {A8P1T1,Q2P3}  

 

O excerto 76 mostra uma avaliação a respeito da atividade do tipo debate, cuja 

Apreciação positiva de Reação-qualidade é realizada pelo processo mental de afeição like 

(gosto). Em seguida, o A8 complementa utilizando-se da categoria Reação-qualidade 

realizada pelo processo mental de cognição think (penso) adicionada pelo complemento are 

good ways to trainee (são boas formas de treinar), que é centralizado pelo epíteto good. Essa 

Apreciação pode ser analisada como sendo do tipo Composição-proporção, já que se refere à 

maneira ou à forma (ways) com que as atividades de debates são desenvolvidas. O elemento 

“treino” aparece novamente dentre as instanciações, como já encontrada no excerto 20, 

porém, sem definição sobre o que realmente significa, se está se referindo à repetição, ensaio, 

ou se nos remete aos moldes behavioristas de estímulo-resposta, formulados por Skinner 

(1974), em que nessa situação o treinamento é visto como a causa da segurança e da confiança 

ao falar inglês fluentemente no futuro – a atividade é ainda um treino. 

Assim como no excerto 74, o A10, em sua instanciação no excerto 77, considera boa 

(good) a atividade oral de debate, pelo fato dos alunos terem o mesmo nível oral, o que torna 

a compreensão oral fácil para todos (UR, 1996, p. 120). 
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77. I can speak as good as the people from my class, so it‟s good. {A10P1T1,Q2P3} 

 

A Apreciação de Reação-qualidade em 77 é realizada primordialmente pelo epíteto 

good, enfatizada também na justificativa: “...consigo falar tão bem quanto as pessoas da 

minha turma”. Não está explícito, neste excerto, como o A10 chega a essa conclusão, porém, 

podemos inferir que ele leva em consideração variáveis tais como acurácia e vocabulário para 

perceber se seu nível é o mesmo dos outros alunos. 

O aprendizado relacionado à aquisição de vocabulário continua a surgir em meio aos 

dados, conforme mostra o excerto 78: 

 

78. I like, because I learn lots of words and discovery a way to explain what I think about the 

theme. {A11P1T1,Q2P3}  

 

A Apreciação positiva de Reação-qualidade do A11, no excerto 78, é realizada pelo 

processo mental de afeição like (gostar), seguida de uma justificativa que é o aprendizado de 

muitas palavras (...because I learn lots of words...), semelhantemente ao já ocorrido em outras 

instanciações. Porém, em se tratando de “explicar o que pensamos” (to explain what I think), 

em 78, existem outros fenômenos a serem levados em consideração quando tratamos de 

produção oral, como sugerido por Borges-Almeida (2011, p. 132) e estudos de McCarthy e 

Carter (1994; 1997): elipses, inversões, abandono de turno, pausas silenciosas ou fluentes, 

sons preenchedores, curvas entoacionais, marcadores conversacionais etc. 

Para ambas as atividades em questão, speeches e debates, surgiram Apreciações de 

Reação-qualidade negativas. Vejamos os excertos 79, que corresponde à participação dos 

alunos em speeches, e 80, em debates: 

 

79. I feel nervous because I don’t like to speak for many people. {A7P2T1,Q2P2} 

80. I don’t like to participate in debates. {A6P1T2,Q2P3}  

 

Conforme ilustra o excerto 79, a razão pela qual o A7 sente-se nervoso (I feel nervous) 

é o fato de que ele diz não gostar de se expor oralmente para muitas pessoas (...I don‟t like to 

speak for many people), que é um dos “problemas com atividades orais” pontuados por Ur 

(1996, p. 121): inibição. As instanciações coletadas nesta pesquisa revelaram que cinco das 

sete avaliações negativas são relacionadas à atividade de speech.  

Entre as razões estão os erros cometidos devido ao nervosismo, o fato de se exporem 

oralmente para muitas pessoas, a monotonia causada pela leitura de textos nas apresentações, 

em vez da espontaneidade e, o contrário, o fato de em alguns momentos não poderem usar 
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textos para guiá-los nas apresentações. Quanto mais os speeches forem planejados, a 

tendência é que tais problemas diminuam e, conforme Brown (2004, p. 179), seguir critérios 

nas apresentações de speech, utilizando imagens, estabelecer metas orais quanto às 

informações dadas, falar claramente etc. torna uma apresentação oral speech mais efetiva. 

Ellis (2009, p. 474) sugere o pre-task planning, que é o planejamento antes da atividade ser 

realizada. Para atividades de speech, cuja característica principal é expor-se oralmente para 

uma plateia, planejar o discurso em relação ao nível de linguagem e escolha lexical é 

recomendável. 

Em nossa análise, prevíamos encontrar respostas em que alunos utilizem Afeto em 

suas instanciações, pois, tanto a Pergunta 2 (P2) quanto a P3 (ver Anexo II) começam com 

How do you feel...? (Como você se sente...?). Conforme explicitado anteriormente, 

procuramos analisar a instanciação de acordo com sua carga semântica, dessa forma, em 79, 

verificamos que a avaliação do A7 é uma Apreciação negativa evocada de Reação-qualidade, 

que é realizada pelo processo mental de afeição don‟t like (não gosto), assim como a 

Apreciação em 80, com a diferença que o A6 não explicita o motivo pelo qual ele não gosta 

de debates, podendo ser também por “inibição”, pelo fato de que ele “não tenha nada a dizer, 

outros alunos falam mais, ou uso de sua língua materna, etc.”, conforme explica Ur (1996, p. 

120). 

Ocorrências da categoria Reação-impacto também emergiram nos dados, mas somente 

em relação aos debates, conforme mostram os excertos 81 e 82: 

 

81. Depending on the debate I feel very excited. {A1P1T2,Q2P3} 

82. I think it‟s a great moment to me. {A4P2T2,Q2P3}  

 

Ambas as apreciações dos A1 e A4, excertos 81 e 82, respectivamente, são positivas e 

revelam Apreciações de Reação-impacto realizadas pelos processos mentais de cognição feel 

(sinto) e think (penso), assim como pelos epítetos excited (empolgado) e great (grandioso), 

em destaque em ambos os excertos. Lembramos que uma Reação-impacto é caracterizada por 

grupos verbais, nominais ou epítetos que “mexam” com o avaliador (os alunos) – expressões 

que intensifiquem o sentimento de impacto causado. 

Passando a analisar as atividades orais em grupos que envolvem dramatização, 

expostas nos excertos 83 ao 85, daremos continuidade à categoria Reação. Essas instanciações 

revelam Apreciações positivas de Reação-qualidade em relação às atividades envolvendo 

performances em diálogos. 
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83. I like to work in partner, but I need a time for feel confident to present. {A6P1T2,Q2P4} 

84. I enjoy to interact with more people. {A10P1T2,Q2P4} 

85. I like to have time enough to reharse or do something like this. {A11P1T2,Q2P4} 

 

Nos excertos 83, 84 e 85, as Apreciações positivas de Reação-qualidade em relação às 

atividades orais que envolvem diálogos são realizadas por grupos verbais que caracterizam 

processos mentais de afeição: like to work (gosto de trabalhar), enjoy to interact (gosto de 

interagir) e like to have (gosto de ter). Nessas instanciações, dois pontos chamam nossa 

atenção: interação e ensaio. Nos excertos 83 e 84, o A6 e o A10 veem a interação como algo 

positivo, porém, a hipótese que podemos cogitar é que eles são motivados intrinsecamente, ou 

seja, os alunos estando engajados uns com os outros é suficiente para eles gostarem de 

interagir (BROWN, 1994, p. 159). 

Em 85, o A11 percebe a necessidade de ter tempo para ensaiar, porém, estudos de Ellis 

(2009, p. 476), com base em Bygate (2001) e Gass et al. (1999), apontam que ensaiar 

beneficia uma performance subsequente de mesmo tipo, entretanto, os efeitos não são 

transferidos para uma atividade diferente. Ensaio e repetição, de qualquer forma, elevam os 

níveis de fluência – atingir certos objetivos dentro de uma mesma atividade gera motivação 

para continuar a progredir em outros aspectos quanto à produção oral, tais como pronúncia e 

entonação. 

Apreciações quanto à Reação-qualidade negativas em relação às performances em 

diálogos também estão presentes, conforme mostram os excertos 86 e 87: 

 

86. No to much, my English is not very good. {A3P1T2,Q2P4} 

87. Dialogue can be a problem when the people don’t know work in grups. {A3P2T2,Q2P4}  

 

No excerto 86, podemos verificar uma Apreciação a dois aspectos: uma inscrita, 

referente à Apreciação de Reação-qualidade quanto à produção oral do aluno, e uma evocada, 

em relação à atividade de diálogo, que pelo fato do Aluno julgar seu inglês como ruim, ele, 

consequentemente, não gostará da atividade. Porém, o que pode acontecer em outros casos, o 

fato de a produção oral de um aluno não ser boa, muitas vezes é uma motivação para que ele 

goste da atividade, como nos excertos 16, 44, dentre outros, em que os alunos referem-se à 

ajuda de uns para com os outros durante as atividades ou ao fato de simplesmente aprender 

vocabulário, entre outras razões. 

O excerto 87 traz dois tipos de Apreciação: uma inscrita, de Reação-qualidade 

negativa sobre diálogos, realizada pelo processo relacional modalizado, seguido por uma 
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nominalização can be a problem (pode ser um problema...) e uma evocada, de Julgamento 

negativo em relação à tenacidade (ver item 1.2.3.1), realizada pelo processo mental de 

cognição don‟t know (não sabem). A3 julga que o fato de que alguns alunos não sabem 

trabalhar em grupo pode gerar um problema. Para Ur (1996, p. 121), o baixo nível de 

participação é um dos problemas em uma atividade oral. Devido ao domínio linguístico de 

alguns alunos, outros podem não participar tanto da atividade.  

Quanto às Reações-qualidade negativas sobre as encenações, destacamos os excertos 

88 e 89: 

 

88. I don’t like speak in public, but I think I can do it. {A8P1T2,Q2P5} 

89. I little bit shy, I don’t like to perform. {A8P2T1,Q2P5} 

 

Ambas as Apreciações negativas de Reação-qualidade referentes às atividades orais de 

dramatização (ver Anexo II), conforme mostram os excertos 88 e 89, são realizadas pelo 

processo mental de afeição don‟t like, com a justificativa do medo de falar em público. 

Entretanto, em 88, o aluno está disposto a arriscar. O processo mental de cognição think 

(penso), seguido pelo processo verbal do (fazê-lo, que significa “falar”, nesse caso), realizam 

essa apreciação. 

Conforme pontua Brown (1994, p. 59), correr riscos é um dos princípios interativos – 

errar faz parte de toda interação. Maley e Duff (1998) pontuam que o risco é um elemento 

essencial no aprendizado efetivo de uma segunda língua, porém, em 89, o A8 não se mostra 

disposto a arriscar com frequência – em sua apreciação negativa de Reação-qualidade, ele 

deixa bem claro, sendo o motivo a inibição, que é um dos desafios citados por Ur (1996, p. 

120). A autora considera que, pelo fato da exposição oral exigir certo grau de exposição, 

pode-se gerar uma preocupação em cometer erros, medo de críticas e avaliações. 

Concluindo a análise referente à categoria Reação em relação às atividades orais de 

dramatização, passamos agora a analisar as apreciações positivas do tipo Reação-impacto, 

conforme mostram os excertos 90 e 91: 

 

90. It‟s better, because this activities are so funny. {A10P1T1,Q2P4}  

91. Was amazing, really funny and I learnt how presents my ideas about the play. 

{A11P1T1,Q2P5}  

 

Ambos excertos 90 e 91 revelam apreciações positivas de Reação-impacto (Mexe 

comigo?) realizadas pelos epítetos better (melhor), funny (engraçado), e amazing 

(maravilhoso). 
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Percebemos que, até agora, em ambas as fases da pesquisa, as avaliações contendo 

Reação-impacto revelaram somente apreciações positivas. As escolhas feitas para Apreciação, 

em nenhum dos casos, foram depreciativas. Em 91, o A11 aparenta referir-se ao aprendizado 

de como apresentar suas ideias sobre a peça (the play), o que sugere que a discussão sobre a 

atividade foi realizada em sala de aula. 

A Apreciação em relação à Composição emergiu em seus dois tipos: proporção – 

relacionada aos aspectos da organização das atividades, se a atividade está equilibrada com o 

nível da turma; e complexidade, que tem relação com as dificuldades ou desafios enfrentados 

pelos alunos durante as atividades (MARTIN; WHITE, 2005, p. 56). Vejamos como a 

Apreciação foi realizada, conforme mostra o excerto 92: 

 

92. When I have to participate in debates, I like to think before speak because I like to organize 

my ideas. {A7P1T1,Q2P3}  

 

O A7, no excerto 92, percebe a atividade de debate levando em consideração a 

proporção entre a organização das suas ideias e a exposição delas. Por mais que o processo 

comportamental participate (participar), seguido do modalizador have to (tenho que), sugira 

um obrigação, ele completa descrevendo como atua durante a atividade, utilizando-se dos 

processos mentais de afeição I like to think (eu gosto de pensar) e I like to organize (eu gosto 

de organizar), referindo-se às suas ideias (my ideas). Caso optássemos por considerar sua 

instanciação completa, a obrigação de participar em debates, sugerida pelo processo 

comportamental, realizaria uma Apreciação negativa de Composição-proporção. Não o 

fizemos por interpretarmos que o A7 quis dizer “quando eu participo em debates eu...”. O A7 

menciona o tempo para pensar (“eu gosto de pensar...”) a sua organização de ideias. 

Nos debates, é permitido aos participantes um tempo para pensar e organizar suas 

ideias enquanto outros expõem as suas. O excerto 93 traz um complemento a essa discussão: 

 

93. (…) I would like to organize my ideas before because I don’t use the grammar correctly. 

{A1P1T1,Q2P3}  

94. I feel that we‟re doing an important thing, because each one is showing each opinion. 

{A7P2T1,Q2P3} 

 

A preocupação de A1, no excerto 93, quando diz que precisa organizar suas ideias 

porque, pois afirma não usar a gramática corretamente, nos faz pensar que ele pode ter sido 

corrigido em sala de aula através de feedback do professor ou o registro cognitivo (ver item 

1.1.1) pode ter interferido positivamente em suas percepções quanto aos erros gramaticais ao 
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longo do curso. A categoria composição do tipo complexidade, presente na avaliação contida 

no excerto 93, foi realizada pelos processos mentais de cognição would like to organize 

(gostaria de organizar) e don‟t use (não uso), este último refere-se às articulações cognitivas. 

Em sua avaliação sobre debates, no excerto 94, o A7 utiliza-se do processo 

comportamental is showing (mostra) como sendo o motivo pelo qual a atividade é importante 

(important), porque cada participante expõe seu pensamento, para, pensa, fala novamente, e 

assim por diante. Ter tempo para pensar, colocar as ideias em ordem, planejar o discurso, são 

elementos-chave para o sucesso na produção oral. 

Essa instanciação revela uma Apreciação realizada primeiramente pelo processo 

mental de cognição feel (sinto), assim como pelo epíteto important, que caracteriza a 

Apreciação inscrita positiva por Valoração-relevância. Por último, a realização se dá pelo 

processo comportamental is showing (está expressando). 

De acordo com o A7, quando avalia a sua participação em debates, em 94, a 

importância desse tipo de atividade deve-se ao fato de que todos os participantes têm a chance 

de expor suas ideias. Dessa forma, analisando por esse lado, verificamos a existência de uma 

Apreciação evocada positiva de Composição-proporção (ver item 1.2.3.2), pois os debates 

permitem essa dinâmica de dosar a exposição oral dos alunos, minimizando o que Brown e 

Yule (1983) chamam de difícil na produção oral: “a perturbação, a falta de tempo para 

organizar as ideias como na produção escrita” (p. 25), entre outros aspectos.  

Para encerrarmos a discussão sobre a categoria composição na Fase 2, vejamos as 

avaliações sobre atividades orais de dramatização, performances em diálogos e em peças 

teatrais, conforme apresentadas nos excertos 95, 96 e 97:  

 

95. I enjoy to interact with more people. It‟s easier for me. {A10P1T2,Q2P4}  

96. it‟s a little easy to memorise the lines. {A5P1T1,Q2P5}  

97. I know it‟s a way to show how I am responding by class learning. But I think if I study 

enough I could attempt pretty well. {A4P2T2,Q2P5}  

 

As avaliações contidas nos excertos 95 e 96, sobre diálogos e encenações em peças 

teatrais, respectivamente, mostram apreciações realizadas pelo epíteto easy (fácil), o que 

caracteriza a Composição-complexidade positiva. O A10, ao dizer que para ele é fácil 

interagir com mais pessoas, em 95, faz emergir a classificação sugerida por Brown (2004, p. 

142) quanto aos tipos básicos de produção oral, em que um deles é ser interativa. Realizada 

pelo processo mental de afeição enjoy (gostar, curtir), que é relacionado com a metafunção 

interpessoal, a Apreciação positiva em 95 faz-nos depreender que o A10 considera a 
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exposição oral como sendo fácil por causa da interação, que, para ele, é um elemento 

facilitador. 

A Apreciação em 96 pode ser relacionada tanto com a Composição-complexidade 

inscrita quanto com a Composição-proporção evocada, pois a “memorização da fala” 

(memorize the lines) corresponde ao passo a passo da atividade de encenação teatral, ao seu 

nível de elaboração, assim como ao tempo necessário para o seu desenvolvimento até a sua 

realização.  

No excerto 97, a Apreciação evocada quanto à Composição-proporção é realizada 

pelos processos mentais de cognição know (sei) e think (acho). A proporção, nesse caso, é 

sugerida porque o aluno relaciona o desenvolvimento da atividade com seu resultado I know 

it‟s a way to show how I am responding by class learning (Eu sei que é uma forma de mostrar 

como estou respondendo ao meu aprendizado). A condicional que procede a essa instanciação 

é referente ao volume de leitura do texto para a atividade de dramatização if I study enough I 

could attempt pretty well (se eu estudar o suficiente, eu poderia tentar muito bem).  

Temos, nessa instanciação, uma Avaliação realizada por outro subtipo de Atitude: 

Julgamento-tenacidade, que seria outra forma de nós a analisarmos (foi contabilizada para as 

ocorrências relacionadas com Julgamento, como informado previamente). Seria uma 

avaliação inscrita de Julgamento, já que o A4 mostra-se bem contundente quanto a sua 

tenacidade e pronto para arriscar. De acordo com Brown (1994, p. 159), “o risco é um dos 

princípios interativos em sala de aula”. 

Por último, temos uma avaliação das atividades orais pelos alunos participantes 

referente à Apreciação quanto à Valoração-relevância, conforme mostra o excerto 98, sobre 

performances em diálogos: 

 

98. It‟s so important! I think if you have opportunity to share experience each other you will 

more chance to improve your English. {A4P2T2,Q2P4}  

 

Na instanciação do excerto 98, o A4 utiliza o epíteto important (importante), 

instensificado pelo so (tão), o que nos remete ao subsistema de Gradação (ver item 1.2.3.1), 

porém caracteriza uma Apreciação do tipo Valoração-relevância, que está relacionada com a 

metafunção ideacional (MARTIN; WHITE, 2005, p. 57). 

O A4, em 98, revela uma preocupação positiva quanto ao compartilhamento de 

experiências com os outros. Ao utilizar-se do processo comportamental share (compartilhar), 

ele acredita que desse modo haverá uma maior chance do seu inglês melhorar. Ao participar 
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de atividades de dramatização, o A4 percebe a língua, dessa forma, como um “instrumento de 

compartilhamento social e de relações interpessoais” (DUARTE, 2001, p. 9-32). 

A Apreciação do A4, portanto, por mais que seja “um pensamento individual, é 

enraizada em um todo social” (SPINK, 1993, p. 171). Após analisadas duas fases da pesquisa, 

percebemos a frequência do aspecto social nas apreciações individuais de grande parte dos 

alunos participantes nesta pesquisa. 

Finalizada a discussão sobre a Apreciação nas avaliações dos alunos participantes em 

relação à sua produção oral, assim como a aspectos relacionados com atividades orais 

individuais e em grupos, temos os números das ocorrências das categorias de Apreciação, 

seus tipos e polaridades, contabilizados no Quadro 9: 

 

Quadro 9 – Total de ocorrências de Apreciação sobre produção oral na Fase 2. 

Fase 2 – Produção oral – Apreciação 

Categorias de 

Apreciação 
Tipos Positiva Negativa Total 

Reação 
Qualidade 69 18 87 

Impacto 10 - 10 

Composição 
Proporção 07 - 07 

Complexidade 05 02 07 

Valoração Relevância 07 - 07 

Total 98 20 118 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Do Quadro 9, podemos depreender que a Apreciação recaiu mais sobre a categoria de 

Reação, com 97 ocorrências no total. A Reação-qualidade obteve 69 ocorrências positivas e 

18 negativas, enquanto que a Reação-impacto somou 10 ocorrências positivas. 

A categoria Composição obteve mais ocorrências do que na Fase 1. Na Fase 2, foram 

14 ocorrências no total, sendo sete ocorrências positivas e nenhuma negativa quanto à 

proporção, enquanto que em relação à complexidade obteve cinco ocorrências positivas e 

duas negativas. 

A categoria Valoração somou sete ocorrências, todas positivas. O total de ocorrências 

positivas somou 98 ocorrências, contra 20 ocorrências negativas, o que dá um total de 118 

ocorrências de Apreciação na Fase 2. Esses números podem ser verificados no Gráfico 3: 
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Gráfico 3 – Apreciação sobre produção oral na Fase 2. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com o Gráfico 3, em relação à Fase 1, podemos perceber que as categorias 

de Reação se mantiveram entre as mais utilizadas nas avaliações. O número de ocorrências da 

categoria Composição aumentou, enquanto que houve uma diminuição de ocorrências da 

categoria Valoração. 

Tendo como base as questões que norteiam nossa análise em relação à Apreciação (ver 

Quadro 2, item 1.2.3.2), pode-se verificar no Gráfico 3 que as avaliações dos alunos na Fase 2 

continua a ressaltar as suas reações positivas quanto à qualidade (Me agrada? Gosto disso?), 

porém, acompanhadas por um aumento de ocorrências negativas. Ademais, o aumento das 

ocorrências na categoria Composição, possivelmente sinaliza uma maior conscientização dos 

alunos sobre os aspectos da produção avaliados por eles (É fácil? São bem construídas? O 

nível é adequado?), conforme também mostra o Quadro 2, no item 1.2.3.2.  

 

3.4 As Apreciações na Fase 3 

 

As duas perguntas da entrevista (ver item 2.4.1.1) exigiam uma resposta dos alunos 

para um questionamento sobre como eles avaliavam sua produção oral ao final do semestre e 

a respeito das atividades orais de dramatização, incluindo a última encenação do semestre de 

que cada turma participou. No último mês de aula, a Fase 3 foi aquela em que os alunos 

participantes da entrevista (somente dez dos 34 que responderam aos questionários nas Fases 
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1 e 2) avaliaram seu progresso na produção oral ao longo do semestre – as percepções finais 

do que representou um semestre participando de atividades orais, dentre outras, em um curso 

de ILE. 

A discussão da Fase 3 será realizada diferentemente das duas primeiras fases. 

Discorreremos sobre as avaliações em relação à produção oral em si e às atividades orais em 

uma só seção, porém, seguindo a mesma ordem quanto às categorias de Apreciação (Reação, 

Composição e Valoração). A entrevista, por ser oral, proporcionou instanciações em que os 

aspectos que envolvem produção oral, suas variáveis e atividades orais, fizessem parte de um 

só bloco de respostas. Dessa forma, iremos conduzir nossa análise em uma seção. Outro ponto 

a ser considerado é que, devido ao nível dos alunos ser intermediário (B1 e B2), as 

instanciações, muitas vezes, mostram fraseados soltos em meio à fala e com ordem das 

palavras diferente dos padrões linguísticos. Devido a isso, como já explicitado no início deste 

trabalho, optamos por transcrever os excertos como em sua forma original. 

 

3.4.1 Mecanismos de Reação, Composição e Valoração sobre produção oral 

 

Analisaremos a Fase 3 assim como fizemos com a segunda: discorreremos sobre os 

tipos de Apreciação separadamente. Iniciaremos com Reação, depois, Composição e, por 

último, Valoração. No entanto, percebemos ocorrências em que na mesma instância, dois 

tipos ou mais de Apreciação estão presentes, conforme mostram os excertos 99 ao 101, que 

são as avaliações de alguns dos 10 alunos participantes da entrevista sobre sua produção oral, 

após terem participado de uma peça de teatro encenada para outros alunos da instituição: 

 

99. I got like…oh…It‟s going to be really nice because we did all the things that need to do 

{A5P2T1E} 

100. /…/so I think it was so easy because it was nice it was funny and I liked it so much. 

{A5P2T1E}  

101. Erm…I don’t speak very well / but I…I think that it was very nice I have fun 

…eh…{A3P2T1E}  

 

Na instanciação do excerto 99, o A5 descreve suas expectativas positivas quanto à sua 

produção oral ao participar de uma peça de teatro. Sua avaliação em relação à atividade oral, 

o momento de sua atuação, de sua produção oral, demonstra uma Apreciação positiva de 

Reação-qualidade realizada pelo processo relacional going to be (vai ser), seguido pelo 

epíteto nice (legal). A avaliação positiva que ele tem sobre a sua performance na atividade é 

causada por aspectos quanto à sua Composição da preparação da atividade, quando diz que 
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todos “fizeram tudo que precisava ser feito” (we did all the things that need to do), conforme 

a pergunta “Os elementos que compõem a atividade estão encaixados?” sugerida por Martin e 

White (2005, p. 56), o que caracteriza uma Apreciação positiva gerada por aspectos de 

composição em relação à proporção. Portanto, temos uma avaliação cuja Apreciação é 

híbrida, pois é realizada pela reação do aluno a respeito da atividade, assim como pela 

Composição durante os momentos de preparação.  

A segurança do A1, ao afirmar que eles fizeram tudo que tinha que ser feito, faz-nos 

depreender que eles ensaiaram e repetiram a atividade por um certo período de tempo, 

provavelmente dias, e, por causa disso, aparentemente, ele tinha a certeza do sucesso, ou pelo 

menos em algum aspecto a sua atuação e a sua produção oral naquele tipo de atividade de 

encenação teatral iria ser “legal”. Outro ponto a destacar sobre o excerto 99 é que, quando o 

A1 diz que eles fizeram tudo o que tinha que ser feito, podemos inferir que também pode ter 

havido correções ou feedback por parte do professor e pelos próprios membros da turma. Ellis 

(2009, p. 477) pontua que para a repetição exercer efeito na aquisição, aprendizes precisam de 

avaliações contínuas com correções (feedback) desde o início da atividade, porém, o A1 não 

mencionou aspectos linguísticos de aquisição em sua avaliação, somente mencionou o seu 

prazer em participar de tal atividade. 

Em ambos os excertos 100 e 101, as avaliações do A5 e do A3, respectivamente, 

evidenciam apreciações positivas em relação às suas avaliações quanto à Reação-qualidade, 

assim como quanto à Reação-impacto. Os epítetos nice e funny (legal e divertido) ou a 

nominalização have fun (se divertir) confirmam a presença dos dois tipos de Reação, que é 

enfatizada, em 100, pelo processo mental de afeição liked (gostei) e intensificada por so much 

(tanto). 

No excerto 100 há outro tipo de Apreciação presente: a de Composição-complexidade 

(próxima categoria a ser discutida), que é realizada pelo processo mental de cognição think 

(acho), complementada pelo epíteto easy (fácil). De acordo com o A5, quando diz “...foi fácil 

porque foi legal e divertido...”, evidencia, dessa forma, que as emoções estão presentes 

durante a sua produção oral ao participar de uma atividade tal como uma peça teatral, desde 

sua preparação até sua conclusão. 

No excerto 101, a reação inicial do A3 é negativa e diz respeito à qualidade de sua 

produção oral, que ele julga não ser boa: I don‟t speak very well (eu não falo muito bem), 

Apreciação esta que é realizada pelo processo verbal don‟t speak, seguido do advérbio well 

(bem). Porém, em seguida, sua avaliação sobre seu desempenho passa a ser positiva, cuja 
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Apreciação híbrida de Reação-qualidade e do tipo impacto podem ser evidenciadas, pois o 

epíteto nice (legal) responde a pergunta “Gostei disso?”, enquanto que I have fun (eu me 

divirto) responde a “Mexeu comigo?” – mesmo achando que não fala bem, a sua produção 

oral durante a atividade despertou um sentimento positivo do A3. 

Vejamos outras avaliações na Fase 3 cuja Apreciação é do tipo Reação-qualidade 

através dos excertos 102 e 103: 

 

102. We…improved our vocabulary and… ah… I feel good now because I speak a little bit 

faster than before/…/ {A4P1T1E} 

103. It is good because you can see other classes you can communicate too. {A1P2T1E}  

 

Na Fase 3 deste estudo, alguns aspectos positivos mencionados nas duas fases 

anteriores são novamente evidenciados. Dentre as percepções dos alunos, vocabulário, 

fluência e interação emergem como causa da Apreciação positiva de Reação-qualidade. 

Podemos verificar que na instanciação em 102, a Apreciação diz respeito à produção oral, que 

é realizada pelo processo mental de cognição improved (melhoramos), complementada pelo 

processo verbal speak (falo) e pelo epíteto faster (mais rapidamente).  

O A4 compara seus momentos como falante de inglês e julga que o presente momento 

(Fase 3) é melhor devido ao seu progresso na produção oral, como ele mesmo percebe, 

corroborando com o que afirma Duarte (2001), que a aprendizagem significativa é 

autoavaliativa – é o aluno que sabe se atingiu seus objetivos, se cresceu. Por vezes, a 

avaliação externa reflete a avaliação que o aluno faz de si, no entanto, é a autoavaliação que 

realmente verifica se houve mudança.  

Há a possibilidade de que o A4 tenha percebido uma melhora em sua produção oral 

devido aos questionários respondidos para esta pesquisa, às possíveis discussões em sala de 

aula sobre os aspectos linguísticos ressaltados nas perguntas nas Fases 1, 2 e 3, às reflexões 

metalinguísticas (SWAIN, 1985, p. 125) e às discussões sobre a L2 em sala de aula. 

Em 103, a apreciação positiva de Reação-qualidade, realizada pelo epíteto good (bom) 

ocorre devido à interação causada pela atividade de dramatização, que, por sua vez, é 

encenada para um público maior. Nesse caso, encenar para um público maior é um fator 

positivo, é o sentimento de emoção aflorado pela interação, cuja Apreciação foi realizada pelo 

processo mental de percepção can see (podemos ver) e pelo processo comportamental can 

communicate (podemos nos comunicar). O A1 relaciona sua Apreciação positiva devido à sua 

exposição para outras pessoas: because we can see people from other classes (porque 

podemos ver pessoas de outras salas).  



94 

 

Em contrapartida, sentimentos opostos ao do A1, em 103, como encontrado 

previamente nas outras fases, também ocorreram, conforme mostram os excertos 104 e 105: 

 

104. I was very nervous…ahhh…I don’t like to speak English in front of many people. 

{A3P2T1E}  

105. Well...eh...for me...I don’t like talking in front of people because I get nervous. {A7P2T1E}  

 

Em ambas as instanciações, podemos perceber que a Apreciação de Reação-qualidade 

é negativa devido ao nervosismo dos alunos ao produzirem oralmente para muitas pessoas. O 

processo mental de afeição don‟t like (não gosto), assim como o epíteto nervous (nervoso) 

realizam as apreciações negativas em que o A3 e o A7 destacam que o nervosismo, seja por 

timidez, medo ou ansiedade, é um dos desafios (dificuldades – ver item 1.1.3) relacionados à 

produção oral, que, de acordo com Nunan (1999, p. 236), insere-se no terceiro grupo de 

fatores relacionados com as dificuldades na produção oral, sobre o qual nem todo professor 

tem controle. 

Porém, o A3, no excerto 104, conseguiu reverter esse sentimento em algo positivo, 

quando em sua avaliação, em 101
21

, diz ter gostado da atividade oral de dramatização e a 

achou divertida: I think it was very nice I have fun (eu acho que foi legal e me diverti). Dessa 

forma, corrobora com outro aspecto ressaltado por Duarte (2001) ao pontuar que a 

aprendizagem significativa é capaz de despertar mudanças nos sentimentos dos alunos.  

Ainda em relação à mudança de sentimentos, vejamos a Apreciação de Reação-

impacto mostrada no excerto 106:  

 

106. We could improvise and the mistakes were funny at the end. {A7P2T1E}  

 

Ao discutirmos sobre erros no aprendizado de inglês, é comum associarmos a 

expressão com algo que precisa ser evitado ou trabalhado, enfim, que precisa de uma solução, 

pois o contrário, o falar corretamente, é o que parece ser o objetivo de todos que estudam uma 

língua. Entretanto, correr riscos é um dos princípios interativos, como pontua Brown (1994, p. 

159), e errar é resultado desses riscos. No entanto, o A7, em 106, percebe seus erros como 

algo impactante que o fez apreciar positivamente a sua participação na atividade oral de 

dramatização.  

                                                 
21

 O excerto 104, na entrevista, ocorre antes do excerto 101. Por motivos de análise, a ordem dos excertos é pelo 

fato de sempre discutirmos os aspectos positivos de cada categoria antes dos negativos. 
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A Apreciação de Reação-impacto é realizada pelo processo mental de cognição could 

improvise (conseguimos improvisar) e pelo epíteto funny (divertido), que é o sentimento 

resultante do improviso e dos erros cometidos. Em se tratando de improviso em atividades de 

dramatização, Duarte (2001) complementa que a improvisação propicia a autodescoberta e 

desencadeia o processo do aprender a aprender, levando ao encontro do aluno consigo 

mesmo, corroborando com Spolin (1963) quando pontua que a improvisação estimula o 

indivíduo a experienciar. 

Sentimentos semelhantes podem ser verificados nas instanciações dos excertos 107 e 

108, em que a atividade oral de dramatização em sala de aula é uma experiência que promove 

diversão e aprendizado: 

 

107. It was very funny and I think I could learn some things. {A2P2T1E}  

108. It was a large experience, I think. {A2P2T1E}  

 

A Apreciação de Reação-impacto no excerto 107 é realizada pelo epíteto funny 

(divertido) e complementada pelos processos mentais de cognição think (acho) e learn 

(aprender), enquanto que em 108 a realização da Apreciação se dá por nominalização large 

experience (grande experiência), seguida pelo processo mental de cognição think (penso). 

Novamente, pode ser verificada uma associação entre diversão e o aprendizado de inglês 

através de produção oral em atividades de dramatização. 

 

Na Fase 3, a Apreciação em relação à Composição está relacionada com a forma em 

que a produção oral se desenvolveu em atividades de dramatização, como a peça de teatro 

ensaiada e encenada pelos alunos participantes da pesquisa – levando em consideração o 

tempo dado aos alunos para preparação, ensaio, correções, as leituras dos textos, a quantidade 

de pessoas presentes nos ensaios, a busca pela espontaneidade, a preparação para a encenação 

para o público etc.  

Nos excertos 109 ao 111, podemos verificar os aspectos mais comuns encontrados nas 

avaliações referentes às apreciações quanto à Composição dos tipos proporção e 

complexidade: 

 

109. A little difficul because we need to search some words very specifically to the context. 

{A2P2T1E}  

110. Speak in front of many people…very difficult to me. {A3P2T1E}  

111. And for me difficult was to prepare and the moment I think it is easier. {A1P2T1E}  
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Podemos perceber que a apreciação negativa do tipo Composição-complexidade é 

realizada principalmente pelo epíteto difficult (difícil), conforme evidenciado nos excertos 

109, 110 e 111. As dificuldades destacadas pelos alunos referem-se a motivos diferentes: em 

109, o A2 aponta para a procura de vocabulário específico para o contexto; em 110, como já 

visto anteriormente nos dados, o A3 ressalta a dificuldade para falar em público; por último, o 

A1, no excerto 111, diz que a dificuldade existiu durante a preparação, mas que o momento da 

encenação foi fácil, transformando, dessa forma, sua Apreciação negativa em positiva quanto 

à Composição-complexidade, cuja realização se dá pelo processo mental think (acho), seguido 

do epíteto easier (mais fácil). 

Em relação às avaliações do tipo Valoração-relevância, assim como nas Fases 1 e 2, 

só ocorreram de forma positiva, conforme mostra o excerto 112: 

 

112. It was great to memorize the new vocabulary/…/ {A4P1T1E}  

 

No excerto 112, ao avaliar a sua produção oral na atividade de dramatização encenada, 

podemos verificar que o A4 faz uma Apreciação realizada pelo epíteto great (ótimo), seguido 

pelo processo mental memorize (memorizar). Essa Apreciação sugere que a atividade serviu 

para memorizar vocabulário, e, dessa forma, o A4 sinaliza o que pode ser seu foco e o que 

parece ser importante para ele ao produzir oralmente em inglês. Essa é uma Apreciação 

evocada de Valoração-relevância devido ao fato de que ela responde à questão “É bom pra 

quê?” ou “É relevante (importante) para quê?”. 

O A4 refere-se à sua produção oral na atividade ao ato de memorizar vocabulário e, 

pelo fato de que memorizar pode estar relacionado à repetição, ensaio, ou, como alguns 

sugerem, treino, podemos inferir que memorizar vocabulário, para o A4, significa aprender tal 

palavra. Entretanto, como já discutido neste estudo, Ellis (2008, p. 99) ressalta a diferença 

entre conhecer uma expressão e saber usá-la em diferentes contextos. 

As ocorrências de Apreciação na Fase 3 podem ser verificadas no Quadro 10 na 

próxima página: 
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Quadro 10 – Apreciação sobre produção oral na Fase 3. 

Fase 3 – Produção oral – Apreciação 

Categorias de 

Apreciação 
Tipos Positiva Negativa Total 

Reação 
Qualidade 20 07 27 

Impacto 09 - 09 

Composição 
Proporção 04 03 07 

Complexidade 04 05 09 

Valoração Relevância 06 - 06 

Total 42 14 56 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Fase 3 foi composta por um menor número de participantes, 10, contra 34 nas Fase 

1 e 2. O número de ocorrências, consequentemente, pode ter sido influenciado por esse fato, 

dessa forma, como podemos verificar no Quadro 10, em relação à categoria Reação, 

emergiram 36 ocorrências, das quais 20 ocorrências foram positivas e sete negativas para a 

Reação-qualidade, enquanto que houve nove ocorrências positivas para a categoria Reação-

impacto.  

Quanto à categoria Composição, 16 ocorrências foram encontradas, sendo quatro 

positivas e três negativas em relação à proporção e quatro ocorrências positivas e cinco 

negativas em relação à complexidade.  

Em relação à categoria Valoração, somente houve ocorrências relacionadas à 

relevância, um total de seis, todas positivas. O total de ocorrências positivas de Apreciação na 

Fase 3 foi de 42, enquanto que 14 foi o total para as negativas. O total de ocorrências de 

Apreciação nessa fase foi de 56. Nessa Fase, tais números, no entanto, revelam que, 

proporcionalmente, o número de ocorrências da categoria Composição em relação à Reação 

foi mais elevado. Na próxima página, o Gráfico 4, mostra as ocorrências positivas e negativas 

das categorias de Apreciação: 
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Gráfico 4 – Apreciação sobre produção oral na Fase 3. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O que podemos observar no Gráfico 4 é a permanência da categoria Reação como 

principal mecanismo de Apreciação utilizado pelos alunos participantes desta pesquisa para 

avaliar a sua produção oral, porém, diferentemente da Fase 1, podemos verificar um aumento 

considerável na utilização da categoria Composição, conforme já mencionado, tanto 

positivamente quanto negativamente. 

Durante as três fases deste estudo, as avaliações dos alunos de ILE sobre sua produção 

oral foram discutidas e analisadas com base no Sistema de Avaliatividade (MARTIN;WHITE, 

2005), mais precisamente, nos mecanismos de Apreciação, concomitantemente com a teoria 

que envolve estudos sobre produção oral através dos trabalhos de Swain (1995), Ellis (2008),  

Skehan (2002), dentre outros.  

Faremos uma síntese da análise com o intuito de discutir os resultados relacionados 

com as três fases baseando-nos nas nossas perguntas de pesquisa.  
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3.5 Síntese da análise 

 

Nesta seção, discutiremos as três Fases da pesquisa no tocante às ocorrências dos 

mecanismos de Apreciação como suporte teórico para a análise das avaliações dos 34 alunos 

participantes desta investigação sobre sua produção oral em sala de aula de ILE ao longo de 

um semestre letivo. 

Ao somarmos todas as ocorrências de cada categoria de Apreciação em cada uma das 

fases, chegamos aos números apresentados no Quadro 11: 

Quadro 11 – Apreciação nas três fases da pesquisa. 

Tipo de 

Atitude 

Categorias / 

Polaridade 
Total Produção oral 

Apreciação 

RQ + 155 

RQ - 35 

RI + 37 

CP + 12 

CP - 02 

CC + 11 

CC - 07 

VR + 41 

Total  300 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Quadro 11 nos mostra todas as recorrentes categorias de Apreciação e suas 

polaridades. A categoria Reação aparece com maior número de ocorrências, com 231, sendo 

157 ocorrências de Reação-qualidade positiva, 35 de Reação-qualidade negativa e 37 de 

Reação-impacto. A categoria Valoração foi a segunda categoria mais utilizada, com 41 

ocorrências, e a terceira, a categoria Composição, com 32 ocorrências, das quais 12 são de 

Composição-proporção positiva e duas negativas – 11 são de Composição-complexidade 

positiva e sete negativas. 

Entre a Fase 1 e a Fase 2, dentre as categorias de Apreciação utilizadas pelos alunos 

participantes deste estudo, é possível perceber que a categoria Reação praticamente 

permaneceu sendo a mais utilizada, com pouca variação em números. A categoria Valoração 

foi bastante utilizada de forma positiva na Fase 1, porém é possível verificar que houve uma 

inversão de posição entre a categoria Valoração e Composição. A Fase 2 mostra que a 

categoria Valoração obteve menos ocorrências, enquanto que a categoria Composição foi 

mais utilizada do que na Fase 1. O Gráfico 5, na próxima página, mostra as variações das 

categorias de Apreciação ao longo das três fases: 
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Gráfico 5 – Mapeamento das categorias de Apreciação nas três fases. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com o mapeamento resultante desta análise dos mecanismos de Apreciação 

ao longo do semestre letivo em que esta pesquisa foi realizada, conforme apresentado no 

Gráfico 5, podemos depreender que as avaliações feitas pelos alunos participantes a respeito 

de sua produção oral, através de suas escolhas lexicais, foram relacionadas com a categoria de 

Apreciação Reação (qualidade e impacto). 

Na Fase 1, os alunos aparentemente não deram ênfase às variáveis da produção oral e 

pouco discorreram sobre aspectos mais específicos relacionados com as atividades orais – 

responderam de forma superficial se gostavam ou não de sua produção oral e das atividades, 

utilizando-se principalmente de epítetos e processos para realizar a Apreciação. Aos aspectos 

ligados à Composição da produção oral e atividades orais, foi dada pouca ênfase. Até esse 

ponto, pouco foi exposto quanto aos desafios em relação à produção oral, enquanto que, no 

que diz respeito à Valoração, a importância dada à produção oral teve um número de 

ocorrências considerável. 

Na Fase 2, podemos verificar que quase não houve mudança em relação ao fato de 

gostar ou não de produzir oralmente (categoria Reação), porém, percebemos que na categoria 

Reação suas avaliações passaram a ser mais criteriosas, eles expuseram mais detalhes sobre o 

que avaliavam. As categorias Composição e Valoração alteraram de posições – os alunos 

participantes passaram a avaliar mais sua produção oral no que concerne às dificuldades e 
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facilidades – a forma como as atividades são desenvolvidas, os aspectos que envolvem a 

produção oral, tais como: pronúncia, fluência, gramática (acurácia), vocabulário etc., enfim, 

as variáveis de produção oral relacionadas aos aspectos de elaboração – aspectos relacionados 

à Composição. 

Na Fase 3, pela diferente natureza do instrumento de coleta, o reduzido número de 

participantes gerou números mais baixos, porém, proporcionalmente, o número de ocorrências 

de Apreciação em relação à categoria Composição, proporção e complexidade, aumentou 

consideravelmente. Podemos inferir que houve uma diferença considerável nas avaliações dos 

alunos quanto aos detalhes avaliados – suas respostas revelaram uma avaliação mais precisa 

sobre sua produção oral, assim como sobre as atividades orais, entre a primeira fase e a 

terceira. 

Em relação às escolhas léxico-gramaticais para a avaliação de sua produção oral, nas 

três fases, os alunos utilizam-se prioritariamente de epítetos, dentre os quais good (bom, boa) 

e  important (importante) estão entre os mais utilizados. Ademais, os processos mentais 

também estão presentes dentre as escolhas léxico-gramaticais para realizar a avaliação e o 

processo mental like (gosto) é o mais recorrente. 

Outro detalhe a se observar é o aumento de ocorrências de Apreciações negativas. Na 

Fase 1, as avaliações negativas corresponderam a aproximadamente 9,5% das instanciações, 

enquanto que na Fase 2 esse percentual subiu para 16,5% e na Fase 3, 25% foi o valor 

aproximado de instanciações contendo avaliações negativas sobre aspectos relacionados com 

a produção oral dos alunos participantes da pesquisa. Esse aumento considerável pode ter sido 

causado pelo senso crítico despertado durante o processo em que eles foram incitados a 

refletir sobre sua produção oral nas fases da pesquisa. 

Por outro lado, os que predominantemente avaliaram de modo positivo também 

explicitaram os aspectos que lhes causaram impacto ao longo das três fases deste estudo, 

dentre os quais, em ordem de maior ocorrência, vocabulário e interação estão entre os 

principais aspectos destacados pelos alunos participantes em relação à sua produção oral. Um 

aspecto que recebeu destaque foi o “tempo”, o que reflete a necessidade de planejar e ensaiar 

as atividades de produção oral. Aspectos tais como fluência, pronúncia e acurácia também 

estiveram entre os ressaltados pelos alunos, porém, suas ocorrências foram em menor número.  

O fato de que os alunos participantes, durante o semestre letivo em que esta pesquisa 

foi realizada, responderam os questionários e foram submetidos a uma entrevista pode ter os 

levado a pensar sobre a sua produção oral. Se cada questionário os levou a discutir sobre sua 
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prática em sala de aula, a sua produção oral e as atividades orais envolvidas, seu senso crítico 

em relação a esses aspectos pode ter ficado mais apurado. 

É importante ressaltar que a pesquisa foi realizada na L2 e esse fato impactou nos 

resultados da pesquisa por ter sido desenvolvida com base em uma língua que os alunos estão 

aprendendo. Sobre fatos como esse, dentre outros, discorreremos nas considerações finais a 

seguir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa foi motivada por nossos questionamentos e inquietações a respeito do 

ensino da produção oral, enquanto professor de ILE por mais de dez anos. No período da 

geração de dados aqui apresentados, discutidos e analisados, a necessidade de ter acesso às 

percepções de alunos de ILE desencadeou uma investigação sobre o ensino de produção oral, 

cujo objetivo era de investigar, a partir de uma perspectiva sistêmico-funcional, as avaliações 

de alunos de ILE acerca de sua produção oral ao longo de um semestre em sala de aula, ao 

participarem de atividades orais tais como diálogos, role-plays, dramatizações, e ainda 

debates e apresentações de trabalhos individuais ou em grupos.  

Como objetivo geral, buscávamos saber quais aspectos da produção oral eles 

destacavam tanto positiva como negativamente para o seu desenvolvimento. Tais 

questionamentos culminaram nas seguintes perguntas de pesquisa: 

 

1. Como alunos de um curso de inglês avaliam linguisticamente a sua produção em 

atividades de produção oral no decorrer de um semestre?  

 

2. Quais aspectos relacionados à aprendizagem da produção oral são ressaltados 

pelos alunos em suas avaliações?  

 

3. Como se caracterizam léxico-gramaticalmente as avaliações dos alunos sobre sua 

produção oral a partir do Sistema de Avaliatividade proposto por Martin e 

White (2005)?  

 

Com base nessas perguntas de pesquisa, foram desenvolvidos dois tipos de 

instrumento para geração de dados: dois questionários para coletar as respostas dos alunos 

participantes, em que o primeiro seria aplicado no início do semestre e o segundo na metade 

do semestre. Uma entrevista foi realizada com os alunos participantes ao final do semestre 

para coletar os últimos dados da pesquisa, suas últimas avaliações sobre sua produção oral.  

Optamos por formular os questionários e a entrevista na L2 por dois principais 

motivos: (1) Esta pesquisa diz respeito ao ensino de produção oral em ILE e (2) o nível dos 

alunos participantes já permitia que eles expusessem suas ideias com certo domínio 

linguístico, mesmo com supostas inadequações. 



104 

 

Decidimos realizar este estudo em quatro turmas de ILE e, para tanto, convidamos 

dois colegas de trabalho, sendo cada um professor de duas das turmas participantes. A escolha 

desses professores foi feita pelo fato de que ambos demonstram interesse em explorar os 

aspectos da produção oral em sala de aula através de atividades orais, tais como: role-plays, 

encenações, debates, atividades orais em grupo etc.  

Após o convite aceito, as turmas foram selecionadas, dentre as quais três 

correspondiam ao nível B1 e uma ao nível B2 (baseado no Quadro Europeu Comum de 

Referência), ver Quadro 3 – totalizando 34 alunos participantes. Levando em consideração os 

níveis das turmas, optamos por elaborar as perguntas, assim como receber as respostas dos 

questionários e da entrevista na L2.  

Após a leitura dos dados coletados em todas as fases da pesquisa, utilizamos a 

ferramenta computacional WST (SCOTT, 2010), através do uso de duas de suas funções: a 

função Wordlist, que forneceu a lista de palavras por frequência e a função Concord, que nos 

permite analisar tais ocorrências inseridas nas instanciações, no contexto. Após a verificação 

lexical, iniciamos a organização quantitativa dos dados e a divisão das categorias dos itens 

avaliados, a produção oral em si e as atividades orais.  

Para a interpretação dos dados, buscamos respaldo teórico nas teorias sobre o ensino 

de produção oral em ILE (cf., por exemplo, LITTLEWOOD, 1981; BROWN; YULE, 1983; 

BROWN, 1994; UR, 1996; CARTER; MCCARTHY, 1997; NUNAN, 1999; BROWN, 2004; 

ELLIS, 2008), assim como em estudos relacionados com aquisição da linguagem e cognição 

(cf., por exemplo, SWAIN, 1985; 1995; LEVELT, 1989; SWAIN; LAPKIN, 1995; 

SKEHAN; FOSTER, 1997; 1999; ROBINSON, 2001; BYGATE, 2001). Esses estudos sobre 

cognição e aquisição da L2 contribuíram para nossas discussões sobre produção oral, 

entretanto, não adentramos nos detalhes desses aspectos por esse não ser o foco deste estudo.  

Por ser uma pesquisa que investiga a interação de pessoas e seus sentimentos, cujos 

significados interpessoais concernem às relações de negociações sociais, utilizamos a teoria 

do Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005), porém, priorizamos a categoria de 

Apreciação, esta fazendo parte do subsistema de Atitude, por estarmos tratando de avaliações 

de coisas, performances de pessoas e fenômenos – mais precisamente – avaliações de alunos 

sobre sua produção oral em ILE e demais aspectos, tais como suas variáveis, atividades orais, 

participantes etc. 

Em relação aos resultados da pesquisa, levando em consideração os seus objetivos, 

podemos afirmar que foram alcançados, uma vez que foi possível observar como os alunos 
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participantes desta pesquisa avaliam a sua produção oral. No tocante à Apreciação, ao analisar 

os dados do primeiro questionário (Fase 1), pudemos perceber que houve uma tendência em 

responder aos questionamentos de forma superficial: aproximadamente 20% dos alunos 

participantes mencionaram aspectos da produção oral em sua avaliação, utilizando-se de 

epítetos e processos mentais em sua maioria – enquanto que 80% mencionaram que gostavam 

ou não de falar em inglês, que precisavam melhorar sua produção oral, que era importante, 

que era maravilhoso, que era necessário, etc. Contudo, avaliações positivas sobre sua 

produção oral levando em conta suas reações foram predominantes.  

Na análise das avaliações presentes no segundo questionário (Fase 2), no que diz 

respeito à Apreciação, o número de alunos que discorreram mais especificamente sobre os 

aspectos de sua produção oral subiu para 33%. Diferentemente da Fase 1, em que as 

avaliações incidiam mais sobre a importância de produzir oralmente em sala de aula e devido 

ao fato de gostar ou não, na Fase 2, pudemos perceber que houve avaliações relacionadas com 

a elaboração e aos meios pelos quais a produção oral era desenvolvida em sala de aula. 

Podemos inferir que esse fato pode ter sido causado por discussões sobre a aplicação do 

primeiro questionário entre os alunos, em que eles foram questionados e tiveram que fazer 

uma avaliação sobre algo que possivelmente, até então, não haviam sido questionados antes.  

Na Fase 3 da pesquisa, dez, dos 34 alunos participantes das Fases 1 e 2, participaram 

da entrevista, o que gerou dados com um menor número de ocorrências de Apreciação. 

Porém, proporcionalmente, foi possível verificar um aumento considerável das instanciações 

contendo detalhes relacionados aos aspectos da produção oral – em aproximadamente 50% 

das instanciações tais aspectos forma mencionados. Os alunos discorreram não só sobre as 

variáveis em si, mas houve considerável aumento de avaliações negativas nas quais 

expuseram suas dificuldades, ansiedades, medos e a persistência desses fatores ao longo do 

semestre.  

Conforme explicitado na síntese da análise, na Fase 1, as ocorrências de avaliações 

negativas aumentaram ao longo do semestre – iniciando com aproximadamente 9,5% das 

instanciações, chegando a 25% na Fase 3. O possível senso crítico despertado durante o 

processo em que foram incitados a refletir sobre sua produção oral nas fases da pesquisa nos 

faz sugerir que a prática de questionar alunos de ILE a respeito de sua produção oral, escrita, 

dentre outras habilidades trabalhadas em sala de aula, desde os níveis iniciais, pode levá-los a 

questionar seu próprio desempenho em sala de aula, dessa forma, fazendo com que seus 

objetivos linguísticos, tais como fluência, pronúncia, acurácia etc., sejam alcançados de forma 
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mais precisa. Acreditamos, desse modo, que haja uma necessidade de um ensino deliberado e 

explícito da produção oral. 

O presente estudo teve algumas limitações, dentre as quais estão:  

(1) A realização da pesquisa em inglês parece ter limitado a densidade lexical das 

avaliações contidas nas respostas dos alunos participantes. Acreditamos que se a pesquisa 

tivesse sido realizada na L1, talvez tivéssemos obtido resultados mais amplos e mais fiéis às 

suas avaliações sobre a produção oral. Porém, ainda assim, acreditamos que, ao realizarmos 

esta investigação na L2, expusemos a realidade de um recorte de alunos que se expõem 

oralmente na L2, a língua que eles têm o objetivo de dominar. 

(2) Na coleta de dados da Fase 2, muitos alunos faltaram nos dias escolhidos para a 

aplicação dos questionários, o que fez a aplicação ser adiada em alguns dias. Na terceira 

tentativa, alunos que haviam participado da Fase 1 ainda faltavam, resultando, dessa forma, 

em um número menor de participantes comuns nas Fases 1 e 2 em três turmas, das quatro 

envolvidas no estudo.  

(3) Para a entrevista, os 34 alunos participantes das Fases 1 e 2 foram convidados, 

porém pouco mais da metade compareceu nos dias escolhidos para a realização da entrevista. 

Na segunda tentativa para realizá-la, dos alunos que aceitaram participar, somente 10 

compareceram.  

(4) Percebemos que uma minoria de alunos não desenvolveu suas respostas como 

esperávamos, talvez pelo tempo exigido para essa tarefa – alguns responderam de forma 

sucinta e rápida, dando a ideia de que eles estavam apressados ou sem paciência. 

Ao final de nossa análise, podemos perceber que uma variedade de estudos 

relacionados como este pode ser realizada. Avaliações de alunos sobre sua produção escrita, 

oral, assim como sua compreensão escrita e oral podem ser investigadas partindo de 

pressupostos teóricos semelhantes, de acordo com a habilidade escolhida. 

Acreditamos que a GSF de Halliday (1985) e o Sistema de Avaliatividade de Martin e 

White (2005) podem contribuir para pesquisas sobre o ensino e aprendizagem de ILE, por 

exemplo, comparando as avaliações que professores fazem de seus alunos e a dos próprios 

alunos, fazendo um tipo de acareação para uma investigação sobre crenças no ensino de ILE 

ou para uma investigação que conflitam os interesses dos alunos e os interesses dos 

professores. Uma possível medição da produção oral dos aprendizes para verificar se, de fato, 

houve impacto em seu desenvolvimento ao longo de uma semestre seria outra sugestão de 

investigações futuras. 
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Diante dos resultados obtidos, acreditamos que esta pesquisa contribuirá para o 

desenvolvimento de novas pesquisas não só relacionadas à produção oral, mas a outras 

habilidades que envolvem o ensino e aprendizagem de ILE.  
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ANEXO I 

 

Questionário 1 

 

Student’s Impressions on Speaking Activities – An EFL research 

 

Questionnaire 1 

We would like to ask you to help us by answering the following questions concerning „Speaking 

Activities‟ in foreign language learning. This is not a test so there is no “right” or “wrong” answers 

and you don‟t even have to write your name on it. We are interested in your personal opinion. Please 

give your answers sincerely as only this will guarantee the success of the investigation. Thank you 

very much for your help. 

If you have any question, please ask your teacher. 

 

1 – How do you evaluate speaking in English in class? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2 – Every time I have to speak in class I feel: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3 – What can you say about the sentence: “the more you speak in class, the more fluent you will get”? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4 – How do you feel when participating in: 

 

4.a. Conversation games? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.b. Pair work?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.c. group work? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.d. Role-plays (sketches, performances, standing up and acting)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

Questionário 2 

 

Student’s Impressions on Speaking Activities – An EFL research 

 

Questionnaire 2 

We would like to ask you to help us by answering the following questions concerning „Speaking 

Activities‟ in foreign language learning. This is not a test so there is no “right” or “wrong” answers 

and you don‟t even have to write your name on it. We are interested in your personal opinion. Please 

give your answers sincerely as only this will guarantee the success of the investigation. Thank you 

very much for your help.  

 

1. How do you feel about your SPOKEN English today some weeks after this English course started? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. How do you feel when you present a speech in English for the rest of your classmates? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. How do you feel when you participate in debates in English? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. How do you evaluate the activities in which you have to perform a dialogue in English with one or 

more people? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. How would you feel if you and your group had to perform a short play in English for your 

classmates to watch? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



116 

 

ANEXO III 

 

Temas para Debate 

 
1. Children‟s education is up to the school, not to their parents. Do you agree? 

 

2. Being a paparazzi is a profession as any other. So it‟s part of the papparazzi‟s job to invade 

people‟s privacy. 

 

3. Everyone here is foreign. Tell us all you know about Carnival. Where, when and how it 

happens. 

 

4. Tell us about the last film you saw. How do you like it? Tell us all you know about the 

moviemakers. What‟s the story about? 

 

5. Magazines like “Caras” and tabloids like the British “The Sun” don‟t add any culture to 

anyone. They should not be read at all. Do you agree or not? Why do you think people read 

these kinds of magazines and sensationalist tabloids? 

 

6. Celebrity scandals in the press: should they be banned? E.g. Bill Clinton and Monica 

Liwinsky‟s case and Daniela Ciccarelli‟s sex video. Do you think the population of that 

country should care about it? 

 

7. The Olympic Games: What is it? Tell us all you know about them. Where, when and how it 

happens. A country invests millions of dollars to host these games. Do you think Brazil should 

spend all this money to host games like these, or the world cup? 

 

8. We‟d like to know about São João Festivities. Tell us all you know about it. 

 

9. Many poor people, including children, are at the traffic lights on the streets asking drivers for 

money. Others are on the streets “watching” people‟s cars while they are at work. Is there any 

solution for this problem? Do you think people should just give them money? 
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ANEXO IV 

 

Termo de consentimento - Alunos 

 

Tendo em vista a pesquisa de Mestrado sobre o ensino da produção oral conduzida 

pelo mestrando James Araújo de Vasconcelos, no Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do Prof. Dr. 

Orlando Vian Jr., afirmo que minha participação como colaborador para a pesquisa é 

voluntária.  

Afirmo que fui informado(a) dos procedimentos que serão utilizados neste projeto e 

estou ciente de que todas as minhas respostas, escritas ou orais, serão divulgadas, para os fins 

da pesquisa, de forma anônima. Também estou ciente de que trechos da transcrição da 

entrevista e do questionário poderão ser usados em relatórios, apresentações e artigos sobre a 

pesquisa.  

  

Desejo dar minha contribuição voluntária como colaborador(a).  

Reconheço que recebi uma cópia do presente Termo de Consentimento.  

  

Nome: _______________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

Data: ________________________________________________________________ 

  

Adaptado de: BARCELOS, A. M. F. Ser professor de inglês: crenças, expectativas e dificuldades dos alunos de 

Letras. In: VIEIRA ABRAHÃO, M. H. (Org.). Prática de Ensino de Língua Estrangeira: experiências e 

reflexões. Campinas: Pontes, 2004, p. 29. 
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ANEXO V 

Termo de consentimento – Instituição 

 

(Gerente da unidade) 

Tendo em vista a pesquisa de Mestrado sobre o ensino da produção oral conduzida 

pelo mestrando James Araújo de Vasconcelos, no Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do Prof. Dr. 

Orlando Vian Jr., pedimos sua permissão para aplicar dois questionários a alunos de quatro 

turmas de inglês desta instituição, assim como fazer uma entrevista com os mesmos. 

 

_______________________________  _____________________________ 

              Gerente da unidade                                                          Pesquisador 

 

 

Local e Data: ________________________________________________ 


