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RESUMO 

CYPRIANO, Ana Paula Tavares de Moraes Silva. Interação, autonomia e mediação 
tecnológica no ensino-aprendizagem de inglês como língua adicional. 2015, 284f. Tese 
(Doutorado em Estudos de Linguagem) - Instituto de Letras, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2015. 

Este estudo tem como objetivo geral averiguar a contribuição da fala-em-interação 

institucional de uma docente na promoção da autonomia discente, do tipo reativa, em 

contextos mediados pelas novas tecnologias. Situa-se no contexto de ensino e 

aprendizagem de língua inglesa como língua adicional, em uma escola pública de ensino 

fundamental, localizada  no município do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados dentro 

da abordagem quali-quantitativa de pesquisa. Os instrumentos de pesquisa utilizados foram 

questionário, gravações em vídeo e áudio de aulas da professora, atividades produzidas 

pelos discentes, conversas em chat da rede social Facebook e entrevista estruturada. As 

análises foram feitas considerando-se o conceito de autonomia como sistema 

multifacetado, conceitos da Análise da Conversa Etnometodológica, e da Sociolinguística 

Interacional que servem de instrumentos para a análise da fala-em-interação institucional. 

Os resultados mostram que quando a fala-em-interação institucional leva em conta as 

várias facetas da autonomia, ela contribui positivamente para a promoção da autonomia 

discente, do tipo reativa, em ambientes mediados por novas tecnologia. 

Palavras-chave: Fala-em-interação institucional, Autonomia, Novas Tecnologias, 

Sociolinguística Interacional, Ensino e aprendizagem, Inglês como língua adicional. 



ABSTRACT 

CYPRIANO, Ana Paula Tavares de Moraes Silva. Interaction, autonomy and 
technological mediation in teaching-learning of English as an additional language. 2015, 
284f. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem) - Instituto de Letras, Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

This study aims to determine the contribution of a teacher’s institutional talk-in-interaction 

in promoting learner’s reactive type autonomy in technology-mediated learning contexts. 

Its context is related to teaching and learning English as an additional language in a public 

elementary school, in the municipality of Rio de Janeiro. Data were collected considering 

the qualitative and quantitative research approach. The research instruments used were 

questionnaire, recordings of the teacher’s classes, activities produced by students, 

interactions in Facebook chats and structured interviews. The data were analyzed 

considering the concept of autonomy as a multifaceted system, concepts of Conversation 

Analysis, and Interactional Sociolinguistics as tools for the analysis of institutional talk-in-

interaction. The results show that when institutional talk-in-interaction takes into account 

the various facets of autonomy, it contributes positively to the promotion of student’s 

reactive type autonomy in technology-mediated learning contexts. 

Keywords: Institutional talk in interaction, Autonomy, Information and Communication 
Technology, Interactional Sociolinguistics, Teaching and learning, English as additional 
language 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

Discurso, autonomia e novas tecnologias são três importantes componentes de sala 

de aula, uma vez que o discurso permeia as interações em sala de aula, a autonomia é uma 

das características esperadas nos discentes e as novas tecnologias estão presentes em 

grande parte das salas de aula contemporâneas. A importância de sua análise reside no fato 

de determinar se há alguma relação entre eles. E, se houver, investigar como um influencia 

no outro.  

O discurso perpassa nossas vidas, nossas histórias em diferentes enquadres 

(filho(a)-pai/mãe; aluno(a)-professor(a); amigo(a)-amigo(a); chefe-empregado(a), etc.) e 

constitui-nos enquanto indivíduos. Há discursos que serão ouvidos e solenemente 

ignorados. E outros, que serão assimilados causando mudanças parciais ou completas em 

nós, em nossa subjetividade. Por isso a relevância de se analisar o discurso do professor em 

sala de aula e sua pertinência na mobilização dos alunos no que tange à autonomia. 

Incentivar a autonomia discente é vital para o processo de ensino-aprendizagem porque ela 

será a válvula propulsora para que o aluno busque o conhecimento. 

Por muitos anos, o professor foi considerado o detentor do saber, aquele a quem os 

aprendizes deveriam recorrer para sanar suas dúvidas e obter conhecimento. Com o avanço 

tecnológico, o mundo se depara com uma miríade de aplicativos e uma rede virtual de 

informações, a Internet. Apesar do cuidado necessário com a veracidade das informações 

obtidas na rede, na era digital em que vivemos, os alunos têm a chance de debater e 

compartilhar informações de uma maneira mais igualitária, já que a informação está ao 

alcance de todos ou quase todos. 

!19



Os avanços tecnológicos e o acesso à informação, indubitavelmente, trazem no seu 

bojo outra concepção de aprendizagem, instigando a construção de outro olhar sobre o 

ensino. Nesse sentido, a tríade escola-professor-aluno precisa rever seus posicionamentos, 

práticas e atitudes quanto ao seu papel no processo ensino-aprendizagem e quanto à 

construção de conhecimentos.  

A escola necessita repensar seu posicionamento, amparado por lei, (lei municipal 

do Rio de Janeiro nº 4.734, de 4 de janeiro de 2008; Projeto de Lei Federal 2246/07) sobre 

a proibição do uso de celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em sala de aula. 

Embora o Projeto de Lei preveja a utilização do uso desses equipamentos com fins 

pedagógicos, as escolas, muitas vezes, têm um posicionamento divergente. Outras vezes, 

apesar de saberem que há docentes desenvolvendo projetos envolvendo o uso de novas 

tecnologias com as turmas sob sua responsabilidade, não permitem que os alunos façam 

uso de dispositivos móveis no ambiente escolar se não for sob a supervisão do regente 

responsável pelo projeto, o que acaba dificultando o desenvolvimento das atividades, uma 

vez que o horário do professor com os alunos em sala de aula é limitado e as pesquisas ou 

preparações de trabalhos são, com frequência, realizadas em outros momentos que não o 

de aula.  

No que concerne ao professor, esse não pode ignorar que a tecnologia é parte 

integrante da vida de seus alunos. E, como a escola, supostamente, precisa estar em 

consonância com a realidade da sociedade vigente, a tecnologia precisa integrar as práticas 

pedagógicas de todo professor. Consequentemente, a função do professor se modifica em 

diversos momentos da aula: compartilhar conhecimento; encorajar participação ativa dos 

alunos; prover situações de interação entre os alunos; oferecer atividades em que a 

!20



tecnologia esteja presente; monitorar a construção do conhecimento dos alunos enquanto 

fazem uso das novas ou das antigas tecnologias; ter conhecimento dos recursos 

tecnológicos que serão utilizados em sala, estar disponível para quaisquer dúvidas ou 

problemas que possam surgir. 

Os discentes precisam estar ativamente engajados e comprometidos com o seu 

processo de aprendizagem. Caso contrário, o uso das novas tecnologias pode apresentar 

um obstáculo para o mesmo, uma vez que os distratores são inúmeros. 

Com o objetivo de estimular a inclusão digital no ensino público fundamental e 

médio, bem como a consonância das práticas pedagógicas com esse outro paradigma 

educacional, no Brasil, o Ministério da Educação tem empregado algumas ações.   Dentre 

elas estão: a) o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo); b) o Projeto 

Um Computador por Aluno (UCA); c) o Programa Um Computador por Aluno 

(PROUCA); d) o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE); e e) Tablets. 

O Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) do Ministério da 

Educação foi criado em 1997, com a finalidade de promover o uso da tecnologia como um 

dos recursos pedagógicos no ensino público. 

 O Projeto Um Computador por Aluno (UCA) surgiu em 2005, mas a fase piloto 

somente começou a ser implementada a partir de 2009 . O projeto visou fornecer 1

computadores portáteis a alunos de diferentes escolas da rede pública de ensino com o 

intuito de intensificar o uso das novas tecnologias no ensino. 

 Informação obtida através do blog da Universidade Federal da Bahia (UFBa): https://blog.ufba.br/ucabahia/1

breve-historico-do-projeto-uca/

!21
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 O Programa Um Computador por Aluno (PROUCA), instituído pela Lei 

nº12.249, de 14 de junho de 2010 ,  se refere ao registro de preços do Fundo Nacional de 2

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para que os estados e municípios adquirissem os 

computadores portáteis com recursos próprios ou através do financiamento do BNDES. Os 

computadores do PROUCA, também denominados laptops educacionais, têm sistema 

operacional específico e foram desenvolvidos, em especial, para o uso no ambiente escolar. 

No Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE), lançado em 2008 através do 

decreto 6424, há a previsão da substituição da obrigação de instalação de postos de serviço 

telefônico nos municípios, por parte das operadoras autorizadas, pela instalação da 

“infraestrutura de rede para suporte a conexão à Internet nos municípios brasileiros e 

conectar todas as escolas públicas urbanas” (Brasil, 2013). 

A ação envolvendo os Tablets foi pautada na distribuição desses equipamentos para 

professores de ensino médio de escolas públicas urbanas. Junto a essa distribuição seletiva 

dos equipamentos foram ofertados conteúdos didáticos e recursos multimídias e digitais 

(Brasil, 2013). 

Apesar de o governo brasileiro ter promovido algumas ações que favorecessem, de 

certa forma, o uso da tecnologia como recurso pedagógico pelos docentes e/ou discentes, 

em variadas unidades educacionais (ProInfo, UCA, PROUCA, tablets), e tinham o intuito 

de fornecer a infraestrutura necessária ao uso de banda larga por escolas públicas urbanas 

(PBLE), as ações governamentais não foram suficientes para implementar o uso eficiente 

 Informação obtida no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): http://2

www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo/proinfo-programa-um-
computador-por-aluno-prouca .
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da tecnologia no ambiente educacional público e transformar a realidade educacional 

brasileira. 

O aumento na utilização do computador e das novas tecnologias no contexto 

educacional tem gerado inúmeras discussões sobre o real benefício dessa inserção das 

tecnologias na educação. Para além das questões políticas, há que se pontuar que as 

concepções acerca do uso das novas tecnologias em contextos educacionais ainda são 

extremamente diversas, e, muitas vezes, até opostas entre si. Enquanto uns profissionais da 

educação fazem o uso de novas tecnologias como tutores dos alunos, enfatizando uma 

instrução mais individualizada e, muitas vezes, solitária; outros utilizam as novas 

tecnologias como meros substitutos das antigas tecnologias (por exemplo: livro impresso e 

quadro negro/branco), com o objetivo de tornar as aulas mais atraentes para alunos, sem 

preocupação de ganho pedagógico real em decorrência da substituição de recursos 

pedagógicos. Outros defendem o uso das novas tecnologias como ferramenta, focando 

numa aprendizagem coletiva; onde os aprendizes acabam formando comunidades de 

aprendizagem e trabalhando de forma cooperativa.  

Quando há uma mudança na visão do uso das novas tecnologias (de tutor para 

ferramenta) em contextos educacionais, há também uma mudança na forma de 

aprendizagem: mudança do desenvolvimento de aprendizagem individual, com ênfase na 

cognição, para transformação social; com ênfase na historicidade e aprendizagem coletiva 

(LEFFA, 2009). 

Como mencionado anteriormente, a tecnologia permeia a rotina diária da vida 

moderna e é dita favorecer a autonomia, a qual pode ser desenvolvida em diferentes níveis. 

Ao se considerar que a tecnologia possibilita ao aluno tornar-se autônomo no que tange à 
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sua aprendizagem (PAIVA e BRAGA, 2008), é passível de observação em sala de aula que 

muitos não se apropriam dessa condição de engajamento e pró-atividade. Esse fato 

intrigante possibilita aventar as possíveis razões dessa realidade em que a autonomia 

discente é mínima ou nula: a) ela é decorrente de uma cultura latente, pautada na lei do 

menor esforço; b) é uma reação discente a uma postura docente que não promove a 

autonomia do aluno; c) consequência de uma utilização equivocada das novas tecnologias 

no contexto pedagógico; ou ainda, e) um somatório de todas essas possíveis causas.  

Essas considerações ajudaram a delimitar o escopo desta pesquisa, que é averiguar 

qual a contribuição do discurso e atuação do professor; isto é, da fala-em-interação 

institucional, na promoção da autonomia discente em contextos mediados pelas novas 

tecnologias. Esse estudo está inserido em um contexto de ensino de língua inglesa como 

língua adicional, e se justifica pelo fato de haver pesquisas estabelecendo a relação entre 

autonomia discente e uso de novas tecnologias (O’ROURKE e SCHWIENHORST, 2003); 

mas de haver um hiato no que concerne ao estudo da influência do discurso do professor 

na autonomia do aluno em ambientes onde o uso das novas tecnologias se faz presente.  

Visando responder à pergunta desta pesquisa - “Qual a contribuição da fala-em-

interação institucional docente na promoção da autonomia discente, do tipo reativa, em 

contextos mediados pelas novas tecnologias?”-, os seguintes objetivos específicos foram 

traçados:  a) averiguar a possível influência da fala-em-interação institucional docente na 

promoção da autonomia discente, do tipo reativa; b) analisar a fala-em-interação docente 

no que tange ao uso das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem da língua 

inglesa; e c) analisar o(s) efeito(s) desse uso das novas tecnologias em sala de aula, ou a 

distância, para a promoção da autonomia discente, do tipo reativa. 
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Esse trabalho desdobra-se ainda nos seguintes capítulos: o capítulo 2 discute o 

status  do inglês no mundo globalizado, tratando também do ensino da língua inglesa no 

Brasil, mais especificamente no município do Rio de Janeiro. Além da discussão do 

contexto de ensino de inglês, faz-se uma breve apresentação das teorias linguísticas 

relacionadas ao ensino/aprendizagem de língua, assim como das metodologias e 

abordagens atreladas a elas para que se entenda o contexto de ensino de inglês como língua 

adicional em uma escola municipal do Rio de Janeiro. 

O capítulo 3 versa sobre discurso e interação, destacando conceitos da análise da 

conversação etnográfica e da linguística sociointeracional, visto que esses conceitos são 

fundamentais para a análise da fala-em-interacão institucional da docente.  

O capítulo 4 discute o conceito de autonomia e suas diferentes facetas importante 

para compreender o conceito do que se busca promover, além de discutir brevemente a 

questão das novas tecnologias e o contexto educacional. 

O capítulo 5 descreve a metodologia utilizada na pesquisa, assim como o contexto, 

os sujeitos e os instrumentos e equipamentos de pesquisa. O capítulo 6 analisa e discute os 

dados gerados nesse estudo para se responder a questão de pesquisa. Subsequentemente, o 

capítulo 7 apresenta as considerações finais deste estudo sugerindo caminhos para 

possíveis pesquisas nesta área, tendo este estudo como referência. 
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CAPÍTULO 2. LÍNGUA INGLESA: ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Tendo em vista o contexto em que esse estudo está inserido, faz-se necessário discutir 

alguns aspectos inerentes à língua inglesa e ao seu processo de ensino e aprendizagem. Portanto, 

nesse capítulo será discutido, primeiramente, o status da língua inglesa nos dias de hoje, uma vez 

que proverá o cenário para justificar o ensino do inglês como língua estrangeira nas escolas. 

Subsequentemente, apresentar-se-á o posicionamento dos PCN de língua estrangeira referentes aos 

quatro anos do segundo segmento do ensino fundamental, porque eles, apesar de estarem sendo 

revistos para que possam estar mais adequados à sociedade contemporânea, ainda servem de norte 

à educação. Posteriormente, algumas teorias de aprendizagem serão discutidas a fim de prover 

subsídios para compreender as metodologias e abordagens oriundas dessas teorias e utilizadas ao 

longo dessa pesquisa. E, finalmente, discutir-se-ão metodologias e abordagens relacionadas ao 

ensino de língua, pois possibilitarão entender a fundamentação teórica subjacente às escolhas 

pedagógicas feitas durante as aulas de inglês analisadas durante essa pesquisa. 

2.1. Língua inglesa e seu status no mundo globalizado 

A expansão do inglês é tão significativa quanto o uso moderno de computadores. 
Quando a quantidade de informação necessária a ser processada excedeu a 
rdcapacidade humana, o computador entrou em cena, transformando os 
processos de planejamento e cálculo. Quando a necessidade de comunicação 
global excedeu os limites estabelecidos por barreiras linguísticas, a expansão do 
inglês acelerou, transformando padrões existentes de comunicação internacional  3

(tradução nossa). 
(FERGUSON 1983: ix apud PHILLIPSON, 1997, p.6) 

 A língua inglesa apresenta status diversificado de acordo com o momento sócio-

histórico-cultural. Na literatura encontram-se, dentre outros, os termos “língua franca”, 

“língua global” e “língua internacional” (CRYSTAL, 1997; GRADDOL, 1997; 

 The spread of English is as significant in its way as is the modern use of computers. When the amount of 3

information needing to be processed came to exceed human capabilities, the computer appeared on the scene, 
transforming the processes of planning and calculation. When the need for global communication came to 
exceed the limits set by language barriers, the spread of English accelerated, transforming existing patterns of 
international communication (FERGUSON 1983: ix apud PHILLIPSON, 1997, p.6).
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GRADDOL, 2006; MODIANO, 2001), fazendo alusão ao inglês. Ao se pensar na língua 

inglesa como língua internacional, há que se pensar em sua trajetória ao longo de diversos 

momentos sócio-históricos. No século XVI, a língua inglesa desempenhou a função de 

língua de contato nas colônias da Inglaterra tanto entre colonizadores e colonizados quanto 

entre os colonizados (CANAGARAJAH, 2006). Posteriormente, por ocasião da revolução 

industrial e expansão colonial no século XIX, o imperialismo britânico disseminou a língua 

inglesa pelo mundo. Essa disseminação aumentou consideravelmente como resultado da 

supremacia militar e econômica estado-unidense no período pós-guerra, determinando a 

expansão do uso do idioma no século XX (CRYSTAL, 1997; CYPRIANO, 2003; 

PHILLIPSON, 1997). Soma-se a isso, o fato da língua inglesa ter sido considerada 

imprescindível para a modernização, isto é, para importação das tecnologias ocidentais, e 

para o estreitamento de laços com a Europa e América do Norte (TOLLEFSON, 1991). Por 

conseguinte, diversos países adotaram o inglês como língua oficial (desempenhando a 

função de primeira ou segunda língua oficial) ou como língua estrangeira a ser incluída na 

grade curricular e aprendida na escola (CRYSTAL, 1997).  

 O conceito de língua estrangeira como é concebido na atualidade é uma criação 

preponderantemente do século XIX (GRADDOL, 2006). Todavia, somente na segunda 

metade do século XX, é que o ensino de inglês como língua estrangeira se tornou 

predominante. E, ao fazer a escolha de ensinar esse idioma como língua estrangeira, o 

Ministério da Educação de um determinado país e/ou o professor optam, conscientemente 

ou não, por ressaltar a relevância de aprender /ensinar sobre a cultura e a sociedade do 

falante nativo. Essa escolha também enfatiza a importância de imitar o comportamento do 

falante nativo do idioma alvo; uma vez que o aprendiz é visto como estrangeiro, como 
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aquele que se esforça para pertencer à comunidade linguística alvo do falante nativo 

(GRADDOL, 2006).  A ideologia disseminada por essa escolha é de que o padrão de 

proficiência a ser alcançado deve ser igual ou muito semelhante ao de um falante nativo, o 

que traz implicações para o processo de ensino-aprendizagem do idioma,  pois propaga-se 

a ideia de que o melhor professor é o falante nativo, enquanto o falante não-nativo 

representaria um profissional de qualidade inferior. Acrescenta-se ainda a questão 

comercial subjacente a essa ideologia: as editoras americanas e britânicas lucram ao 

comercializarem suas publicações, cujos textos bases estão na sua variedade linguística, 

para os outros países (UR, 2010) 

 Apesar de equivocada, essa concepção continua a ser veiculada, muitas vezes 

subliminarmente, no século XXI. Um exemplo disso é o comercial de TV de um curso de 

inglês online onde a atriz, cuja suposta nacionalidade é americana, termina o comercial 

falando em português, cuja pronúncia evidencia inúmeros traços da pronúncia da língua 

inglesa:  “Professores americanos, 24 horas por dia.”  Além de propagar a ideia de que o 

professor nativo é melhor, também estabelece que a variação linguística a ser aprendida é a 

americana. A ideologia da variação linguística a ser adotada, muitas vezes, passa 

despercebida uma vez que a cultura americana é amplamente difundida em inúmeras partes 

do mundo. Isso se justifica porque, devido à crescente influência dos Estados Unidos ao 

redor do globo terrestre no século XX, grande parte do mundo importou não só o idioma 

daquele país, mas também sua cultura na forma de música, filmes Hollywoodianos, a 

Internet (PEDERSON, 2011), jogos de vídeo games, estilo de alimentação (refrigerantes 

do tipo cola (Coca-Cola, Pepsi), sanduíches e refeições rápidas), sendo o  McDonald’s o 

ícone de restaurante do tipo fast-food.  
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 Entre o final do século XX e início do XXI, com a crescente utilização do inglês em 

interações entre falantes cuja língua materna difere de inglês, passa-se a utilizar o termo 

inglês como língua franca (ILF) para caracterizar tais interações. Embora as interações 

onde a língua inglesa é usada como língua franca não ocorram exclusivamente entre 

falantes não nativos desse idioma, a grande maioria dessas interações acontece entre 

participantes que, além de não compartilharem a mesma língua materna, são oriundos de 

contextos culturais diferentes, sendo o inglês, portanto, a “língua de contato” entre eles 

(FIRTH, 1996; JENKINS, 2009 ;SEIDLHOFER, 2005). Seidlhofer (2004) ressalta que 

essas interações de ILF transcorrem, geralmente, em redes influentes independente do seu 

contexto, como, por exemplo, na política, na ciência, nos negócios.  

 Quando a língua inglesa é a escolha para a comunicação entre falantes de diferentes 

línguas maternas, além do termo inglês como língua franca, os termos inglês como língua 

internacional (ILI), inglês como meio de comunicação intercultural (SEIDLHOFER, 2004, 

2005), inglês como língua global e inglês como língua mundial também podem ser 

utilizados (SEIDLHOFER, 2004). Termos esses possíveis de serem encontrados ao se 

refletir sobre o modelo de Kachru (1985), o qual busca representar a expansão do inglês no 

mundo, as formas como pode ser adquirido e seu uso atual. Nesse modelo há três círculos 

concêntricos: o interno, o externo e o em expansão. O primeiro círculo é o interno e menor 

deles. Ele se refere às variedades linguísticas que funcionam como as bases tradicionais do 

inglês; ou seja, o inglês como língua materna e o local onde as normas linguísticas são 

produzidas. Como exemplos, podem ser citados os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, 

a Nova Zelândia. O segundo círculo é o externo, o qual é maior que o primeiro e refere-se 

às fases iniciais da expansão da língua e posterior adoção da mesma como segunda língua 
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em contextos plurilíngues, sendo exemplos a Índia, o Paquistão e a Nigéria. O círculo 

externo seria onde as normas são desenvolvidas. O círculo em expansão é o terceiro e mais 

externo de todos. Ele está relacionado aos países que reconhecem a importância do inglês 

como língua internacional, mas que não foram colonizados pelos países do círculo interno; 

e onde o inglês é ensinado como língua estrangeira. O Brasil, a China e a Rússia são 

exemplos do círculo em expansão (CALVO et al., 2011; CANAGARAJAH, 2006;  

CRYSTAL, 1997; KACHRU, 1985; MOITA LOPES, 2008; UR, 2010). São os usuários do 

círculo em expansão que reforçam a alegação de que o inglês é o idioma internacional ou 

mundial (KACHRU, 1985).  

 O modelo de Kachru vem sendo questionado pelo fato de o número de falantes de 

inglês como língua franca ser consideravelmente maior do que os outros, o que o tornaria o 

círculo principal (MOITA LOPES, 2008; PEDERSON, 2011). Ademais, o fato de um 

falante poder usar o idioma como segunda língua ou como primeira, por exemplo, 

independe do círculo a que pertence; depende, na verdade, do nível de proficiência desse 

falante e de sua exposição ao idioma (MOITA LOPES, 2008), caracterizando, assim, uma 

fluidez, em vez de uma rigidez, entre os círculos.  

 Por vezes é pontuado que as pessoas precisam aprender inglês no mundo 

globalizado porque esse é o idioma dos computadores e da Internet. A dominação do inglês 

na Internet tem sido superestimada. Na fase inicial do advento da tecnologia, saber inglês 

era definitivamente um diferencial. Todavia, o fenômeno anglófono logo cedeu lugar a um 

fenômeno plurilíngue. Dados evidenciam que a proporção de material publicado na 

Internet em inglês vem decaindo, apesar de ainda existir uma quantidade 

consideravelmente alta de material nesse idioma em relação ao número de usuários cuja 
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primeira língua é o inglês.  Resultados de pesquisa mostram que há uma mudança na 

demografia dos usuários da Internet. O número de usuários que são falantes nativos de 

inglês vem diminuindo, enquanto o número de falantes de chinês e português vem 

crescendo demograficamente no que concerne ao uso da Internet (GRADDOL, 2006).  

Além disso, programas de computador têm permitido que a configuração dos mesmos seja 

feita em diversas línguas; vários sites da Internet oferecem suas informações em diferente 

idiomas, de acordo com a preferência do usuário; e o conteúdo da Web pode ser facilmente 

traduzido (op.cit.) ao clicar no link “traduzir essa página”, na página do Google, por 

exemplo. Essas três ações provavelmente contribuíram para reduzir a dependência da 

língua inglesa no que se refere à Internet. Segundo Fanziani (2012), na última década, o 

uso de um idioma local (chinês na China, por exemplo) em sites da Internet aumentou 

conforme o número de usuários da Internet cresceu. 

 Por outro lado, a língua inglesa vem desempenhando um papel fundamental no 

processo de globalização. Isso porque esse processo possibilita que as empresas 

terceirizem cada parte de suas atividades para qualquer país cujos custos com a mão de 

obra sejam baratos, e  a maioria dos contratos estrangeiros de terceirização são oriundos de 

empresas cuja língua oficial é o inglês. Outrossim, o relativo preço baixo das 

comunicações possibilita que uma infinidade de prestações de serviço seja realizada à 

distância, como as aulas de tutoria de matemática e de ciências para estudantes de ensino 

fundamental da Califórnia, nos Estados Unidos, ministradas à distância por professores na 

Índia, por exemplo (GRADDOL, 2006). Em decorrência disso, a necessidade de aprender 

inglês e usá-lo em interações comunicativas, entre falantes não nativos e entre falantes 

nativos com não nativos, tem aumentado substancialmente e resultado em numerosas 
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variedades linguísticas do idioma, que vem sendo denominadas como ingleses do mundo 

(World Englishes) (CALVO et al, 2011; CANAGARAJAH, 2006; JENKINS, 2009;  

PEDERSON, 2011; ROCHA e SILVA, 2011; SEIDLHOFER, 2004, 2005).  

 Essas variedades linguísticas dos World Englishes tendem a apresentar diferenças 

conforme as características lexicais, gramaticais, fonéticas, discursivas e pragmáticas da 

língua materna do falante, e por isso dividem opiniões. Há os que as consideram 

deficiências, falhas na aprendizagem, por não estarem em consonância com as normas do 

círculo interno de Kachru (CALVO et al., 2011). E há aqueles que as entendem como um 

novo fenômeno linguístico (GRADDOL, 2006), sendo todas as variedades linguísticas do 

inglês legítimas, independente do modelo de Kachru ou de questões como padrão 

linguístico ou o tipo de falante, nativo ou não nativo (JENKINS, 2009), salvaguardando a 

inteligibilidade mútua entre os participantes da interação em inglês. A inteligibilidade 

mútua leva em conta o mundo globalizado do século 21 e reorganiza algumas relações de 

poder concernentes à língua, e, por conseguinte, transfere a autoridade das variedades 

linguísticas do círculo interno para todos os usuários do inglês, independente do círculo a 

que pertencem (PEDERSON, 2011). Esse posicionamento abre um hiato entre a situação 

ideal e a real, pois o padrão de inteligibilidade se modificará de acordo com os 

participantes da interação. Além disso,  acarreta consequências para o contexto de sala de 

aula, haja vista que o padrão de inteligibilidade se modificará conforme os participantes da 

interação. Portanto, como estipular a inteligibilidade a ser ensinada em sala de aula? 

 Acrescenta-se ainda o fato das publicações (gramática, dicionários, etc.) e do 

conteúdo a ser ensinado estarem baseados nas variedades linguísticas do inglês do círculo 

interno, mais especificamente, nas variedades anglo-americanas. Alguns livros didáticos 
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até apresentam atividades de compreensão auditiva com falantes não nativos de algumas 

nacionalidades, mas os conteúdos gramatical e lexical a serem trabalhados em sala 

permanecem  atrelados à variedade britânica ou à americana.  No ano de 2000, Jenkins 

(apud JENKINS, 2002; PEDERSON, 2011) identificou aspectos chave que causam 

problemas de inteligibilidade entre falantes não nativos de inglês e outros que não 

provocam falha na comunicação. Aspectos esses julgados importantes a serem ensinados 

quando se considera inglês como língua franca ou World Englishes. Não obstante, faz-se 

necessário averiguar: a) o impacto que essa descoberta teve nas instituições de ensino ao 

redor do mundo;e b) quais e quantos materiais didáticos foram produzidos desde então 

levando esses dados em consideração. Outro ponto a se observar são as provas de 

proficiência da língua inglesa que testam as habilidades e os conhecimentos linguísticos e 

são formuladas alicerçadas nas variedades linguísticas do círculo interno de Kachru.  

 Por fim, é fundamental pontuar que no contexto educacional do mundo globalizado, 

aprender inglês tende a ser considerado uma habilidade básica a ser adquirida na escola, 

assim como o letramento, a língua materna, a matemática, etc. Por conseguinte, há que se 

pensar nos objetivos do seu ensino no contexto nacional, nas possíveis mudanças no 

currículo, no posicionamento sobre qual a variedade linguística a ser ensinada e, no 

trabalho de sensibilização e capacitação de todos os envolvidos no ensino da mesma. 

 A compreensão do status da língua inglesa é o pano de fundo para entender a sua 

inclusão no currículo escolar como uma das possíveis línguas adicionais  a serem 4

aprendidas no segundo segmento do ensino fundamental e no ensino médio. Cabe ainda 

esclarecer o parecer do Ministério da Educação (MEC) sobre a abordagem a ser usada no 

 Para efeito dessa pesquisa o termo língua adicional será usado para se referir a toda língua que será 4

adicionada (seja ela segunda língua, língua estrangeira ou língua franca) ao repertório linguístico já existente 
do falante (SOUSA, 2011).  

!33



que tange ao ensino de uma língua adicional no cenário da educação brasileira, o que será 

discutido a seguir.  

2.2. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o ensino do inglês 

como língua adicional. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram publicados pelo MEC em 

1998, com o propósito de oferecerem uma orientação curricular nacional para o ensino 

fundamental que pudesse ser desdobrada em consonância com as necessidades locais de 

cada unidade escolar brasileira e, simultaneamente, garantir a todas as crianças em idade 

escolar o direito ao acesso aos conhecimentos imprescindíveis à construção da cidadania 

(Brasil, PCN Introdução, 1998). Apesar de haver um movimento para a substituição dos 

PCN, a fim de se obter um novo documento que seja mais adequado à realidade brasileira 

inserida no mundo globalizado do século XXI, eles, ainda hoje, norteiam o trabalho dos 

professores das diferentes áreas curriculares, inclusive o do(a) professor(a) de língua 

estrangeira, doravante chamada de língua adicional. 

 É mister salientar a motivação do emprego do termo ‘língua adicional’, neste 

estudo, em vez do termo língua estrangeira (LE). Há na literatura diferentes terminologias 

para caracterizar o ensino de língua de acordo com o contexto onde ele está inserido. O 

termo ‘segunda língua’ é, geralmente, usado para se referir a qualquer língua adquirida no 

contexto onde é falada e, portanto, onde desempenha uma função social na comunidade 

discursiva como é o caso de um brasileiro aprendendo inglês no Reino Unido ou na Nova 

Zelândia, por exemplo. Isto é, o inglês como segunda língua é aprendido por um falante 
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cuja língua materna é diferente de inglês e este falante está em um país cuja língua oficial é 

o inglês (EUA, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul, etc.). O termo ‘língua 

estrangeira’ é, comumente utilizado em referência à aprendizagem de uma determinada 

língua fora do contexto onde é falada, como é o caso de um brasileiro aprendendo inglês 

no Brasil. Todavia, ao se considerar que um indivíduo pode estar adquirindo/aprendendo  5

uma terceira, quarta ou enésima língua no contexto onde é falada; ou que a aprendizagem 

de uma língua estrangeira tende a ocorrer no contexto de sala de aula (ELLIS, 2000), 

compreende-se que tais termos podem não representar fidedignamente o contexto onde 

uma língua é adquirida e/ou aprendida. Portanto, para efeito dessa pesquisa, o termo língua 

adicional será usado para se referir a toda língua adicionada (seja ela aprendida no 

contexto de segunda língua ou de língua estrangeira) ao repertório linguístico já existente 

do falante (SILVA, 2011; SOUSA, 2011). 

O ensino de uma língua adicional é assegurado por lei ao aluno do ensino 

fundamental a partir do 6º ano (antiga 5ª série). A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, estabelece que  

[n]a parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da 
quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 
instituição (Lei 9.394/96, Artigo 26, Parágrafo 5). 

 Esse direito também é descrito nos PCN de língua estrangeira, os quais declaram 

que 

[a] aprendizagem de uma língua [adicional], juntamente com a língua materna, é 
um direito de todo cidadão, conforme expresso na Lei de Diretrizes e Bases e na 
Declaração Universal dos Direitos Ling[u]ísticos, [...]. Sendo assim, a escola não 
pode mais se omitir em relação a essa aprendizagem (BRASIL, 1998, p.19). 

 O indivíduo pode adquirir a língua naturalmente no país de origem desse idioma ou aprendê-la formalmente 5

simultaneamente com a aquisição natural.
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 Uma vez garantido o direito de pelo menos uma língua adicional no currículo 

escolar, há que se definir qual idioma deve ser incluído. A escolha da língua adicional será 

feita tendo por base, minimamente, três fatores: históricos, relativos às comunidades locais 

e relativos à tradição (BRASIL, 1998). 

 Os fatores históricos se referem à função desempenhada por uma certa língua em 

um momento histórico da humanidade, enquanto os fatores relativos às comunidades locais 

fazem referência à possível convivência das comunidades locais com indígenas ou 

imigrantes. Por sua vez, os fatores relacionados à tradição são concernentes à função 

desempenhada tradicionalmente por determinadas línguas adicionais nas relações culturais 

entre países. 

 Considerando os três fatores e o status do inglês no século XXI (vide Seção 2.1), 

entende-se que o fator histórico justifica o ensino predominante da língua inglesa como 

língua adicional nas escolas públicas brasileiras. E, exatamente, por seu status no mundo 

globalizado, é premente que se desenvolvam propostas educacionais visando atender às 

reais necessidades dos alunos na aquisição/aprendizagem da língua inglesa; e que haja a 

conscientização dos discentes para o fato de não haver uma língua ou cultura superior à 

outra (JOHNSON, 1989); haja vista que, linguisticamente, todas possuem o mesmo valor 

e, por conseguinte, devem ter seus traços característicos respeitados. Ademais, o ensino do 

inglês como língua adicional e como língua franca necessita destacar-se por uma 

pedagogia crítica e libertadora de consciência reflexiva da cultura, reconstrução crítica do 

mundo humano e abertura de novos caminhos (FIORI, 1987, p.20) tanto pelos docentes 

quanto pelos discentes. Aprender uma língua adicional possibilita ao aluno se perceber 

como indivíduo e cidadão, membro de uma cultura marcada por um momento sócio-
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histórico, e que quando comparada com outras, permite discernir maneiras distintas de ver 

e interpretar a realidade (PCN, 1998). Essa percepção de si e do outro ocorrerá, 

provavelmente, devido às comparações feitas e aos paralelos traçados pelo discente no que 

concernem às duas culturas: a sua própria e a do outro, falante nativo da língua adicional. 

 O ensino da língua adicional deve prover o aprendiz com a noção de que a 

linguagem é um fenômeno social de caráter sociointeracional. Ao ser utilizada, necessita-se 

entender que seu falante “o faz de algum lugar localizado na história, na cultura, e na 

instituição, definido nas múltiplas marcas de sua identidade social [, que é dinâmica e 

fluida,] e à luz de seus projetos políticos, valores e crenças” (PCN, 1998, p.35). Tudo isso 

torna o ensino da língua adicional no ensino fundamental essencial para promover o 

processo reflexivo sobre a realidade sócio-histórico-cultural, política e, econômica, e, em 

última instância, a cidadania. 

 A inclusão de uma língua adicional no currículo demanda uma reflexão sobre a 

função social do conhecimento do idioma na sociedade onde será estudado; e, por 

conseguinte, sobre o uso efetivo ou a relevância social das habilidades linguísticas a serem 

desenvolvidas (oral, de compreensão auditiva, leitora e de escrita) durante o processo de 

ensino-aprendizagem da língua adicional no contexto escolar. Conforme os PCN de Língua 

Estrangeira (PCN de LE), estas reflexões forneceriam fortes indícios para o ensino do 

inglês com o intuito de desenvolver a habilidade leitora dos discentes, salvo algumas 

exceções (MOITA LOPES, 1996; PCN, 1998). A indicação para o ensino da leitura se 

deveria ao fato dos alunos não se depararem com situações de uso da língua oral, mas da 

língua escrita, tanto no ensino médio, quando comumente precisam ler manuais e, 

posteriormente, prestar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para 
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ingressarem na faculdade, quanto a nível de ensino superior, pois os alunos de graduação e 

pós-graduação leem artigos científicos, com prevalência de artigos em inglês (MOITA 

LOPES, 1996; PCN, 1998).  Outro aspecto a ser considerado para ratificar o foco na 

habilidade leitora é o prestígio social que a mesma tem na legitimação do conhecimento 

propagado pela sociedade; pois a “posse e [o] domínio da escrita - das habilidades 

relacionadas com a leitura e produção de textos para finalidades sociais em todas as esferas 

da sociedade urbana - é um grande divisor social” (KLEIMAN, 2002, p. 55). 

 Desenvolver a habilidade leitora também propiciaria o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do letramento na língua materna (LM), haja vista que contribuiria no 

aprimoramento de estratégias como obtenção de informação através de linguagem não 

verbal, inferência lexical, ativação de conhecimentos prévios, entre outros. Ademais, o 

desenvolvimento da habilidade leitora em ambas as línguas, materna e adicional, 

favoreceria a ampliação da visão de mundo do aluno-leitor. 

 Não obstante a importância de se desenvolver a habilidade leitora, é necessário 

repensar a função social da língua inglesa na sociedade brasileira atual. Quando os PCN 

foram publicados, em 1998, poder-se-ia justificar, a princípio, o desenvolvimento da 

habilidade leitora através dos argumentos apresentados. Contudo, o cenário  sócio-

histórico-cultural traz algumas modificações que não devem ser desconsideradas.  

 Com o advento da globalização, da Internet e dos reduzidos custos na 

comunicação, houve uma terceirização da prestação de serviços de inúmeras empresas, 

cuja língua oficial é o inglês, para países como China, Índia e Brasil, onde a mão de obra é 

mais barata (GRADDOL, 2006). Soma-se a isso o fato do Brasil ter sido eleito para sediar 

diversos eventos mundiais. Em junho de 2013, o país sediou a Copa das Confederações; 
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em julho de 2013, a Jornada Mundial da Juventude; em junho e julho de 2014, a Copa do 

Mundo da FIFA; e em 2016, sediará os Jogos Olímpicos. Esses fatos acarretam a 

necessidade de interações comunicativas entre brasileiros e estrangeiros usuários do inglês 

como primeira língua ou como língua adicional. Ademais, a tecnologia, seja ela móvel ou 

não, os jogos online e as redes sociais, como o Facebook e o Google+, aproximam cada 

vez mais pessoas de todos os países, muitas das quais adotam o inglês como língua franca. 

Essa realidade tecnológica requer conhecimento da língua inglesa no que tange às 

habilidades de leitura e de escrita; podendo exigir também as habilidades oral e de 

compreensão oral, caso os participantes desejem postar mensagens de voz. Outro aspecto a 

ser considerado, é o fato de universidades americanas famosas, como o Massachusetts 

Institute of Technology e a Stanford University, no intuito de democratizarem o 

conhecimento, oferecerem cursos online gratuitos para pessoas do mundo inteiro tendo 

como um dos requisitos o conhecimento da língua inglesa.  

 No âmbito nacional, há uma demanda cada vez maior para que os pesquisadores e 

acadêmicos brasileiros publiquem artigos tanto em periódicos nacionais quanto em 

internacionais; acarretando, portanto, a necessidade de desenvolver a habilidade de escrita 

acadêmica na língua inglesa, principalmente (STELLA e FERREIRA, 2014). Por fim, vale 

ressaltar o Programa Ciência sem Fronteiras do governo federal brasileiro que promove 

através do intercâmbio e da mobilidade internacional “a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira ”. 6

Dentre os vários países onde o intercâmbio pode ser realizado estão alguns países do 

círculo interno de Kachru - os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Nova Zelândia 

 Informação obtida no site do Programa Ciência sem Fronteiras (http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/6

web/csf/o-programa).
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e a Irlanda-, e cujos bolsistas precisam ser aprovados em um teste de proficiência da língua 

inglesa. Portanto, é socialmente relevante desenvolver as quatro habilidades (oral, de 

compreensão auditiva, leitora e de escrita) durante as aulas de inglês como língua adicional 

ministradas nas escolas. 

 Os PCN declaram que a escolha da(s) habilidade(s) a ser(em) desenvolvida(s) 

também perpassa pela avaliação das reais condições presentes no contexto de ensino-

aprendizagem de língua estrangeira no ensino regular da maioria das escolas brasileiras: 

número excessivo de alunos em sala, a falta de material adequado, carga horária semanal 

de aula reduzida, ensino descontinuado da língua ao longo dos ensinos fundamental e 

médio (PCN, 1998). Isto é, o discente estuda inglês em determinados anos escolares, 

espanhol e/ou francês em outros, o que interfere negativamente para o processo de ensino-

aprendizagem de uma língua adicional. 

 Contudo, ao se ponderar as circunstâncias impostas pela realidade do ensino na 

maioria das escolas, pode-se concluir que as turmas numerosas apresentam um desafio 

para qualquer disciplina, uma vez que é extremamente difícil para o docente monitorar de 

perto o progresso individual de cada aluno, e oferecer, simultaneamente, apoio para sanar 

as dificuldades individuais dos alunos em turmas com um quantitativo alto de alunos. A 

carga horária reduzida e a descontinuidade no ensino da língua adicional são, 

incontestavelmente, fatores restritivos do ensino regular.  

 No que tange à falta de material, a realidade atual difere da época em que os PCN 

foram publicados. Isto porque, a disciplina de línguas estrangeiras modernas - inglês e 

espanhol -, está contemplada no Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) desde 2009, 

data do primeiro edital que selecionou livros de inglês e de espanhol de diferentes editoras 
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(VIAL, 2012).  Com isso, as escolas começaram a receber um quantitativo de livros, cujo 

título, contido na lista do PNLD, é escolhido pelos professores da disciplina em cada 

unidade escolar. Portanto, há um material didático que serve de suporte ao docente e ao 

discente, caracterizando um ganho pedagógico para o ensino-aprendizagem de língua 

adicional.   

 A Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro iniciou em 2009, 

sob o comando da então secretária Cláudia Costin, a implantação do Programa Rio Criança 

Global, gerenciado por Ana Lúcia Barros. Esse projeto prevê o ensino de inglês do 1˚ ao 9˚ 

ano do ensino fundamental, com foco, principalmente, no desenvolvimento da habilidade 

oral dos alunos da rede municipal. O programa foi motivado pelos eventos esportivos 

sediados no país e na cidade do Rio de Janeiro, e pela compreensão de que viver em uma 

sociedade globalizada requer a fluência em pelo menos uma língua adicional, sendo a 

língua inglesa o destaque da atualidade (Portal do Servidor, 2013)  por ser considerada 

conhecimento básico no mundo globalizado (GRADDOL, 2006). 

 Com o Programa Rio Criança Global, a secretaria municipal de educação da cidade 

do Rio de Janeiro ampliou o número de professores de inglês de 552 para mais de 1900, 

com o intuito de garantir o ensino de inglês para as turmas do primeiro e do segundo 

segmentos do ensino fundamental. Para se certificar de que os novos professores estão 

aptos a desenvolverem a habilidade oral dos discentes, os concursos para o magistério da 

rede municipal de ensino incluíram uma prova oral, na área de inglês. Com a 

implementação do programa, todos os professores de inglês recebem capacitações 

semestrais da editora dos livros adotados (Portal do Servidor, 2013; Portal da Prefeitura do 

Rio de Janeiro, 2014), proferidas em inglês, sobre ensino e aprendizagem da língua inglesa 
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e sobre sugestões de como utilizar o material impresso e digital. Ademais, durante as 

capacitações, os docentes recebem o material impresso que por ventura ainda não tenham. 

Na última capacitação oferecida em julho de 2014, além do material impresso, os 

professores receberam um tablet para poderem preparar as aulas nele e utilizá-lo com os 

projetores instalados nas escolas, juntamente com um aparelho de microfone com 

amplificador e alto-falantes para possibilitarem a implementação de atividades de listening 

em sala de aula.  

 Ademais, o sub-secretário de Novas Tecnologias Educacionais da Secretaria 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ), à época, lançou no segundo semestre 

de 2010 a Educopédia , uma plataforma online com aulas digitais colaborativas, contendo 7

recursos da web 2.0, objetivando fornecer apoio pedagógico a professores e alunos do 

ensino fundamental. O acesso à plataforma pode ser feito através do uso de senha pessoal 

do professor ou do aluno da SME-RJ; ou clicando no link de acesso para visitante, o qual 

não requer a utilização de senha.  

 Entender o status do inglês no mundo globalizado e o direcionamento do ensino de 

inglês, tanto a nível nacional quanto a nível municipal, contribuem para uma maior 

compreensão do contexto dessa pesquisa, que relata interações na sala de aula de língua 

inglesa. Portanto, faz-se necessário entender, em linhas gerais, como se adquire ou se 

aprende uma língua, por isso a necessidade de discutir, brevemente, as teorias de aquisição 

de linguagem, que será o tema da próxima subseção. 

 www.educopedia.com.br 7
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2.3. Teorias de Aquisição de Linguagem 

 A linguagem é expressa pelo gene FOXP2, localizado no cromossoma 7 

(VICARIO, 2013) e tornou-se possível na espécie humana porque houve evolutivamente o 

desenvolvimento do aparato anatomicamente necessário para a fala (SOUSA, 2011) com 

concomitante desenvolvimento do cérebro; dando origem às regiões cerebrais 

especializadas em processamento do som (VANDERVERT, 2009 apud SOUSA, 2011). E, 

talvez, por ser uma característica inerente ao ser humano, a “habilidade de usar sinais 

linguísticos, a fim de expressar pensamentos livremente formados” (CHOMSKY, 2005, p.

29) desperte interesse desde a Antiguidade Clássica (PESSÔA e MOURA, 2008). Esse 

interesse tem gerado teorias destinadas a explicar como ocorre a aquisição da linguagem. 

Dentre as teorias propostas destacam-se: a) a Behaviorista; b) a Inatista; c) a Conexionista; 

d) a Interacionista, as quais serão brevemente discutidas a seguir. 

A perspectiva behaviorista significativamente influente nas décadas de 1940 e 

1950, principalmente nos Estados Unidos, parte do pressuposto de que a criança aprende a 

língua por: a) ser exposta à língua; b)  tentar imitá-la; c) ter um feedback avaliativo de sua 

produção que pode ser um reforço positivo ou negativo; d) praticar através de repetição 

considerando o feedback recebido; e, finalmente, e) formar hábitos.  

Em contrapartida, a perspectiva inatista defende que a linguagem é uma função 

biológica que depende do ambiente para prover os estímulos necessários para seu 

desenvolvimento (LIGHTBOWN e SPADA, 2000). A teoria inatista, defendida dentre 

outros por Noam Chomsky and Stephen Krashen,   acredita que há um período ótimo para 

a aquisição de linguagem, o que é compartilhado por alguns neurocientistas 
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(LIGHTBOWN e SPADA, 2000; SOUSA, 2011a, 2011b). Esse período denominado 

crítico ou sensível, que, no caso da linguagem, está situado entre o nascimento e a 

puberdade, pode ser compreendido como uma janela de oportunidade na qual o cérebro 

jovem responde a determinados estímulos do ambiente ao seu redor para criar ou 

consolidar redes neuronais (SOUSA, 2011a). Os efeitos desses estímulos ambientais na 

estrutura e função cerebrais tendem a ser maximizados durante o período sensível. Após o 

período crítico o nível de habilidade a ser desenvolvido não mais atingirá seu ápice e, 

consequentemente, exigirá um maior esforço do aprendiz (KANDEL, 2013; SOUSA, 

2011a). 

Dentro da teoria inatista surgiu outra perspectiva sobre a aquisição de linguagem, o 

conexionismo, que defende que a aprendizagem da língua ocorre basicamente através da 

exposição à mesma pelo ambiente e que se houver exposição suficiente o cérebro humano, 

assim como programas de computação, seria capaz de fazer generalizações sobre a língua 

que ultrapassariam os exemplos a que foi exposto (LIGHTBOWN e SPADA, 2000). 

De acordo com as abordagens interacionistas, a aquisição da língua materna é 

influenciada pela interação do ambiente linguístico a que a criança é exposta com a 

capacidade inata da criança de determinar o desenvolvimento da linguagem. O ambiente 

desempenha um papel mais importante na perspectiva interacionista do que na inatista, e, 

por conseguinte, a fala direcionada à criança se torna mais importante nessa abordagem. 

Dentre os interacionistas estão Piaget e Vygotsky. Segundo Piaget, a linguagem se 

desenvolve como um dos sistemas simbólicos com o intuito de representar/expressar o 

conhecimento adquirido por intermédio da interação da criança com o mundo físico. 

Entretanto, de acordo com Vygotsky, o pensamento nada mais é do que linguagem/fala 
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internalizada que emerge e se desenvolve na interação social. Essa interação também é 

essencial para que a criança seja capaz de realizar ações que não consegue realizar sozinha 

num determinado período de sua vida. Precisando, portanto, da ajuda de um par mais 

competente, que pode ser seu responsável, professor, amigo, dentre outros; para executar 

essas ações que, para Vygotsky, estão localizadas na zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP) da criança (LIGHTBOWN e SPADA, 2000).   

As teorias descritas acima, Behaviorismo, Inatismo, Conexionismo e 

Interacionismo, também explicam a aprendizagem de uma língua adicional , e influenciam, 8

direta ou indiretamente, os métodos e as abordagens de ensino usados em determinado 

momento sócio-histórico. Os métodos e abordagens de ensino normalmente utilizados no 

ensino de uma língua adicional serão discutidos a seguir. 

2.4. Ensino de língua adicional 

O método direto, o método áudio-lingual; a suggestopedia, a abordagem natural, a 

abordagem comunicativa e a abordagem baseada em tarefas estão entre os métodos e 

abordagens utilizados no ensino de uma língua adicional. Para efeito desse estudo, serão 

considerados somente o método áudio-lingual, a abordagem natural e a abordagem 

comunicativa.  

 O método áudio-lingual, que é fundamentalmente behaviorista, preconiza que 

somente a língua adicional deve ser usada em sala de aula para que o aluno seja exposto a 

ela. Além disso, o aluno precisa escutar o professor fornecendo o modelo/ a expressão/a 

 Por língua adicional entende-se todo e qualquer  idioma, diferente da língua materna, que será adicionado 8

ao repertório linguístico do falante (SOUSA, 2011b).

!45



sentença da língua adicional que o discente deve imitar. Os alunos repetem para praticar e 

aprender por intermédio de formação de hábitos. Após a repetição o professor fornece o 

feedback para prover o reforço positivo se o aluno repetiu o modelo linguístico 

corretamente; ou o reforço negativo se o aluno cometeu erros. Erros devem ser corrigidos 

imediatamente no método áudio-lingual para que não haja a internalização de modelos 

linguísticos errados vistos como formação de maus hábitos. De acordo com esse método, a 

aprendizagem da língua adicional deve seguir o mesmo padrão da aquisição da primeira 

língua, sem memorização de regras gramaticais, as quais são deduzidas pelos falantes a 

partir dos exemplos a que são expostos (LARSEN-FREEMAN, 2001). 

 As ideias de Krashen influenciaram a abordagem natural, na qual os alunos devem 

adiar sua produção oral até o momento em que a fala emerja naturalmente, reduzindo o 

nível de ansiedade do aluno. Essa abordagem visa desenvolver as habilidades 

comunicativas interpessoais relacionadas com situações rotineiras, como fazer compras, 

por exemplo. O ambiente da sala de aula deve ser o mais relaxado possível para que o 

filtro afetivo  dos aprendizes esteja baixo e os aprendizes estejam propensos a aprender.  9

Outro aspecto importante é o uso de atividades relacionadas com Total physical Response 

(TPR), principalmente, com os alunos dos níveis iniciantes. Atividades de TPR associam 

um conceito, um item lexical ou uma situação a um gesto ou atividade física (BROWN, 

2000). 

 A abordagem comunicativa parte do pressuposto de que a língua alvo é o veículo 

para comunicação e não um mero objeto de estudo. Portanto, preconiza a utilização, 

 De acordo com Krashen, o filtro afetivo é uma barreira invisível que previne a aquisição da linguagem. Um 9

aprendiz tenso, ansioso, entediado pode não atentar para o insumo linguístico  fornecido tornando-o 
indisponível para ser adquirido  (LIGHTBOWN e SPADA,2000).
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sempre que possível, de material (texto, vídeo, etc) autêntico que faça uso da língua em seu 

contexto real.  Ademais, essa abordagem valoriza a utilização de jogos no processo de 

ensino-aprendizagem do idioma, uma vez que os jogos têm características semelhantes a 

eventos comunicativos que ocorrem na vida diária. A interação comunicativa permite que 

haja cooperação entre os alunos e negociação de significado, caso algo que tenha sido dito 

por um aluno não fique claro para o seu interlocutor (LARSEN-FREEMAN, 2001). 

 A breve discussão sobre os métodos e as abordagens de ensino de uma língua 

adicional permite a compreensão das escolhas de atividades e sequência de aula, por 

exemplo, da professora pesquisada. Todavia, a fim de averiguar o discurso interacional da 

docente com seus discentes, faz-se necessário considerar, a seguir,  discurso e interação. 
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CAPÍTULO 3. DISCURSO E INTERAÇÃO 
  
  

 ‘Unidade coerente de língua composta de mais de uma sentença’ ou ‘língua em uso’ 

definem discurso, de acordo com estruturalistas e funcionalistas, respectivamente 

(BLOOMAERT, 2009; CELCE-MURCIA e OLSHTAIN, 2010; SCHIFFRIN, 2008). 

Todavia, essas duas definições não incorporam todas as características do discurso. A 

definição estruturalista parece não considerar que uma única palavra, em algumas 

situações, pode também ser uma unidade coerente de língua (CELCE-MURCIA e 

OLSHTAIN, 2010); e portanto, ser considerada discurso. Por outro lado, a definição 

funcionalista é tão ampla que não deixa entrever a necessidade de se levar em conta: quem 

faz esse uso da língua, com que propósito, para que interlocutor e, em que contexto. O 

contexto traz em seu bojo aspectos sociais, culturais, históricos e locais que interferirão no 

discurso. A polissemia de um item lexical, por exemplo, tenderá a ser solucionada 

considerando-se o contexto local e suas pistas contextuais; e a condição de os participantes 

da interação, sejam eles falante/ouvinte ou autor/leitor, compartilhem minimamente do 

mesmo conhecimento prévio no que tange ao significado do item lexical utilizado naquele 

contexto e às pistas contextuais a serem consideradas para resolver a polissemia em 

questão. 

 Ademais, tanto a definição estruturalista quanto a funcionalista desconsideram 

outro fator importante: a multimodalidade intrínseca do discurso (BLOOMAERT, 2009; 

KRESS e VAN LEEUWEN, 2001; SCOLLON e LEVINE, 2004). A multimodalidade está 

atrelada ao tom da voz do falante, às ênfases dadas no decorrer da fala e/ou às expressões 

faciais e corporais, normalmente presentes no discurso falado. No discurso escrito, a 
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multimodalidade está relacionada com o tamanho, cor e formato da fonte do texto escrito; 

imagens, cores, uso de emoticons, dentre outros.  

 O discurso é característico das interações humanas pois, “se lhe ocorre ter algum 

poder, é de nós, só de nós, que lhe advém” (FOUCAULT, 2008, p.7). Isso porque o 

significado do discurso não é estático, mas fluido. Seu significado será construído na 

interação entre os recursos multimodais do discurso, seu contexto e seus participantes, que 

estão situados num determinado momento sócio-histórico-cultural, de posse das pistas 

contextuais, e de seus “esquemas de conhecimento” (TANNEN e WALLAT, 1987, p.207); 

ou seja, seu conhecimento prévio de mundo. Mas, em última análise, são os participantes 

que construirão o significado e decidirão a importância do mesmo. Ao mudar os 

participantes do discurso, o significado tenderá a modificações, pois “dois discursos podem 

trabalhar com os mesmos elementos semânticos e revelar duas visões de mundo 

completamente diferentes, porque o falante pode dar valores distintos aos elementos 

semânticos que utiliza” (FIORIN, 2007, p.21). E, no caso dos participantes serem 

mantidos, mas alterado seu momento sócio-histórico-cultural, ainda assim, a mudança do 

significado que construirão do discurso e o poder atribuído a ele poderá ocorrer. Essa 

mudança se justifica por dois motivos: a) cada pessoa se constitui enquanto ser único, em 

grande parte, pelo discurso e através do discurso dessa mesma pessoa e daqueles que  

interagem com ela, seja através do discurso oral ou do escrito; e dos significados 

negociados e construídos ao longo dessas interações, e b) o contexto da interação terá sido 

alterado.  

 Provavelmente por ser típico das interações humanas e fluído,  o discurso suscita 

interesse em diferentes áreas de estudo; como é o caso da linguística, sociologia, 
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antropologia e filosofia, por exemplo. Por conseguinte, cada área tende a analisá-lo 

fazendo uso de uma abordagem distinta (SCHIFFRIN, 2008). Dentre as abordagens 

utilizadas está a Análise da Conversa Etnometodológica, doravante chamada de ACE.  

 A ACE, cuja origem remonta às pesquisas da Sociologia norte-americana na década 

de 60, desenvolveu-se a partir da Etnometodologia, uma teoria social proposta por Harold 

Garfinkel (GAGO, 2006; GARCEZ, 2008; HELLERMAN, 2008; MARCUSCHI, 2007; 

SCHIFFRIN, 2008; SERT e SEEDSHOUSE, 2011) e influenciada pela fenomenologia de 

Edmund Husserl e Alfred Schutz (GAGO, 2006 e SCHIFFRIN, 2008). Todavia, foi 

somente na década de 70, quando foram publicados os primeiros trabalhos abordando mais 

claramente a estrutura da conversação, com destaque para o artigo seminal de Harvey 

Sacks, Emanuel Schegloff e Gail Jefferson (1974), que os analistas da conversa foram 

assim denominados (GARCEZ, 2008; MARCUSCHI, 2007). 

 A ACE considera que a grande parte das experiências sociais ocorre em situações 

de interação conversacional com o uso da linguagem. Por  conseguinte, a ACE busca 

descrever, analisar e compreender a conversa cotidiana como o alicerce da interação social 

humana (GAGO, 2005; GARCEZ, 2008; SIDNELL, 2010). Ademais, é a partir da 

estrutura de organização da conversa que todos os outros sistemas de troca de fala, 

denominados institucionais - debate e reuniões, por exemplo -, se organizam (GAGO, 

2005; GARCEZ, 2006; SACKS, SCHEGLOFF e JEFFERSON, 1974).  Para Heritage 

(1984 apud GAGO, 2005) a ACE se resume a três princípios fundamentais: a) a interação 

social é organizada de forma estrutural, sendo esta estrutura ingrediente primordial da 

competência social das pessoas; b) a ação verbal é duplamente contextualizada, tendo em 

vista que o contexto do turno anterior influencia a ação corrente, e esta por sua vez,  
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projetará um contexto de resposta esperada influenciando o turno subsequente; c) uma vez 

que os princípios a e b se encontram na interação, inicialmente, nenhum detalhe da mesma 

deve ser ignorado ou menosprezado.  

3.1. Fala-em-interação social 

 Com base no trabalho seminal de Sacks, Schegloff e Jefferson (1974) e no texto de 

Marcuschi (2007), pode-se concluir que em uma conversa, também denominada fala-em-

interação social, a) há pelo menos dois participantes na interação; b) a troca de falante 

ocorre pelo menos uma vez; c) há uma sequência de ações coordenadas; d) há uma 

‘identidade temporal’ uma vez que a interação é síncrona; e, e) os participantes se 

envolvem em uma interação centrada; isto é, os participantes por um determinado período 

de tempo focarão sua atenção em uma tarefa comum. 

 Na sequência de ações coordenadas da fala-em-interação social podem ser 

observados os seguintes aspectos: 1) normalmente, fala um participante de cada vez, e 

quando ocorre a fala simultânea de mais de um participante tende a ser por um breve 

período; 2) há uma negociação da ordem, do tamanho e da distribuição dos turnos entre os 

participantes; 3) durante a interação os participantes determinam a extensão da conversa e 

a contribuição de cada um deles na mesma; 4) quando não são utilizadas técnicas de 

alocação de turno, os participantes podem se autosselecionar para tomarem o turno e 

começarem a falar;  5) os participantes fazem uso de mecanismos de reparo a fim de sanar 

erros e resolver transgressões de tomada de turno; 6) utilizam-se diversas ‘Unidades de 

Construção de Turnos’ (UCT). 
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 Uma vez que a estrutura da conversa parece servir de base para os outros sistemas 

de troca de fala, faz-se mister discutir alguns conceitos relacionados a esta estrutura; tais 

como a tomada de turno, sequencialidade e reparo (HELLER, 1998; HELLER, 2001; 

LODER, SALIMEN e MÜLLER, 2008). 

3.1.1. Tomada de turno 

  

 No que tange à tomada de turno na conversa, há um sistema elementar cuja 

característica é prover soluções para problemas gerais, como, por exemplo, o 

gerenciamento de turnos entre os participantes da interação (GARCEZ, 2006). O sistema 

elementar para a organização da tomada de turno para a conversa é, simultaneamente, 

independente do contexto de uso; isto é, localidade, tempo e identidades dos participantes 

da interação; e sensível a esse contexto. É independente porque a organização da tomada 

de turno pode ser aplicada a diferentes situações interacionais; não sendo, portanto, 

exclusiva da conversa. Ao mesmo tempo, sua sensibilidade ao contexto reside no fato de 

que as ações distintas dos participantes da interação de cada encontro social regularão a 

organização. De acordo com Sacks, Schegloff e Jefferson (1974), esse sistema é composto 

pelo componente de construção de turnos,  pelo componente de alocação de turnos, e por 

um grupo de regras.  

 O turno, ou a fala de um participante da interação, é composto(a) por uma ou mais 

Unidades de Construção de Turno (UCTs) as quais podem equivaler a lexemas, sintagmas, 

sentenças, recursos prosódicos, entre outros. De acordo com a UCT utilizada para a 

construção do turno de um falante, o(s) outro(s) participante(s) da interação pode(m) 
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projetar o momento em que a UCT em curso deverá ser finalizada. O ponto onde se projeta 

o término de uma UCT é chamado de lugar relevante para a transição (LRT), onde  pode 

ocorrer a transferência de turno. A alocação de turnos, por sua vez, tende a ocorrer de duas 

formas: a) o falante atual designa quem será o próximo participante a tomar o turno, ou b) 

os próprios participantes se autosselecionam para tomar o turno subsequente (FREITAS e 

MACHADO, 2008; KERBRAT-ORECCHIONI, 2006; MARCUSCHI, 2007; SACKS, 

SCHEGLOFF e JEFFERSON, 1974; SCHIFFRIN, 2008). 

 O grupo de regras constituintes do sistema de organização de tomada de turno tem 

o intuito de prevenir falas simultâneas de diferentes participantes em um turno, e grandes 

intervalos de tempo entre um turno e outro.  As regras são gerenciadas localmente pelos 

próprios participantes da interação e são aplicadas a cada  LRT.  

1) Considerando-se o LRT de uma UCT, 

a) a transferência poderá ocorrer através da seleção do próximo falante pelo falante 

corrente, ao final da sua UCT. Nesse caso, somente o participante escolhido para 

tomar o turno no LRT tem o direito e a obrigação de fazê-lo.  

b) se o falante atual não alocar, ao final de sua UCT, o próximo turno para um outro 

participante, os demais têm o direito de reclamar o turno para si.  

c) se não houver a seleção do próximo falante pelo falante atual antes do final da sua 

UCT, e nenhum outro participante se autosselecionar para o turno seguinte; o falante 

corrente tem a possibilidade de permanecer com o turno, em outras palavras, de 

continuar falando.  

2) Se no LRT da sua UCT o falante corrente mantiver o turno, as regras supracitadas 

(1a-1c) podem ser aplicadas no LRT seguinte ou, recursivamente, até a transferência ser 
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efetivamente realizada (FREITAS e MACHADO, 2008; KERBRAT-ORECCHIONI, 2006; 

MARCUSCHI, 2007; SACKS, SCHEGLOFF e JEFFERSON, 1974; SCHIFFRIN, 2008). 

 Esse sistema de organização de tomada de turno incentiva seus participantes a 

escutarem atentamente cada enunciado, a fim de o analisarem e anteciparem os possíveis 

LRTs para tomarem o turno e contribuírem na interação. Ao tomar o turno, o falante 

conquista o direito exclusivo de falar até a primeira finalização da sua UCT. Esse direito 

pode ser reiterado até a finalização seguinte ou quando o turno for transferido para outro 

integrante da interação, em conformidade com a regra 1c. As transferências de turno 

ocorrem nos LRT que normalmente são marcados por indícios de finalização de turno. 

Esses indícios podem ser verbais ou não. Dentre eles estão: a) a conclusão sintático-

semântica do enunciado; b) morfemas que indicam conclusão, como “é isso”, por exemplo; 

c) indícios prosódicos como diminuição da velocidade e/ou da intensidade de articulação 

da fala seguida de pausa; d) olhar fixo no participante para o qual o turno deve ser 

transferido (FREITAS e MACHADO, 2008; KERBRAT-ORECCHIONI, 2006; 

MARCUSCHI, 2007; SACKS, SCHEGLOFF e JEFFERSON, 1974). 

 Se porventura o falante corrente não designar o falante do próximo turno e, 

incidentalmente, mais de um participante da interação tomar o turno concomitantemente 

no LRT, gerando sobreposição de fala, os próprios integrantes que se autosselecionaram 

tendem a resolver a competição pelo turno, por intermédio do abandono do turno em  

construção em prol de um único falante. A sobreposição também pode ser resolvida pela 

utilização de marcadores metalinguísticos, como por exemplo, “só um instante, por favor”, 

“dá licença”, “deixa eu terminar”; ou de marcadores paralinguísticos, como um olhar mais 

persistente ou um gesto. Todavia, há casos em que os falantes simultâneos não desistem do 
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seu turno em construção, fazendo com que a sobreposição só finde ao concluírem seu 

próprio turno e restar somente um falante de posse do turno (FREITAS e MACHADO, 

2008; KERBRAT-ORECCHIONI, 2006; MARCUSCHI, 2007; SACKS, SCHEGLOFF e 

JEFFERSON, 1974). 

3.1.2. Sequencialidade 

 A ACE associa significado e contexto à ideia de sequência, pois defende que: a) a 

sequência de ações, formadas pelo uso da linguagem em interação social,  integra aquilo 

que chamamos de contexto; b) o sentido de uma ação; isto é, o sentido de uma elocução, é 

delineado pela sequência de ações anteriores a ela e de onde ela advém; e, c) o próprio 

contexto, criado dinamicamente, se expressa na organização sequencial da interação e por 

intermédio dela (HERITAGE, 2004).   

 A propriedade de sequencialidade foi primeiramente descrita por Sacks (1964 , 

1992 apud LODER, SALIMEN e MÜLLER, 2008; DURANTI, 1997) que, a partir de 

análises de transcrições provenientes de gravações de ligações telefônicas destinadas a um 

centro de prevenção de suicídio, atentou para o fato de que, ao produzirem sua UCT, os 

participantes não o fazem de forma aleatória, mas com base no que foi dito anteriormente. 

Por conseguinte, teve a impressão de que as elocuções eram sequenciadas já que a 

produzida em um turno se encaixava perfeitamente à produzida no turno anterior, e eram 

pronunciadas por falantes alternados. Como consequência, a concepção de sequencialidade 

da fala-em-interação além de englobar a perspectiva de Saussure sobre relações 
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sintagmáticas , a qual argumenta que a fala apresenta uma sucessão de elementos que se 10

complementam e são utilizados para formar unidades de significado num nível mais 

elevado; incorpora um novo aspecto que é a sucessão de falantes (DURANTI, 1997).  

Portanto, só é possível garantir a ação que uma elocução produz, considerando-se a 

sequência da fala-em-interação onde esta elocução está inserida; ou seja, o que se fala, a 

identidade de quem fala e em que contexto. Ademais, a sequencialidade pode ser 

considerada a mola propulsora da interação, porque é graças a ela que as ações essenciais 

para a interação são coordenadas. É ela que possibilita o estabelecimento, a manutenção e 

a modificação tanto das identidades interacionais (contador de piada, por exemplo), quanto 

das sociais (homen, jovem, brasileira, mãe, por exemplo) e institucionais (professor, 

médico, juiz, repórter, dentre outros) (HERITAGE, 2005).  

 Ao estudar as sequências conversacionais, Sacks observou que a fala é, 

normalmente, organizada em unidades maiores do que uma elocução ou turno (DURANTI, 

1997). Essas unidades apresentam uma estrutura tão padronizada que, ao se proferir uma 

certa elocução, essa demanda um tipo específico de réplica, restringindo o que deve ser 

feito no turno subsequente. Essas unidades são denominadas de pares adjacentes, 

constituídos por uma sequência de dois turnos contíguos proferida por dois falantes 

distintos (SACKS, SCHEGLOFF e JEFFERSON, 1974). Alguns exemplos de pares 

adjacentes são as sequências ‘pergunta-resposta’, ‘congratulação-agradecimento’ e 

‘convite-aceite/recusa’. Esses pares ilustram claramente que há uma sequência a ser 

seguida, pois a resposta não pode ser fornecida antes da pergunta. Devido a isso, as 

sequências dos pares adjacentes são organizadas como “primeira parte do par e segunda 

 Na tentativa de demonstrar que a sequência da fala-em-interação é tão sistemática e organizada quanto uma 10

sequência de palavras estudada por analista sintáticos.
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parte do par” (DURANTI, 1997, p.250; SACKS, SCHEGLOFF e JEFFERSON, 1974, p.

716). No caso do par convite-aceite/recusa, a primeira parte do par é o convite; enquanto a 

segunda pode ser tanto uma aceitação do convite, quanto uma recusa. Os exemplos de 

adjacência fornecidos permitem perceber que a estrutura da conversação traz em seu bojo 

uma essência local. Ao produzir a primeira parte do par, o falante (F1) cria um quadro 

interpretativo ao qual estão associados a resposta do interlocutor (F2), a segunda parte do 

par, e o indício de como o interlocutor (F2) interpretou a primeira parte do par; 

demonstrando a intersubjetividade característica da segunda parte do par, local onde o 

interlocutor (F2) demonstra sua compreensão ou compreensão equivocada da primeira 

parte do par (DURANTI, 1997; SCHIFFRIN, 2008).  

 Ao responder a pergunta “Onde você está?” com “na escola”, o falante  (F2) 

demonstra sua compreensão do turno anterior ao seu em diferentes aspectos: a) que o turno 

de seu interlocutor (F1) acabou e que ele (F2) deveria tomar para si o turno subsequente; b) 

que a elocução anterior era uma pergunta, e portanto, demandava sua resposta; c) que o 

tipo de pergunta realizada exigia uma locução adverbial de lugar como resposta. No 

momento em que F1 revida “Que bom que chegou bem!”, ele demonstra, dentre outros, ter 

compreendido que a) o turno de F2 terminou e ele (F1) deve retomar o turno; e  b) a 

resposta foi dirigida à pergunta que a precedeu e não a qualquer outro assunto. Esse 

exemplo demonstra que cada turno novo requer que o falante detentor do turno demonstre 

diferentes níveis de compreensão do turno anterior.  Se, ao contrário, ele demonstrar uma 

compreensão equivocada  do turno  anterior,  faz-se necessário um “reparo em terceira 

posição” (SCHEGLOFF, 1992, p.1301). Isto acontece quando F1 produz um turno, F2 
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constrói o turno subsequente e F1 percebe que a compreensão de F2 em relação a seu turno 

foi equivocada, requerendo, portanto, um reparo de F1 ao retomar o turno. 

3.1.3. Reparo 

 Durante a fala-em-interação há momentos em que o(s) participante(s) enfrenta(m) 

dificuldades para entender o que o falante do turno corrente está dizendo.  Alguns dos 

problemas podem ser oriundos do tom de voz do falante, da velocidade com que ele 

pronuncia sua elocução, dos ruídos no ambiente ou no canal de comunicação ou de 

compreensão equivocada daquilo que foi dito. Há ainda a possibilidade de o próprio 

falante ter se confundido no momento de prover alguma informação, acreditar que não se 

expressou de forma clara, procurar um item lexical melhor para se expressar ou ter 

esquecido um item lexical devido a um lapso de memória, o que não é difícil de acontecer. 

Todas as situações supracitadas tendem a requerer reparações na interação.   Deve-se 

considerar ainda que, apesar do sistema de organização de tomada de turnos para a 

conversa postular que somente um participante da interação deve falar por vez, há casos 

em que mais de um participante se autosseleciona no LRT, gerando fala simultânea e, 

consequentemente, necessidade de reparação por violação da tomada de turno (SACKS, 

SCHEGLOFF e JEFFERSON, 1974; SCHEGLOFF, JEFFERSON e SACKS, 1977). Um 

outro aspecto importante diz respeito à regra 1c  da tomada de turnos, descrita 11

anteriormente. Porquanto, se o falante corrente mantiver o turno por não ter nomeado um 

 Se não houver a seleção do próximo falante pelo falante atual antes do final da sua UCT, e nenhum outro 11

participante se autosselecionar para o turno seguinte; o falante corrente tem a possibilidade de permanecer 
com o turno, em outras palavras, de continuar falando (FREITAS e MACHADO, 2008; KERBRAT-
ORECCHIONI, 2006; MARCUSCHI, 2007; SACKS, SCHEGLOFF e JEFFERSON, 1974; SCHIFFRIN, 
2008). 
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falante para o turno subsequente ou devido à inexistência de auto-seleção dos participantes, 

esse fato pode ser considerado como uma falha no sistema de transferência de turno 

(SACKS, SCHEGLOFF e JEFFERSON, 1974), necessitando, portanto, de reparo. 

 Apesar de o reparo ser equivalente a um “processo de edição ou auto-edição 

conversacional” (MARCUSCHI, 2007, p. 29), é primordial fazer uma distinção entre 

reparo e correção. Na ACE esses dois termos não são sinônimos e, por isso, não são 

intercambiáveis. O termo reparo é mais abrangente e utilizado para fazer menção à 

identificação e solução, ou, pelo menos tentativa de solução, de um problema ocorrido 

durante a interação. Problema esse que pode estar relacionado com a elocução 

propriamente dita durante a interação, com o ato de ouvi-la ou compreendê-la. O termo 

correção, todavia, está normalmente atrelado a ‘erro’ tendo esse que ser substituído pela 

‘sua versão correta’ (LODER, 2008; SCHEGLOFF, JEFFERSON e SACKS, 1977; 

SCHEGLOFF, 1987). 

 A concepção de reparo contribui para a fluidez da fala-em-interação, pois fornece 

mecanismos para os participantes lidarem com os problemas percebidos por eles durante a 

interação sem perder a continuidade da mesma. O reparo pode ser dividido em iniciação e 

resultado. A iniciação acontece quando um dos participantes identifica um problema a ser 

solucionado na fala dele próprio ou de outro participante. O resultado ocorre quando o 

problema identificado é solucionado ou, no caso de tentativas malsucedidas, não se obtém 

êxito. Tanto a iniciação quanto o resultado do reparo podem ser feitos pelo próprio falante 

em cujo turno houve o problema ou por outro participante da interação.  

 As iniciações do reparo, assim como a tomada de turnos, seguem uma ordem 

sequencial de oportunidades. As iniciações de reparo tendem a ocorrer a) antes da 

!59



finalização da UCT em que foi identificado o problema; b) na LRT; c) no turno 

subsequente ao que ocorreu o problema; d) no terceiro turno, ou em terceira posição, ou 

seja, dois turnos posteriores ao turno onde o problema foi identificado. Percebe-se, então, 

que as iniciações de reparo realizadas pelo próprio falante em cujo turno foi percebido o 

problema (situações a, b e d) são preferidas às realizadas pelo outro (situação c) 

(SCHEGLOFF, JEFFERSON e SACKS, 1977). 

 As técnicas utilizadas para as iniciações de reparo tendem a ser diferentes de acordo 

com quem as utiliza. Se feitas no turno onde foi percebido o problema e pelo próprio 

falante, podem ser utilizadas diferentes perturbações não-lexicais, como parada abrupta na 

fala e prolongamento de sons, por exemplo. Importante ressaltar que as perturbações não-

lexicais sinalizam possíveis iniciação de reparo, mas não são as iniciações propriamente 

ditas. Quando as iniciações são feitas por outro participante na sua respectiva UCT, os 

recursos utilizados para a iniciação do reparo podem ser: a) pronomes interrogativos como 

‘quem’, ‘o quê’, ‘onde’ , ‘quando’;  b) itens lexicais do tipo ‘hein’, ‘oi’, ‘ã’; os quais não 

especificam exatamente a origem do problema no turno anterior; c) repetição parcial do 

turno considerado problema com o acréscimo de um pronome interrogativo; d) repetição 

parcial do turno percebido como problemático, com entonação ascendente; e, e) utilizar a 

expressão ‘você quer dizer’ seguida do que foi compreendido do turno (SCHEGLOFF, 

JEFFERSON e SACKS, 1977). 

 No que concerne ao resultado do reparo, a maioria dos reparos iniciados no turno 

onde o problema foi percebido e pelo próprio falante do turno percebido como 

problemático obtém êxito no turno onde a reparação foi iniciada. Um número substancial 

dos que ocorrem no LRT ou em terceira posição, e são iniciados pelo próprio falante em 
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cujo turno aconteceu o problema, também apresenta êxito no turno em que a reparação 

teve início. Todavia, a maioria dos reparos iniciados por outro participante da interação no 

turno subsequente ao considerado problemático tende a necessitar de vários turnos para 

obter sucesso no reparo (SCHEGLOFF, JEFFERSON e SACKS, 1977). 

3.2. Fala-em-interação institucional 

O sistema de organização de troca de turnos da interação cotidiana parece servir de 

molde para os outros sistemas mais especializados de uso da linguagem, dos quais os 

falantes da língua aprendem a participar no decorrer da vida e, nesse processo, adaptam 

seu conhecimento prévio, ou esquema de conhecimento, do sistema de organização da 

tomada de turnos da fala-em-interação cotidiana para o novo sistema da conversa-em-

interação daquela instituição (sala de aula, consulta médica, interrogatório policial, entre 

outros).  As atividades específicas de cada instituição, invariavelmente, influenciam as 

organizações das sequências interacionais que são chamadas nesses casos de fala-em-

interação institucional (LODER e JUNG, 2008, 2009). Segundo Drew e Heritage (1992), 

as interações institucionais podem acontecer face-a-face, ou ao telefone, em um contexto 

físico pré-estabelecido ou não, haja vista que a fala-em-interação não é definida como 

institucional pelo contexto físico onde ocorre, mas pela construção conjunta das 

identidades dos participantes enquanto aquele que representa a instituição e o que é cliente 

da mesma (CORONA, 2009). Ou seja, não é pelo fato de os participantes estarem em uma 

sala de aula, por exemplo, que caracterizaria a conversa como institucional, porque os seus 

participantes podem estar travando uma conversa da vida cotidiana, sem nenhuma 

relevância para a aula em curso. Em contrapartida, os participantes de uma interação 
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podem co-construir as identidades de professor e aluno em uma festa de aniversário, ao 

conversarem sobre quais estratégias podem ser utilizadas para a leitura de um texto 

científico em inglês, por exemplo. Por conseguinte, “para a ACE, o contexto e a identidade 

dos participantes são dinâmicos e dependentes das ações que os interlocutores co-

constroem a cada momento” (SCHEGLOFF, 1992 apud DEL CORONA, 2009, p.16). 

De acordo com Drew and Heritage (1992), a fala-em-interação institucional  se 

caracteriza por: a) orientar-se para alcançar uma tarefa, normalmente ligada à instituição 

em questão, e, por consequência, obter resultados desses encontros interacionais; b) limitar 

as contribuições consideradas admissíveis por parte de um ou mais participantes, ao que 

está em pauta e c) estar ligada a arcabouços inferenciais; ou seja, enquadres inferenciais e 

procedimentos intrínsecos a cada contexto institucional. No caso da sala de aula, esta se 

orienta para ensinar determinado assunto, tendendo a limitar a contribuição do aluno para 

os momentos em que a mesma é solicitada pelo professor. E as contribuições não 

requisitadas e compreendidas como prescindíveis para alcançar a meta são consideradas 

inadequadas ao contexto. 

A limitação das contribuições dos discentes na organização da tomada de turnos 

acaba sendo uma forma de controle da disciplina, uma vez que as salas de aula contam 

com um número grande de participantes na interação. Garcez (2006), contudo, pontua que 

o controle social dos alunos pelo professor e pela escola por intermédio da fala-em-

interação institucional não é a tarefa a ser alcançada pela escola. Por certo, a tarefa  

precípua dessa instituição é o ensino, não esquecendo, entretanto, que a aprendizagem 
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requer atenção, e a fala concomitantemente dos alunos em cisma  (SCHEGLOFF, 1995 12

apud FREITAS e MACHADO, 2009, p.82) acaba por comprometer a aprendizagem deles, 

quando há necessidade de focar sua atenção no professor, em outro colega de turma, ou em 

um vídeo, por exemplo. Segundo Jung e Gonzalez (2009), alguns dos objetivos docentes 

na sala de aula são “ensinar os conteúdos das disciplinas, avaliar os alunos, focar a atenção 

dos alunos, produzir comportamento disciplinado” (p.72-73); o que justificaria ser o 

professor o responsável por organizar as tomadas de turno, alocando o turno para 

determinado aluno, para a turma como um todo ou para nenhum deles. 

3.2.1. Tomada de turnos 

Todas as interações apresentam alguma forma de organização de turno. Há 

interações institucionais que apresentam uma organização de turno semelhante à das 

interações cotidianas, enquanto outras apresentam uma organização distinta. O estudo 

dessas últimas é de extrema importância haja vista que tendem a alterar as oportunidades 

de participação dos integrantes da interação (HERITAGE, 2004). Estudos descrevem 

diferentes organizações de tomada de turnos da fala-em-interação na sala de aula 

(MCHOUL, 1978; O’CONNOR e MICHAELS, 1993, 1996; SINCLAIR e COULTHARD, 

1975 apud JUNG e GONZALEZ, 2009).  

Para Heritage (2005), a maioria das interações institucionais se baseia nas trocas de 

pares adjacentes do tipo pergunta-resposta a fim de estruturar seus sistemas de tomada de 

 Cisma ocorre quando a interação se divide em diversos focos interacionais paralelos, isto é, conversas 12

distintas simultâneas, que podem ser novamente absorvidos à conversa anterior num momento posterior 
(SCHEGLOFF, 1995 apud FREITAS e MACHADO, 2009, p.82).
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turno específicos. A fala-em-interação típica da sala de aula não é diferente. Segundo 

Sinclair e Coulthard (1975 apud JUNG e GONZALEZ, 2009; CITO, 2006; GARCEZ, 

2006), a fala-em-interação na sala de aula ocorre, na sua maioria, através de ações e troca 

de turnos previsíveis entre o docente e seus discentes. Nessa organização da tomada de 

turnos que é replicada em grande parte das salas de aula do mundo inteiro, observa-se que 

o primeiro turno é do professor, sendo seguido do turno do aluno e da retomada 

subsequente de turno pelo professor. Ademais, essa sequência segue a estrutura de 

pergunta-resposta levemente modificada em iniciação (I), resposta (R) e, avaliação (A); 

sendo por isso também chamada de sequência IRA.  

A iniciação feita pelo professor é constituída de uma pergunta retórica, no sentido 

de que, ao elaborá-la, o docente já conhece sua resposta, e  ao final do turno I, o professor 

aloca o turno subsequente; ou seja, o turno R, para um ou mais determinado(s) aluno(s), 

o(s) qual(quais) espera-se que responda(m) a pergunta feita pelo professor. Ao final do 

turno R ou no LRT do turno R, o professor retoma o turno, agora denominado A, para 

avaliar a resposta provida pelo(s) aluno(s) escolhido(s); caracterizando assim, “uma 

sequência de avaliação” (GARCEZ, 2006, p.69). Pois ao fazer uma questão retórica, o 

professor busca avaliar o grau de compreensão e/ou aprendizado do aluno sobre 

determinado assunto. E, caso a resposta provida não esteja adequada, o professor pode 

corrigir, no turno A, o que foi dito pelo aluno no turno R.  

É importante refletir sobre o reparo feito na fala-em-interação da sala de aula. 

Diferentemente dos turnos de reparo preferenciais realizados na fala-em-interação 

cotidiana (SCHEGLOFF, JEFFERSON e SACKS, 1977), os da sala de aula são 

normalmente feitos pelo professor; isto é, por outro falante que não aquele em cujo turno 
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ocorreu o equívoco, e geralmente não são introduzidos por uma hesitação e/ou um atraso 

no  turno. Ademais, o reparo tende a ocorrer devido à inadequação da resposta proferida 

pelo aluno. Por inadequação entende-se resposta errada ou diferente da desejada pelo 

professor (GARCEZ, 2006; CITO, 2008; JUNG e GONZALEZ, 2009). Ao reparar o turno 

R por ter recebido uma resposta diferente da que tinha em mente, sem fornecer ao aluno 

nenhuma explicação, o professor ratifica um enquadre de sala de aula tradicional no qual o 

aluno é uma tábula rasa a ser preenchida pelo conhecimento do professor, detentor de todo 

saber; e fomenta a formação de meros reprodutores de informação. Segundo Garcez (2006) 

a utilização da sequência IRA na interação  

[demarca] um status informacional superior daquele que corrige em relação ao 

que é corrigido, reforça a hierarquia entre os participantes e apresenta a 

informação dada como verdade para todos os efeitos práticos, a despeito de sua 

apreensão cognitiva, intelectual ou política (p.69).  

Entretanto, se o professor faz o reparo explicando de antemão que a resposta do 

aluno é cabível e o porquê de estar considerando uma resposta diferente da do aluno, ainda 

teremos o enquadre sala de aula, mas não o tradicional, pois o aluno não mais é visto como 

tábula rasa; tão pouco é a informação provida pelo docente verdade absoluta.  

McHoul (1978) concorda que a tomada de turnos da fala-em-interação da sala de 

aula é administrada segundo o desejo do professor e que o aluno não está intitulado a 

alocar o turno subsequente ao seu a ninguém. Todavia, defende que a tomada de turno na 

sala de aula ocorre de acordo com uma adaptação das regras do sistema de organização de 
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tomada de turnos descrito por Sacks, Schegloff e Jefferson (1974). Segundo McHoul 

(1978), as regras adaptadas são: 

1) no LRT da UCT de qualquer turno do docente, o professor pode: 

a) escolher o falante para tomar, no LRT, o turno subsequente ao seu, se o seu turno for 

construído de maneira a utilizar a técnica do falante corrente escolher o próximo 

falante; 

b) o professor deve manter o turno, caso seu turno seja construído para não fazer uso 

da técnica do falante atual nomear o próximo falante. 

2) Se a regra 1a for aplicada, no LRT da UCT de qualquer turno de aluno selecionado: 

a) somente o professor tem o direito e a obrigação de falar no LRT, caso o turno do 

aluno selecionado seja construído de modo a usar a técnica do falante atual escolhe 

o falante seguinte; 

b) o professor pode ser considerado o primeiro falante a se autosselecionar para tomar 

o turno subsequente, no LRT, caso o turno do aluno escolhido não seja construído 

para utilizar a técnica do falante atual escolhe o próximo; 

c) o discente selecionado pode manter o turno, se o seu turno não for construído para 

utilizar a técnica do falante corrente escolhe o subsequente, e se o professor não se 

autosselecionar. 

3)  se no LRT da UCT de qualquer turno do docente, o professor manteve o turno por 

aplicar a regra 1b; o conjunto de regras 1a-1b incorrerá novamente no LRT subsequente 

ou até o turno ser efetivamente transferido para um discente. 
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4) No caso de no LRT da UCT do turno de qualquer aluno, a regra 2c ocorrer, o conjunto 

de regras 2a-2c incidirá no LRT subsequente ou até que o turno seja finalmente 

transferido para o professor. 

 Apesar da organização da tomada de turnos descrita por McHoul (1978), 

diferentemente da descrita por Sinclair e Coulthard (1975 apud JUNG e GONZALEZ, 

2009), prever a manutenção do turno pelo aluno, caso o professor não se autosselecione; 

ela corrobora o texto de Sinclair e Coulthard (1975 apud JUNG e GONZALEZ, 2009) no 

que tange ao fato de o aluno não ter a possibilidade de selecionar outro aluno como falante 

subsequente ao seu turno; marcando, portanto, uma desigualdade na interação professor-

aluno ou uma assimetria de participação dos interactantes, que é uma característica da fala-

em-interação institucional (HERITAGE, 2004). 

 Quando comparada à organização de turno da fala-em-interação cotidiana, McHoul 

(1978) aponta que a fala-em-interação na sala de aula apresenta a) uma potencialização 

para as pausas no turno e os intervalos entre turnos; b) uma redução na ocorrência de 

sobreposição. Esta última ocorre uma vez que a interação de sala de aula não considera a 

possibilidade de b1) o professor ou um aluno permitir que um aluno se autosselecione 

como primeiro iniciador, nem de b2) o aluno com posse do turno corrente selecionar outro 

aluno para o turno subsequente; e c) menores possibilidades de permuta de falantes nas 

tomadas de turno, muito provavelmente em decorrência de B1 e B2. 

 As pesquisas de O’Connor e Michaels (1993, 1996) também trazem contribuições 

para a fala-em-interação na sala de aula. Elas propõem o revoicing, ou  revozeamento, uma 
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ferramenta de scaffolding  “para conduzir o conhecimento sociocultural e um meio para 13

socializar formas de pensar e agir”  (O’CONNORS e MICHAELS, 1993, p.319, tradução 14

nossa). Segundo as autoras, o revozeamento é o ato de um participante qualquer da 

interação redizer, de forma escrita ou oral, a contribuição de um determinado aluno  15

(O’CONNORS e MICHAELS, 1996). O revozeamento tem uma estrutura sequencial 

semelhante à IRA (SINCLAIR e COULTHARD, 1975 apud JUNG e GONZALEZ, 2009) 

em alguns pontos, e apresenta, em contrapartida, diferenças significativas no que tange ao 

alinhamento dos participantes e ao enquadramento de sala de aula. 

 O’Connor e Michaels (1993) analisam as práticas discursivas de duas professoras 

que propõem aos alunos soluções de problemas. Durante a interação, há a pergunta 

iniciadora das professoras, que sabem de antemão a resposta final do problema. Entretanto, 

há um componente novo: o raciocínio lógico do aluno para chegar à solução; ou seja, o 

processo cognitivo do aluno verbalizado para toda a turma. O conteúdo desse é totalmente 

desconhecido para as professoras, fazendo com que as perguntas proferidas por elas não 

sejam retóricas e sim genuínas. Outra característica  que distingue esse tipo de estrutura da 

fala-em-interação em sala de aula da sequência IRA está no turno correspondente à 

avaliação. O’Connor e Michaels não observam um turno avaliativo por parte das 

professoras, mas por parte dos alunos. Ademais, o turno avaliativo é antecedido pelo 

 Termo metafórico utilizado por Wood, Bruner e Ross (1976 apud BURNS e JOYCE, 2005, p.4) para 13

descrever a função desempenhada pela fala-em-interação dos aprendizes com seus pares mais competentes. 
Também pode ser compreendido como o processo de suporte temporário provido pelo par mais competente, 
que pode ser o professor ou outra pessoa, para ajudar o aluno a desenvolver novos conceitos e habilidades. E 
tão logo o aluno os adquira, o processo de ajuda é suspenso (HAMMOND e GIBBONS, 2005, p.8).

 […] a [scaffolding] tool for conveying sociocultural knowledge and a medium for socialization into ways 14

of thinking and acting (O’CONNORS e MICHAELS, 1993, p.319).

 […], by revoicing we mean a particular kind of  reuttering (oral or written) of a student’s contribution - by 15

another participant in the discussion  (O’CONNORS e MICHAELS, 1996, p.71).  
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revozeamento (O’CONNORS e MICHAELS, 1996), o qual pode ser realizado através de: 

a) repetição exata da fala de um aluno; b) repetição da fala de um aluno com inclusão ou 

exclusão de alguma informação; c) paráfrase da fala de um aluno com inclusão ou não de 

comentários anteriores de outro(s) alunos(s); d) paráfrase da fala de um aluno com omissão 

de alguma informação considerada não pertinente ou inexata; e) formulação de perguntas, 

por parte do professor, com base em respostas anteriores dos alunos, o que Nystrand (1997 

apud INAN, 2014, p.56) denomina de teacher uptake; f) enunciados para construir o 

discurso alicerçado nas contribuições dos discentes; ou, g) inferência(s) sobre a fala de um 

ou mais aluno(s). Sendo a(s) inferência(s) normalmente introduzida(s) pelo marcador 

discursivo ‘so’, ou outro análogo (O’CONNOR e MICHAELS, 1993, 1996), cujo 

substituto mais provável em português seria o marcador ‘então’, pelo seu uso corriqueiro. 

O uso desse marcador discursivo possibilita uma inferência garantida do que está sendo 

dito com alguma ideia proferida anteriormente (SCHIFFRIN, 1987). Outras duas 

características distintas do revozeamento são: a) uso frequente do discurso indireto, e b) o 

constante alinhamento e realinhamento dos participantes, considerando-se as estruturas de 

participação de Goffman (1974), em que o (a) docente e os alunos elaboram hipóteses e 

soluções para os temas e/ou problemas trabalhados. 

 Com base nas possíveis formas de se realizar o revozeamento e a fim de dar conta 

da multiplicidade de vozes englobada no mesmo, pode-se dizer que revozeamento é o 

redizer ou os redizeres, na forma escrita ou oral, da contribuição de um ou mais alunos, 

realizado por um ou mais interactante(s) da sala de aula. Subsequente a esse(s) redizer(es) 

está o turno de avaliação, o qual como mencionado anteriormente, não é de 

responsabilidade do professor, mas do discente cujo turno foi revozeado. É necessário que 
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ele reflita sobre o revozeamento feito de seu turno e avalie se concorda com o 

revozeamento de sua contribuição, ou não. Por conseguinte, o turno de avaliação, em 

última análise, é o reconhecimento de que o aluno, cujo turno foi revozeado, é o autor do 

conteúdo revozeado (O’CONNORS e MICHAELS, 1996); mesmo que não tenha sido 

exatamente o que disse. Cabe ressaltar que a autoria do conteúdo revozeado será abdicada, 

caso o participante discorde do revozeamento de sua contribuição (INAN, 2014). 

 O revozeamento pressupõe ouvir de forma ativa (LAWRENCE, 2006 apud  INAN, 

2014) os participantes da interação, refletir criticamente sobre as contribuições deles  e 

estabelecer um constante engajamento dos participantes da fala-em-interação na sala de 

aula; para que o conhecimento seja compartilhado e co-construído. Consequentemente, a 

interação na sala de aula de professores que fazem uso do revozeamento na fala-em-

interação institucional não deverá ser permeada pela reprodução de conhecimento, mas 

pela co-construção social do conhecimento, fazendo com que o enquadre não seja de sala 

de aula tradicional, mas de uma sala de aula sociointeracionista, na qual o footing ou 

alinhamento dos participantes é extremamente dinâmico e possibilita tanto a construção 

colaborativa do conhecimento quanto o desenvolvimento e aprimoramento da criticidade 

de todos os participantes da interação. 

 Para uma melhor compreensão da fala-em-interação, além dos conceitos inerentes à 

ACE discutidos até o momento, faz-se necessário abordar alguns conceitos ligados à 

sociolinguística interacional: estrutura de participação, footing, e enquadres interacionais. 
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3.2. Estrutura de participação e Footing 

  

 Ao proferir uma enunciação, os indivíduos ligados a ela de alguma forma, 

apresentarão algum tipo de ‘status de participação’ na enunciação, e farão parte de sua 

‘estrutura de participação’ (GOFFMAN, 1981). O conceito participant structure é oriundo 

do estudo de Philips (1972 apud QUENTAL, 1991) que analisa o comportamento 

interacional dos discentes, assim como as diversas distribuições de papéis dos interactantes 

em uma sala de aula de uma reserva indígena, nos Estados Unidos. Nesse estudo, o termo 

‘estrutura de participação’ (participant structure) é utilizado essencialmente para fazer 

alusão “ao conjunto de comportamentos comunicativos observados em interações face-a-

face” (QUENTAL, 1991, p.93).  

 De acordo com Erickson e Shultz ([1977] 2002), estruturas de participação 

(participation structure) são os direitos e as obrigações interacionais de cada participante 

em uma situação interacional. Esses direitos e obrigações são dinâmicos, pois variam de 

acordo com a configuração da situação interacional. A alteração no conceito de estruturas 

de participação deve-se, provavelmente, à compreensão de que a interação é sobretudo 

social. E, por isso, ela demanda além da produção de elocuções gramaticalmente 

adequadas, comportamentos sociais apropriados a cada situação. E, para produzir o 

comportamento adequado, faz-se necessário que o interactante saiba identificar o contexto 

em que está imerso e o momento em que esse contexto sofre alterações (ERICKSON e 

SHULTZ, [1977] 2002). Por contexto, entende-se o “que as pessoas estão fazendo a cada 

instante e por onde e quando elas fazem o que fazem” (ERICKSON e SHULTZ, [1977] 

2002, p.217, grifo do autor). Por conseguinte, os interactantes se transformam em 
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contextos sociais uns para os outros quando consideram tanto a situação em que estão 

imersos quanto as ações sociais realizadas por eles (ERICKSON e SHULTZ, [1977] 2002). 

Essas ações sociais são fundamentadas no conhecimento prévio compartilhado da situação 

e de como agir na mesma, e na validação tanto da situação quanto dos papéis 

desempenhados pelos participantes da interação a cada instante.  

 Para Goffman (1974, 1981), as estruturas de participação da interação face-a-face 

serão influenciadas pelas mudanças de footing e por sua correlação com as noções de 

falante e ouvinte. O footing pode ser compreendido como o alinhamento, a postura, o 

posicionamento ou a projeção pessoal de um determinado interactante com relação a si 

próprio e aos outros interactantes (GOFFMAN, 1981). As mudanças de footing podem 

ocorrer, dentre outros, por intermédio de: a) mudança de alinhamento/postura/

posicionamento de um interactante em relação aos outros ou a si mesmo; b) alternância de 

código no que concerne ao nível de formalidade, estilo e variação linguística; c)  uso de 

marcadores do discurso; d) aspectos prosódicos da língua como volume da voz, ritmo da 

fala, acentuação e timbre; e) alternância do discurso direto para o indireto; f) troca de um 

relato sobre uma situação atual para como a mesma costumava ser no passado; e g) 

alterações na distância física entre os participantes da interação, ou “alterações 

proxêmicas” (ERICKSON e SHULTZ, [1977] 2002, p.219).  

 As noções de falante e ouvinte da interação são revistas por Goffman (1974, 1981) 

por implicarem que somente o som é importante durante a interação quando, na realidade, 

além do som há que se considerar a relevância da visão na interação e, ocasionalmente, a 

importância do tato. Ademais, a noção de ouvinte tende a desconsiderar uma intrincada 
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variedade de posições de participação; assim como, a noção de falante pode ignorar 

aspectos complexos de formato de produção.  

 Considerando as diferentes posições de participação, Goffman (1981) conclui que a 

noção de ouvinte ou interlocutor pode ser dividida em participante ratificado e não 

ratificado. Isso porque, ao falar, o participante que detém o turno se dirige ao(s) 

participante(s) ratificado(s), mas pode ocorrer de ter outro(s) indivíduo(s), que não seja(m) 

participante(s) oficial(oficiais), processando aquela interação a nível auditivo e/ou visual. 

Esses participantes bystanders ou ‘circunstantes’ são chamados de participantes não 

ratificados da interação e  podem ser representados por: a) uma pessoa que está nas 

proximidades e consegue escutar parte ou a totalidade da fala-em-interação; ou b) alguém 

escutando furtivamente. Há ainda a possibilidade de participantes oficiais da interação não 

serem selecionados em condições igualitárias em um determinado momento da interação. 

Isso possibilita distinguir dentre os participantes ratificados aqueles que ‘são endereçados’ 

daqueles que ‘não são endereçados’. Diferentemente de Goffman (1981),  Shultz, Florio e 

Erickson ( [1978] 1982) classificam os participantes endereçados como ouvintes primários, 

e os participantes ‘não endereçados’ como ouvintes secundários. Ao selecionar um dos 

participantes ratificados através de pistas visuais ou uso de vocativo, o detentor do turno 

demonstra claramente a quem ele está se endereçando e planeja passar o turno. Idealmente, 

os papéis de detentor do turno, interlocutor endereçado e interlocutor não endereçado são 

desempenhados pelos interactantes de maneira igualitária (GOFFMAN, 1981). 

 Para corroborar a ideia de inadequação do termo ‘ouvinte’, Goffman  (1981) 

ressalta que há casos em que o participante ratificado não escuta o que está sendo 

proferido. Isso pode ser devido a problemas no canal de comunicação, ruídos no ambiente 

!73



dificultando a compreensão, ou desatenção desse participante. A desatenção tende a ser 

marcada por um alinhamento de ouvinte desinteressado ao que está sendo proferido, apesar 

de ter sido ratificado pelo participante detentor do turno (QUENTAL, 1991), 

demonstrando: a) desafio à autoridade daquele que detém o turno; b) insulto; c) 

desqualificação do detentor do turno; ou d) desinteresse pelo assunto em questão, podendo 

gerar um redirecionamento da interação. 

 No que tange ao formato da produção da elocução, o conceito de falante é 

desdobrado em três diferentes noções: animador, autor e principal. Por entender que o 

detentor do turno move seus lábios e faz gestos faciais para articular a produção da 

elocução; transformando-se em uma ‘caixa de som em uso’, Goffman caracteriza o 

detentor do turno como desempenhando a função de animador (animator) (GOFFMAN, 

1974, p.517; 1981, p.144). O animador pode animar suas próprias palavras ou as palavras 

de outrem ao relatar o discurso de outra pessoa, falar em nome de outra pessoa, ou fazer a 

leitura de um texto em voz alta. Para Goffman (1981), tanto o animador quanto o 

interlocutor estão no mesmo nível e modo de análise, eles não caracterizam papéis sociais, 

mas nós funcionais em um sistema de comunicação. 

 A segunda noção é a de autor (author) da elocução (GOFFMAN, 1981, p.144), o 

qual seria o equivalente ao autor do script na dramaturgia. Portanto, o autor da elocução é a 

pessoa que escolheu os sentimentos a serem expressos e as palavras proferidas para 

exprimí-los.  A terceira noção é a de principal (principal) da elocução, representando 

“alguém cuja posição é estabelecida pelas palavras proferidas, alguém cujas crenças foram 

relatadas, alguém que é comprometido com as palavras ditas”  (GOFFMAN, 1981, p.144, 16

 […] someone whose position is established by the words that are spoken, someone whose beliefs have been 16

told, someone who is committed to the words say (GOFFMAN, 1981, p.144).
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tradução nossa). Essa noção refere-se muito mais a uma pessoa que desempenha uma 

identidade ou função social ativa, que seja membro de um grupo/ categoria/empresa/etc. ou 

possua algum vínculo especial com um grupo/categoria/empresa/etc.; do que a um 

indivíduo comum. Com frequência, o ‘principal’ da elocução fala em nome de um grupo, 

de um ‘nós’, em vez de um ‘eu’. 

 Todas as noções descritas relativas às posições de participação: a) participante 

ratificado, seja ele endereçado ou não; b) participante não ratificado; e, aos formatos de 

produção da elocução: a) animador, b) autor, e c) principal, refletem-se nas estruturas de 

participação (QUENTAL, 1991). Ao aplicar essas noções de Goffman (1974, 1981) ao 

revoicing ou revozeamento, compreende-se que a estrutura de participação do 

revozeamento possibilita uma separação dos papéis de ‘principal’ e ‘animador’ na fala-em-

interação da sala de aula que utiliza a sequência de revozeamento. Por conseguinte, o aluno 

cujo turno foi revozeado desempenha o papel de ‘principal’; enquanto o participante que 

realizou o revozeamento, o de ‘animador’ (O’CONNORS e MICHAELS, 1996). 

Outrossim, a sequência de revozeamento parece favorecer um aumento tanto das funções 

desempenhadas pelos participantes quanto da multivocalidade na construção de uma ideia, 

resolução de problemas ou co-construção do conhecimento.  

 As alterações nas estruturas de participação acarretarão em mudanças no footing da 

interação que, por sua vez, implicarão em modificações do enquadre da(s) atividade(s) em 

andamento (QUENTAL, 1991; BAIÃO, 2009). Portanto, é essencial discutir a noção de 

enquadres interacionais. 
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3.3. Enquadres interacionais 

O que eu encontrei no zoológico foi um fenômeno bem conhecido de todos: eu 
vi dois jovens macacos brincando, isto é, envolvidos numa sequência interativa 
da qual o grupo de ações ou pistas eram similares, mas não eram os mesmos que 
os de combate. Era evidente, até mesmo para um observador humano, que a 
sequência como um todo não era de luta, e evidente para o observador humano 
que para os participantes macacos aquilo “não era luta” (BATESON, 1972, p.
179, tradução nossa ). 17

 A noção de enquadre foi inicialmente discutida por Bateson (1972) ao observar os 

dois jovens macacos brincando no zoológico, e compreender que os participantes da 

interação sinalizam uns para os outros como uma determinada atividade, ou um 

determinado comportamento, deve ser percebida(o). No caso da situação observada, a 

atividade deveria ser percebida como brincadeira e não como luta.  De acordo com 

Bateson, enquadre é um conceito psicológico, com um certo grau de realidade uma vez 

que, geralmente, é percebido conscientemente pelos participantes e até mesmo descrito em 

palavras, como no caso de ‘brincadeira’ e ‘luta’. Com base nesse estudo e no de outros 

pesquisadores, o conceito de enquadre foi elaborado por Goffman (1974) que atrelou ao 

conceito às noções de experiência, perspectiva e princípios organizacionais. Para Goffman 

(1974), são as experiências que nos permitem agrupar diferentes versões da mesma 

atividade, como no caso da atividade ‘luta’, com as versões ‘luta de brincadeira’ e ‘ luta de 

combate’. Ademais, sempre que os indivíduos se deparam com uma situação, eles se 

perguntam, conscientemente ou não, o que está acontecendo naquela situação; sendo sua 

resposta a forma como eles reagem àquela situação. Vale ressaltar que a resposta deles é 

 What I encountered at the zoo was a phenomenon well known to everybody: I saw two young monkeys 17

playing, i.e., engaged in an interactive sequence of which the unit actions or signals were similar to but not 
the same as those of combat. It was evident, even to the human observer, that the sequence as a whole was 
not combat, and evident to the human observer that to the participant monkeys this was "not 
combat”(BATESON, 1972, p.179, grifo do autor).
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influenciada por sua perspectiva no dado momento.  Soma-se a isso, o fato de Goffman 

(1974) acreditar que os indivíduos constroem as características que demarcam uma 

determinada situação embasados tanto nos princípios de organização que regem os 

eventos, ou, minimamente, nos que regem os eventos sociais; quanto na subjetividade 

do(s) indivíduo(s) envolvida na situação. Como consequência, frame é compreendido 

como “as definições de uma situação construídas de acordo com os princípios de 

organização os quais governam os eventos - ou, pelo menos, os sociais - e nossa 

subjetividade envolvida nelas”  (GOFFMAN, 1974, p.10, tradução nossa). 18

 Tannen (1979, 1985, 1986, 1993) e Tannen e Wallat (1987) desenvolvem o conceito 

de enquadres interacionais apoiadas nos trabalhos de Bateson e de Frake na antropologia, 

de Hymes e de Goffman na sociologia, de Minsky na área da inteligência artificial, e  de 

Fillmore na linguística. Os estudos dessas diferentes áreas evidenciam que as pessoas ao 

interagirem com o mundo trazem armazenadas, de forma organizada, percepções de 

experiências anteriores; e percebem a relação existente entre os eventos e os objetos, assim 

como, a relação entre os objetos e os eventos com suas experiências prévias (TANNEN, 

1979). Assim, segundo Tannen e Wallat (1987), a noção de enquadre interacional está 

relacionada com a definição, por intermédio da percepção, do que está ocorrendo na 

interação, uma vez que sem essa definição não é possível interpretar a elocução, os gestos 

ou os movimentos produzidos na interação.  

 Sendo a percepção e as experiências prévias dos interactantes importantes para a 

definição do enquadre interacional correto, faz-se necessário discorrer sobre pistas de 

 […] definitions of a situation are built up in accordance with principles of organization which govern 18

events - at least social ones - and our subjective involvement in them (GOFFMAN, 1974, p.10).
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contextualização (GUMPERZ, [1982] 2002, 2001) e esquemas de conhecimento 

(TANNEN, 1985, 1986;  TANNEN e WALLAT, 1987). 

 As pistas de contextualização referem-se a qualquer pista linguística que, quando 

processada em conjunto com pistas extralinguísticas e pistas lexicais e gramaticais, auxilia 

na construção da interpretação situada, e consequentemente, afeta a compreensão da 

mensagem. Dentre as pistas de contextualização estão as mudanças de código linguístico, a 

pronúncia, elementos prosódicos, como entonação e estresse, velocidade da fala, e outros 

traços suprasegmentais da fala (GUMPERZ, [1982] 2002, 2001). As pistas de 

contextualização estão sempre presentes na fala porque são formas essencialmente orais, 

inerentes a qualquer elocução (GUMPERZ, 2001). Ademais, as pistas de contextualização 

têm seu significado implícito, não sendo possível, portanto, discutir seu significado fora de 

contexto. Contudo, é vital salientar que as pistas só serão utilizadas como tal se o seu 

significado for subentendido pelos interactantes (GUMPERZ, [1982] 2002). Um exemplo 

de pista de contextualização é fornecido por Tannen e Wallat (1987) durante a consulta 

pediátrica de Jody, em um momento do enquadre brincadeira. A médica está examinando 

Jody, mas fazendo perguntas à criança em tom de brincadeira, alinhando-se com a criança 

de forma a estabelecer o enquadre brincadeira.  

[Registro de conversa]  
Médica: Dobre suas pernas um pouquinho…. Isso. 
[Registro de brincadeira]  
            Okay? Okay. Tem creme de amendoim e geléia aqui? ] 
Criança:                    [Não. 
Médica:                    [Não.   
           Não. Não tem nada aqui. Consigo apalpar seu baço?] 
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Criança:                                                                                     [Não.    19

                                                                            (TANNEN e WALLAT, 2005, p.210, tradução nossa) 

 Não obstante o uso do termo baço pela médica, o qual a criança, certamente, 

desconhece e não faz parte do enquadre brincadeira; a criança utilizou a pista de 

contextualização, que era o tom de brincadeira na voz da médica, e interpretou a pergunta 

como sendo brincadeira, independentemente do item lexical utilizado. 

 Os esquemas de conhecimento podem ser definidos como expectativas baseadas 

nas experiências prévias dos interactantes de uma determinada cultura, ou combinação de 

culturas, sobre objetos, eventos, cenários e situações (TANNEN, 1985, 1986;  TANNEN e 

WALLAT, 1987). Portanto, a palavra smartphone só terá significado para um indivíduo 

que conhece o objeto e já o viu ser utilizado. Assim como, a expressão ‘vou subir para a 

nuvem’ só será compreendida numa sequência de ações relacionadas à computação. Esses 

dois exemplos ressaltam a importância de se preencher as lacunas deixadas no discurso 

pelas informações não proferidas, com o conhecimento prévio de mundo oriundo de 

experiências anteriores (TANNEN, 1985; TANNEN e WALLAT, 1987). O excerto da 

consulta pediátrica de Jody também pode colaborar para a compreensão dos esquemas de 

conhecimento. A criança usou suas expectativas embasadas na experiência anterior das 

perguntas da médica fazendo uso do registro brincadeira e interpretou o enquadre como 

sendo brincadeira, a despeito da utilização do item lexical baço. 

 [Conversational register]  19

Doctor: Bend your legs up a little bit…. That’s right. 
[Teasing register]  
            Okay? Okay. Any peanut butter and jelly in here?]  
Child:           [No. 
Doctor:           [No.   
           No. There's nothing in there. Is your spleen palpable over there?] 
Child:                                                                                                        [No.  
                                                                                                             (TANNEN e WALLAT, 1987, p.210)
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 É essencial ressaltar que as noções de enquadres interacionais, esquemas de 

conhecimento e pistas de contextualização são dinâmicas, haja vista que são dependentes 

do contexto e da experiência dos interactantes; além de terem um cunho cultural, podendo 

sofrer alterações a todo instante. 

 Por fim, vale pontuar que, segundo Fabrício e Moita Lopes (2002 apud  BAIÃO, 

2009), os interactantes enquadram a(s) atividade(s) e fazem o alinhamento através das 

negociações das relações interpessoais simultaneamente. 

 Os aspectos referentes ao discurso e à fala-em-interação discutidos neste capítulo 

servem de base para analisar a sequência de turnos, as estruturas de participação, os 

alinhamentos e os enquadres presentes nas interações da professora pesquisada com seus 

alunos. Para analisar a contribuição desse discurso interacional no incentivo à autonomia 

discente, faz-se necessário discutir o conceito de autonomia e as facetas que a compõem. 

Junto à discussão sobre autonomia, é importante discorrer sobre as novas tecnologias, que 

estão presentes na sala de aula do mundo atual e podem contribuir para a autonomia 

discente.     
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CAPÍTULO 4. AUTONOMIA E NOVAS TECNOLOGIAS 

4.1. Autonomia 

 O conceito de autonomia surge na educação na década de 1970, devido às 

mudanças sociais e ideológicas da época que provocam a modificação na concepção do 

papel do indivíduo na sociedade e valorizam tanto a experiência e a liberdade pessoal, 

quanto a qualidade de vida (BENSON, [2001] 2011; BENSON e HUANG, 2008; SMITH, 

2005). Ademais, data dessa época o enfoque nos processos cognitivos e o aparecimento da 

concepção de língua como comunicação (PAIVA, 2006; PAIVA e BRAGA, 2008). No 

ensino de língua adicional, o conceito de autonomia está atrelado ao surgimento, na década 

de 70, da abordagem comunicativa, haja vista que essa abordagem quebra o paradigma de 

aula centrada no professor, o qual detém o controle de todas as atividades de aprendizagem 

(ASMARI, 2013; PAIVA, 2006; PAIVA e BRAGA, 2008). Inicialmente, a autonomia 

estava vinculada aos projetos inovadores de ensino de língua adicional de adultos. 

Contudo, na década de 80, o conceito passou a estar associado às salas de aula 

convencionais e às de crianças pequenas (BENSON e HUANG, 2008). 

 De acordo com o trabalho seminal de Holec (1981), autonomia é a “habilidade de 

se responsabilizar por sua própria aprendizagem”  (p.3 apud BENSON e VOLLER, 20

[1997] 2014, localização no Kindle 194; apud BENSON, 2007, p.22 ; apud SMITH, 2005, 

p.27, tradução nossa). A autonomia está sujeita à capacidade e ao desejo (LITTLEWOOD, 

1996). A capacidade está conectada ao ato de fazer escolhas fundamentadas 

 the ability to take charge of one’s own learning (HOLEC, 1981, p.3 apud BENSON e VOLLER, [1997] 20

2014, Kindle location 194; apud  SMITH, 2005, p.27; apud BENSON, 2007, p.22).
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(LITTLEWOOD, 1996; SINCLAIR, 1999) e com a habilidade de concretizar essas 

escolhas. Ao passo que, o desejo está sujeito à motivação e à confiança para se 

responsabilizar pelas escolhas realizadas (LITTLEWOOD, 1996). Segundo Littlewood 

(1999 apud SMITH, 2005), a autonomia pode ser pró-ativa ou reativa. Enquanto na 

autonomia do tipo pró-ativa o aprendiz assume ativamente o controle da própria 

aprendizagem e delimita os objetivos a serem alcançados, os métodos e as técnicas a serem 

utilizadas, por exemplo; na autonomia do tipo reativa, o aluno não direciona a sua 

aprendizagem. Todavia, organiza seus recursos com o intuito de alcançar os objetivos 

pedagógicos estipulados pelo professor (SMITH, 2009). A autonomia requer a 

conscientização do aprendiz de que o seu êxito no processo de aprendizagem depende dele 

próprio. Ao tomar esta consciência e se responsabilizar pelo seu processo de 

aprendizagem, o indivíduo aprende de maneira intencional, planejada e sistemática. 

Ademais, concomitantemente ao desenvolvimento do processo de aprendizagem 

autônoma, ocorre a evolução da forma de aprender a aprender do aprendiz (LITTLE, 

[1997] 2013) que, por sua vez, funciona como feedback para o desenvolvimento da 

autonomia do indivíduo, aprimorando-a.  

 O termo ‘autonomia’ frequentemente é utilizado para fazer referência a um dos 

tipos de autonomia, a do aluno (LITTLEWOOD, 1996). Estudos mostram que objetivando 

o desenvolvimento da autonomia discente na sala de aula de língua adicional, alunos são 

treinados a aprender como aprender, com destaque para o desenvolvimento das estratégias 

de aprendizagem (BENSON, [1997] 2013; VOLLER, [1997] 2013). Segundo Oxford 

(1990),  

[…] estratégias de aprendizagem são operações empregadas pelo discente para 
auxiliar na aquisição, no armazenamento, na recuperação e no uso da 
informação. […Tornando a] aprendizagem mais fácil, mais rápida, mais 
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divertidas, mais auto-direcionada, mais efetiva e mais transferível para novas 
situações  (p.8, tradução nossa). 21

  

 Oxford (1990) divide as estratégias em diretas e indiretas. As estratégias diretas se 

subdividem em estratégias de memória, cognitivas e de compensação. Enquanto as 

estratégias indiretas são subdivididas em metacognitivas, afetivas e sociais. 

 As estratégias de memória, também chamadas de mnemônicas, são agrupadas em: 

a) criação de links mentais; b) uso de imagens e sons; c) revisão; e d) emprego de ações.  

Dentre as estratégias a serem utilizadas na criação de links mentais estão: 

a) a classificação do material linguístico em grupos de unidades significativas, podendo 

esses serem agrupados com base na classe gramatical da palavra (por exemplo: verbos, 

adjetivos), no tópico (itens lexicais referentes a esportes, por exemplo), na função 

linguística (tendo como exemplos as funções de: apresentar-se a alguém, desculpar-se 

e reclamar), nas similaridades, nas diferenças (OXFORD, 1990), e em collocations ;  22

b) a associação de informação nova com conhecimento prévio da língua adicional, como, 

por exemplo, associar na memória o conhecimento prévio de orange com a nova 

informação juice. As associações podem ser mais complexas, como no caso de water - 

rain - river - litter - flood; ou ainda, fazerem parte de mapas semânticos; 

c) o uso de um item lexical, de forma significativa, em uma frase, conversa ou estória 

para relembrá-lo a posteriori. 

  Dentre as estratégias de memória que envolvem o uso de imagens e sons estão: 

 […] learning strategies are operations employed by the learner to aid the acquisition, storage, retrieval, 21

and use of information. […] to make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more 
effective, and more transferrable to new situations (OXFORD, 1990, p.8).

 Collocations estão relacionadas com a maneira como itens lexicais co-ocorrem com outros. Alguns itens 22

têm co-ocorrência frequente, com forte ligação entre eles (LEWIS, [1993] 1996), como ponto e vista na 
expressão “ponto de vista”, por exemplo . 
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a) o uso de imagem visual, real ou imaginária, significativa para o aprendiz, para 

relacionar a informação nova com conhecimentos pré-existentes na memória; 

b) o mapeamento semântico no qual se encontram itens lexicais ligados a um conceito 

chave central. Um possível exemplo é a conexão dos itens lexicais football, tennis, 

volleyball, swimming e surfing ao conceito chave sports, localizado no centro do mapa 

semântico; 

c) a representação significativa de sons na memória com o intuito de lembrar a nova 

informação linguística com base em sua sonoridade. Essa estratégia pode ser feita por 

intermédio de associação sonora, como, por exemplo, o numeral fourteen é 

normalmente associado com o item lexical ‘fortinho’, em português do Brasil, pelos 

alunos pré-adolescentes ou adolescentes da professora pesquisada. 

 A estratégia de memória de revisão objetiva revisar a nova informação linguística 

em diferentes intervalos de tempo, variando de minutos a dias, com o intuito de armazená-

la na memória e evocá-la quando necessário.  

 As estratégias de memória de emprego de ações pressupõem a associação de uma 

ação ou sensação física significativa ao novo item lexical. Um exemplo desse grupo é a 

associação do ato beber água a drink water.  

 As estratégias cognitivas são subdivididas em a) prática, b) recebimento e envio de 

mensagens, c) análise e raciocínio e d) criação de estrutura para insumo e produção 

(OXFORD, 1990). No grupo das estratégias cognitivas de prática estão: 

a)  a repetição, seja repetição da exposição à língua adicional na forma oral, através de 

vídeos, podcasts, etc, ou na forma escrita, repetição da leitura de um texto, repetição 

da escrita de um item lexical; 
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b) a prática formal com sons e sistemas de escrita na qual o foco é na percepção da 

pronúncia e entonação, como por exemplo, marcar o sentence stress de frases na 

língua adicional. A prática de sistemas de escrita é indicada para aprendizes cujo 

sistema de escrita da língua materna - alfabeto, silábico, ideográfico, pictográfico, 

entre outros -, é diferente do sistema da língua adicional.  Duas das estratégias para 

a prática de sistemas de escrita são a cópia de letras e palavras, e a comparação de 

sons similares de itens lexicais na língua materna e na língua adicional com base na 

representação escrita. 

c) o reconhecimento e o uso de fórmulas e padrões cotidianos da língua adicional 

contribuem para a compreensão e para a produção da língua alvo por parte do 

aprendiz. Dentre as fórmulas cotidianas podem ser citadas ‘oi’, ‘como vai?’, ‘quanto 

custa?’, as quais são fórmulas completas; ao passo que, alguns exemplos possíveis 

dos padrões cotidianos que não são completos, e precisam, portanto, de 

complementação são ‘eu queria…’, ‘onde fica…?’. 

d) a recombinação é uma estratégia na qual o aluno combina itens lexicais conhecidos, 

de uma maneira nova ou simplesmente com diferentes pronomes,  para produzir 

uma sentença significativa. A estratégia de recombinação pode ser utilizada tanto na 

habilidade de escrita quanto na oral. 

e) a prática natural envolve o uso da língua para comunicação. A estratégia de prática 

natural pode envolver uma ou mais habilidades. As possibilidades de utilização 

dessa estratégia são inúmeras haja vista que o docente pode fazer uso de textos 

escritos ou falados, autênticos ou não, focando na habilidade de leitura ou de 
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compreensão auditiva; role-plays para fazer uso da língua falada; e produção de 

textos escritos de diferentes gêneros discursivos. 

 As estratégias cognitivas de recebimento e envio de mensagens se subdividem em 

a) estratégia de obtenção rápida da ideia rapidamente e b) estratégia de utilização de 

recursos para receber e enviar mensagens. Essas estratégias cognitivas podem ser aplicadas 

às habilidades de leitura e compreensão auditiva (OXFORD, 1990). O subgrupo de 

estratégia de obtenção rápida da ideia de um texto escrito ou falado possibilita ao aprendiz 

focar no que ele precisa e desconsiderar o resto. Essa estratégia compreende duas técnicas 

com propósitos diferentes. A técnica do skimming objetiva a obtenção da(s) ideia(s) 

principal(/principais) do texto enquanto a técnica de scanning tem o intuito de procurar 

detalhes específicos do texto.  

 O subgrupo de estratégias cognitivas de uso de recursos para a recepção e o envio 

de mensagens consiste na utilização de recursos como dicionários e gramáticas para a 

compreensão do texto escrito ou falado. 

 As estratégias cognitivas de análise e raciocínio contribuem para o uso do 

raciocínio lógico visando a compreensão e a utilização tanto das regras gramaticais quanto 

dos itens lexicais da língua adicional. Esse grupo é composto pelas estratégias de  a) 

raciocínio dedutivo, b) análise de expressões, c) análise contrastiva, d) tradução, e e) 

transferência (OXFORD, 1990). O raciocínio dedutivo pode ser usado nas quatro 

habilidades e consiste na utilização do conhecimento prévio do aprendiz para formular 

hipóteses e deduzir o que está sendo ouvido ou lido; ou ainda, o que o indivíduo produzirá 

através das habilidades da fala ou da escrita.  
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 A estratégia de análise de expressões, que pode ser aplicada às habilidades de 

leitura e de compreensão auditiva, pressupõe a decomposição de novos itens lexicais, 

sentenças ou parágrafos em seus componentes para auxiliar na compreensão da língua 

adicional. Por demandar um certo tempo, a estratégia de análise de expressões pode não 

ser aplicada durante a fala-em-interação social ou institucional devido à sua natureza 

dinâmica, mas a posteriori, caso o aprendiz consiga anotar a expressão ou armazenar sua 

pronúncia mentalmente. 

 A estratégia de análise contrastiva está relacionada com a análise de pronúncia, 

entonação, itens lexicais e estruturas gramaticais da língua adicional a fim de comparar a 

existência de semelhança(s) com a língua materna do aprendiz. Essa estratégia é 

comumente aplicada, conscientemente ou não, quando o aluno se depara com itens lexicais 

cognatos, ou transparentes, que se assemelham em forma ou pronúncia com sua língua 

materna e têm o mesmo significado que na língua materna do aprendiz. Todavia, o discente 

precisa estar ciente da existência de falsos cognatos, ou “false friends" (OXFORD, 1990, 

p.84); isto é, itens lexicais da língua adicional que são semelhantes em forma à língua 

materna, contudo diferem em significado, como o caso do item lexical pretend em inglês e 

‘pretender’ ou ‘pretende’ em português. Apesar de serem similares na forma, os 

significados desses dois itens são completamente diferentes. Ao se traduzir o item lexical 

pretend de inglês para português, obtém-se ‘fingir’ e não ‘pretende(r)’, como seria 

esperado ao se aplicar a estratégia de análise contrastiva (OXFORD, 1990). 

 O grupo de estratégias cognitivas de análise e raciocínio conta ainda com a 

estratégia de tradução, a qual tende a ser útil no início da aprendizagem da língua 

adicional, e a estratégia de transferência, que se baseia na utilização do conhecimento 
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prévio do discente para facilitar a aprendizagem da língua alvo (OXFORD, 1990). O uso 

de conhecimento prévio linguístico da língua materna para a aprendizagem de um novo 

aspecto da língua alvo encontra eco na teoria cognitiva de aquisição de linguagem 

(LIGHTBOWN e SPADA, 2000) e na neurociência, que defende que a transferência 

favorece, dentre outros, a criatividade e a solução de problemas. Ademais, é composta de 

duas partes: a) a transferência durante a aprendizagem que está relacionada com o efeito de 

uma aprendizagem passada ou anterior no processamento de aprendizagem e a aquisição 

de uma nova aprendizagem; e b) a transferência de aprendizagem, a qual está associada 

com o quanto que o aprendiz aplica da nova aprendizagem em situações futuras (SOUSA, 

2011a, 2011b). 

 No grupo de estratégias cognitivas de criação de estrutura para insumo e produção 

estão, de acordo com Oxford (1990), as estratégias de a) anotar pontos principais de um 

texto falado ou escrito; b) resumir o que foi falado ou lido; e c) destacar pontos 

importantes do discurso oral ou escrito. Essas três estratégias contribuem para a 

organização das informações da língua alvo e preparam o discente para fazer uso da língua 

adicional por intermédio da habilidade de escrita ou fala (OXFORD, 1990). 

 O último grupo de estratégias diretas é composto pelas estratégias de compensação 

que são subdivididas em: a) dedução de forma inteligente e b) superação de limitações na 

habilidade oral e escrita (OXFORD, 1990). 

 A dedução de forma inteligente é primordial para as habilidades de compreensão 

auditiva e de leitura, uma vez que conscientiza o discente da importância de se 

compreender o significado do que é dito de forma geral e não se ater ao significado de cada 

palavra de forma isolada. No subgrupo das estratégias de dedução de forma inteligente 
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estão: a) as estratégias que fazem uso de pistas linguísticas, como por exemplo, afixos, 

sejam eles prefixos ou sufixos, e ordem das palavras; e b) as estratégias que utilizam outros 

tipos de pistas, como pronomes de tratamento ou títulos, por exemplo, auxiliam a deduzir o 

nível de formalidade ou a relação entre os falantes. A linguagem não verbal como tom de 

voz, ênfase, expressões faciais, linguagem corporal também colaboram para a 

compreensão do que está sendo dito (OXFORD, 1990). É importante ressaltar que este 

subgrupo de estratégias está em sintonia com características da fala-em-interação e do 

enquadre interacional (vide Capítulo 3) uma vez que o significado do que é dito sofre 

interferência das pistas linguísticas e extralinguísticas (GUMPERZ, [1982] 2002, 2001). 

 Dentre as estratégias de compensação de superação de limitações na habilidade oral 

e escrita estão (OXFORD, 1990):  

a) a comutação para a língua materna, também conhecida por code switching 

(OXFORD, 1990, p.94), a qual envolve o uso, na forma escrita ou falada, de um 

item lexical na língua materna do falante sem traduzí-lo para a língua adicional. 

Interessante ressaltar que com o status do inglês como lingua franca observa-se o 

uso de code switching nas interações entre falantes não-nativos da língua inglesa, e 

entre falantes não-nativos com falantes nativos do inglês (CANAGARAJAH, 2006; 

JENKINS, 2009; PEDERSON, 2011). 

b) a solicitação de ajuda, direta ou indireta, pelo aprendiz da língua adicional, para 

obter um item lexical da língua alvo que desconheça. A solicitação de ajuda 

normalmente está atrelada a outra estratégia de compensação, o uso de mímica ou 

gestos. 
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c) o uso de mímica ou gestos é uma estratégia que pode ser utilizada para substituir um 

item lexical e exprimir significado durante a fala-em-interação. 

d) a esquiva de se comunicar parcial ou completamente, em última análise, objetiva a 

preservação da face  (GOFFMAN, 1980) do discente. Essa estratégia consiste no 23

discente evitar a comunicação toda vez que se deparar com dificuldades ou antecipá-

las; como por exemplo, evitar a competição de tomada de turno e evitar discutir 

assuntos os quais não conhece itens lexicais ou estruturas gramaticais apropriados 

na língua alvo (OXFORD, 1990). 

e) a seleção do tópico é a estratégia de compensação na qual o aprendiz seleciona o 

tópico de discussão da fala-em-interação, com o intuito de se certificar de que o 

tópico em pauta seja de seu interesse e, também, para garantir que possui tantos os 

itens lexicais quanto as estruturas gramaticais necessários para discutir o tópico na 

língua adicional (OXFORD, 1990). 

f) a adaptação ou aproximação da mensagem é a estratégia de compensação na qual o 

aprendiz altera a mensagem que gostaria de dizer tornando-a mais simples ou 

parafraseando-a por falta de vocabulário ou estruturas gramaticais. 

g) o neologismo envolve a criação de uma nova palavra na língua alvo pelo aluno 

como uma estratégia para compensar a falta de conhecimento do item lexical 

adequado em determinado contexto. 

h) o uso de circunlóquio ou sinônimo possibilita que o aluno comunique a ideia 

desejada apesar de não saber o item lexical apropriado no contexto em questão. Isto 

 Segundo Goffman (1980), a face é o valor social positivo que uma pessoa […] reclama para si mesma 23

através daquilo que os outros presumem ser a linha por ela tomada durante um contato específico […], é 
uma imagem do self delineada em termos de atributos sociais aprovados (p.77).
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porque na falta do vocabulário na língua adicional, o aprendiz fará uso de sinônimos 

ou sentenças mais longas na tentativa de explicar a ideia ou o significado que deseja 

exprimir (OXFORD, 1990). 

 As estratégias indiretas auxiliam os aprendizes a: 1) ter maior controle cognitivo 

(estratégias metacognitivas); 2) administrar emoções, motivações e atitudes (estratégias 

afetivas); e 3) aprender através da interação com outros indivíduos (estratégias sociais) 

(OXFORD, 1990). 

 Acredita-se que a conscientização metacognitiva dos alunos sobre a aprendizagem 

da língua adicional pode fornecer indícios do nível de autonomia alcançado pelo aprendiz 

em diferentes momentos do processo de aprendizagem. As estratégias metacognitivas 

requerem um envolvimento do aprendiz no que tange pensar sobre sua própria 

aprendizagem (SINCLAIR, 1999). Dentre as estratégias metacognitivas estão:  

a) saber o motivo de fazer uma determinada atividade, construir o léxico necessário 

para a atividade e fazer associações com o conhecimento prévio; 

b) o direcionamento da atenção para uma determinada tarefa da língua alvo ou prestar 

atenção a aspectos específicos do idioma ou a detalhes situacionais; 

c) postergar a produção oral até o momento em que a compreensão auditiva esteja mais 

desenvolvida; 

d) descobrir como a língua funciona, através da leitura ou de interação com outras 

pessoas, para ajudar na aprendizagem; 

e) compreender quais são as melhores condições pessoais de aprendizagem da língua 

adicional, e se organizar em função dessas condições; 
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f) estabelecer os objetivos a serem alcançados na língua alvo tanto a curto quanto a 

longo prazo; 

g) identificar o propósito da tarefa na língua alvo; 

h) planejar a execução de uma tarefa na língua alvo demandará do aprendiz determinar 

as exigências da tarefa, verificar seus recursos linguísticos, e determinar os 

elementos da língua adicional ou funções necessárias para a execução da tarefa; 

i) buscar ou criar oportunidades de prática da língua adicional; seja por intermédio de 

música, filmes na língua alvo, uso do idioma em situações reais, ou pensar 

conscientemente sobre o idioma; 

j) automonitoramento do aprendiz para identificar erros em compreender ou produzir a 

língua alvo; 

k) auto-avaliação do aprendiz para verificar seu aprendizado na língua alvo 

(OXFORD, 1990). 

 Dentre as estratégias afetivas encontram-se: 

a) a redução do seu nível de ansiedade fazendo uso de relaxamento, respiração 

profunda, meditação, música ou riso; 

b) o auto-encorajamento por intermédio de uso de sentenças positivas, tomada de risco 

de forma sensata, autorecompensa; 

c) a aferição de sua temperatura emocional por intermédio de sua atenção a sinais de 

estresse, tensão, medo, raiva; 

d) o uso de checklist a fim de averiguar sentimentos, atitudes e motivações relativos à 

aprendizagem da língua adicional; 
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e) a confecção de um diário para registrar eventos e sentimentos que ocorrem no  

decurso do processo de aprendizagem da língua adicional. 

 Dentre as estratégias sociais podem ser citadas: 

a) perguntas para esclarecer dúvidas, solicitar explicações ou exemplos, e verificar se 

algo está correto; 

b) a cooperação entre parceiros é uma estratégia social que envolve o trabalho entre 

aprendizes da língua adicional com a finalidade de melhorarem suas habilidades 

linguísticas; 

c) o desenvolvimento de empatia com o outro por intermédio da aprendizagem sobre a 

cultura do outro e a conscientização dos sentimentos e pensamentos de outrem. 

 De acordo com Silva (2008), o uso de estratégias de aprendizagem favorece a 

reflexão do aluno no que concerne à forma mais adequada para ele aprender; assim como, 

à identificação de suas necessidades. O processo de aprendizagem tende a ser mais atraente 

para o aluno quando há a conciliação de estratégias de aprendizagem com seus estilos de 

aprendizagem de preferência (SILVA, 2008). Apesar dos estilos de aprendizagem estarem 

vinculados às características internas de cada indivíduo, nem sempre são percebidos ou 

utilizados, de maneira consciente, pelos aprendizes objetivando à compreensão de 

informação nova (REID, 1998 apud SILVA, 2008). Os estilos de aprendizagem podem 

estar relacionados dentre outros: a) às modalidades sensoriais, como no caso da visual, 

cinestésica, auditiva; b) aos tipos de personalidade, como, introvertido e extrovertido; c) 

aos estilos cognitivos, como no caso da impulsividade ou reflexividade; e da 

predominância de um dos lados do cérebro (SILVA, 2008). 
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 Silva (2008) afirma que os alunos com estilo de aprendizagem verbal e linguístico 

são favorecidos nas aulas que tendem a privilegiar esses estilos de aprendizagem. Ademais, 

sustenta que os aprendizes cujos estilos de aprendizagem diferem do verbal e linguístico 

sofrem ao assistirem aulas que vão de encontro aos seus estilos de aprendizagem (SILVA, 

2008). 

 A concepção de autonomia não está atrelada somente às estratégias e aos estilos de 

aprendizagem. Segundo Nicolaides e Fernandes (2008), cabe ao professor, que acredita ser 

o aprendiz co-responsável pela produção do conhecimento, ajudar ao aluno a se tornar 

mais autônomo. Todavia, há autores que afirmam que a condição sine qua non para o 

docente estimular a autonomia do discente é o professor ser autônomo (ADAMSON, 2012; 

MELLO et al., 2008). A autonomia do professor, principalmente o de língua adicional,  

está intimamente ligada à sua autonomia como aluno. Isto porque, o professor desempenha 

os papeis de aprendiz e de docente ao longo de sua vida profissional (BENSON e 

HUANG, 2008). Portanto, se o professor não desenvolve sua autonomia enquanto aluno, 

dificilmente desenvolverá sua autonomia enquanto professor; e consequentemente, não 

poderá ajudar o seu aluno no que tange ao desenvolvimento da autonomia. Cabe ainda 

ressaltar que, ao estimular o desenvolvimento da autonomia do aluno, o professor precisará 

fazer o scaffolding dos alunos (SILVA, 2008). Além do scaffolding realizado pelo 

professor, há a possibilidade de atividades de aprendizagem e dos colegas de turma 

servirem de scaffolding para promover a autonomia do aprendiz (THOMSEN, 2003). O 

scaffolding provido pelo professor ou pelos colegas de turma será efetuado através da 

interação social, a qual apresenta uma interdependência com a autonomia do aluno. Isto 

porque a autonomia depende da capacidade de reflexão e análise do aprendiz, as quais 
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dependem do desenvolvimento da capacidade de participar de maneira plena e crítica em 

interações sociais (LITTLE, 1996 apud SMITH, 2005). A relevância da interação social no 

desenvolvimento da autonomia é ratificado por Collins (2008) ao sugerir que a autonomia 

é desenvolvida à medida que há uma conscientização do aprendiz de que a qualidade da 

aprendizagem é diretamente proporcional ao aumento das interações sociais com 

atividades e propósitos relevantes socialmente e dos processos cognitivos.  

 Com o advento das novas tecnologias e sua interferência na vida das pessoas, o 

conceito de autonomia se amplia para englobar a capacidade do aluno e do professor para 

“desenvolver, explorar, avaliar e se adaptar às novas tecnologias”  (WARSCHAUER, 24

2002, p.457, tradução nossa). Por conseguinte, desenvolver a autonomia do aluno e do 

professor abrange compreender as inovações tecnológicas (WARSCHAUER, 2002), e 

considerar como podem contribuir para a aprendizagem de maneira autônoma (LITTLE, 

2003). 

 Além da correlação da autonomia com estratégias e estilos de aprendizagem, da 

interdependência da autonomia discente com a autonomia docente e scaffolding, a 

interdependência da autonomia com a cultura também influencia o desenvolvimento da 

autonomia uma vez que a aprendizagem de uma língua não ocorre de forma isolada. Ao 

contrário, ela ocorre imersa em uma determinada cultura, parte integrante da aprendizagem 

da língua. Portanto, uma determinada cultura influenciará valores e modos de pensar e 

interpretar, favorecerá o uso de determinadas práticas de aprendizagem e de ferramentas de 

mediação como, por exemplo, livros didáticos, computadores, smartphones e Internet 

(PALFREYMAN, 2005). A cultura assim como o aprendizado de uma língua adicional e a 

 […] the ability to develop, explore, evaluate, and adapt new technology […] (WARSCHAUER, 2002, p.24

457).
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autonomia apresentam múltiplas facetas. O multifacetamento da autonomia possibilita que 

ela seja considerada um sistema complexo (PAIVA, 2006) que surge da interação de vários 

elementos (PAIVA e BRAGA, 2008), dentre os quais se destacam: a) os elementos 

supracitados nessa seção; b) o fato da autonomia estar relacionada com processos mentais 

que não podem ser medidos e são inatos; c) a conscientização do aprendiz de como ocorre 

o processo de aprendizagem (PAIVA, 2006); d) dar poder ao aprendiz no processo de 

aprendizagem (LITTLE, 1999), modificando a relação de poder entre professor e aluno 

(PAIVA, 2006) e por conseguinte, o enquadre da aula e o alinhamento entre docente e 

discentes. Por ser um sistema complexo, a autonomia não é estática, e sim, fluida e 

dinâmica (PAIVA e BRAGA, 2008), por essa razão ela não é um produto acabado, mas um 

processo contínuo, que se altera ao longo do tempo, (THANASOULAS, 2000; PAIVA, 

2006; PAIVA e BRAGA, 2008) no qual o indivíduo apresenta graus distintos de autonomia 

em diferentes momentos, de acordo com os contextos a que é exposto (PAIVA, 2006; 

PAIVA e BRAGA, 2008).  

 Considera-se, nesse estudo, a autonomia como um sistema complexo, por entender, 

assim como Paiva (2006), que a autonomia não é constituída por uma única faceta mas, 

pelo entrelaçamento de suas inúmeras facetas, como discutido anteriormente. Estando as 

inovações tecnológicas presentes no entrelaçamento das facetas da autonomia há que se 

discutir, brevemente, sobre as novas tecnologias e o contexto educacional. 

4.2. As novas tecnologias e o contexto educacional 

 O saber, de acordo com Levy (2007), pode ser segmentado em três formas de 

conhecimento: oral, escrita e digital. Inicialmente o saber era transmitido de geração em 
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geração, salientando a oralidade e demarcando a longevidade de determinado 

conhecimento conforme a duração de um dado clã. Mais tarde, enfatiza-se a escrita como 

forma de conhecimento por acreditar-se que o saber está contido no ‘Livro’. Portanto, 

somente aquele(a) que domina a escrita e, consequentemente, a leitura, tem acesso ao saber 

encerrado em um ‘Livro’. A contemporaneidade, entretanto, desvela outra forma de 

conhecimento: a digital cuja característica é disponibilizar e compartilhar, 

ininterruptamente, o saber através de redes de computadores e/ou dispositivos móveis 

conectados sem fronteiras. Por conseguinte, a forma digital de conhecimento traz a 

possibilidade de uma ruptura com o pensamento de que “Todo sistema de educação é uma 

maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, como os saberes e 

os poderes que eles trazem consigo” (FOUCAULT, 2008, p.44). Isto porque a Internet 

disponibiliza e compartilha diversos discursos monomodais ou multimodais no seu 

“espaço multidimensional de representações dinâmicas e interativas” (LEVI, 2007, p.182, 

grifo do autor) para toda e qualquer pessoa com acesso a ela.  

 Considerando-se que a educação deve estar em sintonia com a realidade e as 

exigências da sociedade vigente, torna-se difícil ignorar tanto a importância de incorporar 

as novas tecnologias e o conhecimento digital às práticas pedagógicas; quanto a ideia de 

que o futuro da educação e o futuro da tecnologia estão entrelaçados (PEGRUM, 2009 

apud STANLEY, 2013). Em vista disto, o sistema educacional, representado pela escola, 

do mundo globalizado se defronta com o desafio de romper com o paradigma retratado por 

Foucault (2008) ao incorporar a tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem de 

maneira significativa. Sibilia (2012) pontua o desafio de integrar a tecnologia ao ensino 

quando declara que a escola é 
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[…] uma máquina antiquada; e, por isso, seus componentes e seu funcionamento 
são cada vez mais conflitantes com nossos jovens. [Há] uma divergência de 
época […] entre as escolas e seus aluno na contemporaneidade [… E]ssa 
inadequação se tornou mais incontestável nos anos mais recentes, justamente 
quando foi se gerando um encaixe quase perfeito entre esses mesmos corpos e 
subjetividade, por um lado, e por outro, os aparelhos móveis de comunicação e 
informação, tais como os telefones e os computadores portáteis com a acesso à 
internet (p.197). 

  

 A adequação dos jovens às novas tecnologias, gerando o “encaixe quase 

perfeito” (SIBILIA, 2012, p.197) entre eles é em decorrência de os jovens da 

contemporaneidade crescerem cercados de tecnologia e, consequentemente, estarem 

familiarizados com ela, sentindo-se confiantes em usá-la. Eles são, por conseguinte, 

conhecidos como “nativos digitais” (PRENSKY, 2001) enquanto seus professores, que, 

normalmente, pertencem a uma geração anterior a dos nativos digitais e não estão tão 

familiarizados com as novas tecnologias, são conhecidos como “imigrantes 

digitais” (PRENSKY, 2001). Estes docentes, portanto, tendem a evitar o uso da tecnologia 

ou a usá-la como substituta de algo que já existe, como, por exemplo, o quadro branco; no 

sentido de revitalizar ou ‘dar uma nova roupagem’ ao que vem sendo feito. Esta atitude, de 

acordo com Moran (2014) é a primeira etapa na inclusão das novas tecnologias no 

contexto escolar. Contudo, conforme os professores se apropriam das novas tecnologias, 

eles as inserem em sua prática pedagógica, desenvolvendo projetos que requerem 

tecnologia, sem, entretanto, alterarem a estrutura de aula. À medida que o tempo passa e há 

uma maior familiarização com as novas tecnologias, os docentes avaliam os projetos 

desenvolvidos, aprimorando sua implantação,  e ousam integrar às novas tecnologias à sua 

metodologia. A integração ocorre ao combinarem atividades a distância com atividades 

presenciais (MORAN, 2014). 

!98



 A inclusão das novas tecnologias ao processo de ensino e aprendizagem de inglês 

como língua adicional possibilita prover os aprendizes com diferentes estímulos, 

favorecendo diversos estilos de aprendizagem. Ademais, permite expor os discentes a 

materiais que desenvolvem as quatro habilidades: oral, compreensão auditiva, leitura e 

escrita  (DUDENEY e HOCKLY, 2007). Essa inclusão no ambiente educacional, viabiliza, 

ainda, a utilização de materiais autênticos de uso do inglês por falantes de nacionalidades 

distintas, haja vista que o inglês como lingua franca está sendo utilizado em contextos 

mediados pelas novas tecnologias (DUDENEY e HOCKLY, 2007). 

 A implementação das novas tecnologias na sala de aula pode ocorrer de diferentes 

maneiras: dicionários online, chats, web 2.0, rede sociais e m-learning, por exemplo.  

 Os dicionários online oferecem dentre outros: a) uma busca rápida do item lexical 

desejado;  b)  função de thesaurus; c) exemplos autênticos baseados em pesquisa de corpus 

linguístico; e d) gravação em áudio da pronúncia, normalmente de acordo com a variedade 

linguística do inglês americano e/ou  do inglês britânico (DUDENEY e HOCKLY, 2007). 

 Chat é uma ferramenta que os discentes normalmente têm o hábito de usar, 

principalmente, depois do advento do Orkut, Facebook e, mais recentemente, WhatsApp. 

O chat permite uma comunicação síncrona ou assíncrona, em diferentes formatos: 

conversa 1 a 1 ou entre várias pessoas (DUDENEY e HOCKLY, 2007). 

 A web 2.0 permite oferecer uma vasta gama de serviços e programas de software 

diretamente a seus usuários finais, impactando em um perfil mais social desses sites, que 

convidam seus usuários a compartilharem opiniões, atividades, entre outros. A utilização 

desses sites no processo de ensino e aprendizagem de inglês pode trazer ganhos 

pedagógicos, uma vez que os consumidores de informação podem se transformar em 
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produtores de informação e compartilhar conhecimento com outras pessoas (DUDENEY e 

HOCKLY, 2007). 

 As redes sociais são “Estruturas sociais compostas por pessoas ou Organizações, 

conectadas por vários tipos de relações e partilham de valores e objetivos 

comuns” (COSTA, 2014, p.84). 

 M-learning diz respeito ao uso de celulares, tablets, notebooks e outros dispositivos 

móveis na aprendizagem (DUDENEY e HOCKLY, 2007), possibilitando que ela ocorra a 

qualquer momento e em qualquer lugar.  

 Após discutir as várias facetas da autonomia, seu conceito, etapas da gestão das 

novas tecnologias ao contexto educacional e possíveis formas de integrar as novas 

tecnologias às práticas pedagógicas, o que possibilita avaliar o uso da tecnologia no 

contexto estudado e se favorece à autonomia discente, faz-se necessário descrever a 

metodologia, os sujeitos de pesquisa e os instrumentos e equipamentos de pesquisa 

utilizados neste estudo para uma melhor compreensão da pesquisa e do contexto em que 

está inserida. 
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CAPÍTULO 5. METODOLOGIA 

 Esta pesquisa se caracteriza por ter um cunho etnográfico, ser quali-quantitativa e 

longitudinal. O caráter etnográfico do estudo está na busca de revelar as interações 

ocorridas nas aulas de língua inglesa como língua adicional através da identificação e 

descrição de interações cotidianas (ERICKSON, 1992). Descrição essa que deve ser 

“densa”  (GEERTZ, 1973, p.6, tradução nossa), haja vista que precisa ultrapassar o 25

simples relato de uma determinada interação e descrever as nuances dos significados 

construídos por seus participantes durante a interação.  

 Visando obter uma descrição densa das interações foram realizadas gravações das 

aulas em vídeo e áudio, ou somente em áudio, como será descrito em Instrumentos e 

Equipamentos de Pesquisa (Seção 5.5). Ademais, a maioria das tarefas requeridas foi 

realizada pela própria pesquisadora durante o estudo cuja duração foi maior que um ano 

letivo (LÜDKE e ANDRÉ, 1986), dando à pesquisa um caráter longitudinal com relação à 

professora de inglês pesquisada, mas não aos alunos uma vez que a cada ano os discentes 

integrantes das turmas sob a responsabilidade da docente eram diferentes. A pesquisadora 

teve envolvimento deliberado com o ambiente de pesquisa (MATTOS, 1995), na realidade, 

foi participante ativa do estudo uma vez que desempenhou as funções de professora 

pesquisada e pesquisadora , tornando-se participante observadora, o que pode interferir no 26

distanciamento necessário do objeto de pesquisa para analisá-lo (MATTOS, 2011). Entre o 

período de coleta e a análise dos dados houve um intervalo de tempo que contribuiu para a 

 thick25

 Neste estudo optou-se pela utilização da terceira pessoa do singular com o intuito de evitar a possível 26

confusão que o uso da primeira pessoa causaria, posto que este poderia ser interpretado tanto como uma 
referência à professora pesquisada quanto à pesquisadora, visto que são a mesma pessoa.
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pesquisadora “refle[tir] sobre seu papel como observador[a]” (SILVA e FANTINEL, 2014, 

p.6) e fornecer o distanciamento e o estranhamento requeridos à análise dos dados da 

pesquisa de caráter etnográfico. Acrescenta-se ainda que o estudo usa vários instrumentos 

de pesquisa e diferentes tipos de dados, como questionário, observação de aula, interações 

face-a-face e online, que permitem a triangulação dos dados para validá-los. 

 Esta pesquisa fará uso do método quali-quantitativo (FIGUEIREDO e SOUZA, 

2011). A abordagem quantitativa será utilizada na análise do perfil dos alunos participantes 

da pesquisa, nas intervenções da professora durante as aulas gravadas e nas interações em 

sala de aula e online. Enquanto a abordagem qualitativa, a qual se preocupa mais com o 

processo do que com o produto, será adotada para analisar a contribuição da fala-em-

interação e das interações ocorridas, no decorrer da pesquisa, na promoção da autonomia 

discente em ambientes mediados por novas tecnologias. 

5.1. Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é averiguar a contribuição da fala-em-interação   

institucional docente na promoção da autonomia discente, do tipo reativa, em contextos 

mediados pelas novas tecnologias. Com o intuito de averiguar esse objetivo, o mesmo foi 

desdobrado em três objetivos específicos, a saber: a) averiguar a possível influência da 

fala-em-interação  institucional docente na promoção da autonomia discente; b) analisar a 

fala-em-interação  institucional docente no que tange ao uso das novas tecnologias no 

processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa; e c) analisar o(s) efeito(s) desse uso 
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das novas tecnologias em sala de aula, ou a distância, para a promoção da autonomia 

discente.  

Esses três objetivos específicos possibilitarão responder à pergunta de pesquisa 

“Qual a contribuição do discurso docente; isto é, da fala-em-interação institucional da 

docente, na promoção da autonomia discente, do tipo reativa, em contextos mediados pelas 

novas tecnologias?”. 

5.2. Etapas 

  

 Visando atingir o objetivo geral e os objetivos específicos e, consequentemente, 

responder à pergunta de pesquisa; este estudo é estruturado em três etapas. A primeira 

etapa refere–se à distribuição e ao preenchimento dos questionários (Anexo 1) pelos 

alunos. A segunda diz respeito às aulas gravadas em áudio e/ou vídeo e às atividades com o 

uso das novas tecnologias. Ao passo que a terceira concerne à entrevista feita com alguns 

alunos. 

5.3. Contexto da pesquisa 

 Esta pesquisa foi realizada em uma escola municipal , na zona oeste da cidade do 27

Rio de Janeiro, que atende alunos do segundo segmento do ensino fundamental em dois 

turnos. A escola funciona em um prédio de três andares, sendo as salas de aula localizadas 

no segundo e no terceiro andares. O terceiro andar também aloca a sala de leitura (Figura 

 Para que a pesquisa pudesse ser realizada na unidade escolar, foi entregue à diretora o ‘Termo de 27

consentimento do representante legal ou diretora da instituição escolar’ (Anexo 2) para ser assinado, a fim de 
se obter a autorização para a realização da pesquisa na escola.
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1), um espaço que, além de promover a leitura através do empréstimo de livros para os 

alunos, é um local onde projetos podem ser desenvolvidos em parceria com a professora 

responsável pela sala de leitura. Na sala de leitura há quatro computadores do tipo desktop 

(Figura 2), dos quais dois ou três podem ser utilizados pelos alunos mediante agendamento 

prévio com a docente responsável pela sala de leitura. Estes computadores são 

disponibilizados aos alunos para realizarem pesquisas ou navegarem na Internet, contanto 

que não estejam em horário de aula. 
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Figura 2: Computadores do tipo desktop da sala de leitura

Figura 1: Sala de leitura



 As quinze salas de aula da escola apresentam as carteiras dispostas em duas fileiras 

duplas intercaladas por uma fileira tripla, a fim de comportar o número de carteiras 

distribuídas no espaço da sala de aula (Figura 3). Cada sala contém um quadro branco, uma 

televisão de 29”, um aparelho de DVD antigo, de dois a três ventiladores de parede , um 28

datashow e caixas de som. Sendo que, efetivamente, nem todos os aparelhos de datashow e 

caixas de som funcionam. A escola também possui em torno de dez netbooks, em 

condições de uso, que podem ser utilizados pelos professores da unidade escolar e uma 

rede wifi para acesso à Internet, a qual, na maioria das vezes, apresenta problemas de 

conectividade. 

  

 A equipe da direção da escola é formada por três integrantes: a diretora, a diretora 

adjunta e o terceiro elemento da direção, que contam, ainda, com a ajuda da coordenadora 

 No ano de 2015, de um a dois aparelhos de ar condicionado foram instalados nas salas de aula.28
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Figura 3: Sala de aula com o equipamento de datashow e som.



pedagógica. A Unidade Escolar (UE) tem quatro inspetores que garantem a organização 

escolar nos corredores nos horários de entrada, intervalo e saída dos alunos. 

 Os dados deste estudo foram gerados no período de 2012 a 2014, no contexto de 

sala de aula de uma única professora de inglês, que atendeu dezoito turmas regulares do 

segundo segmento do ensino fundamental durante esse intervalo de tempo. 

5.4. Sujeitos da pesquisa 

 Esta pesquisa teve como participantes: 1) a professora cujas interações e contexto 

de sala de aula presencial e virtual foram analisados e 2) os alunos  do segundo segmento 29

do ensino fundamental inscritos nas turmas cuja regente da disciplina de inglês era a 

professora analisada. 

5.4.1. Docente de língua inglesa 

  

 A docente cujo discurso e, por conseguinte, contexto de sala de aula foram 

pesquisados e analisados nesta pesquisa, é a própria pesquisadora deste estudo, que 

terminou seu curso de graduação em 1997 e por entender que a carreira docente exige 

atualização contínua, vem se especializando e capacitando ao longo dos anos. A  professora 

é especialista em Linguística Aplicada ao Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa, 

Mestre em Letras, e está cursando Doutorado em Estudos de Linguagem, além de 

 Todos os alunos participantes da pesquisa receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: 29

Informações para os pais (Anexo 3) e o Termo de consentimento dos pais para filmagem dos filhos e gravação 
de entrevista (Anexo 4), os quais foram devidamente assinados e devolvidos à pesquisadora.

!106



especializações nas áreas de Neurociência Aplicada à Aprendizagem e Tecnologias da 

Informação Aplicadas à Educação para compreender melhor o processo de aprendizagem 

de uma língua e fazer melhor uso das novas tecnologias, respectivamente.  Em 2013, a 

professora participou do Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa 

nos EUA , com duração de seis semanas na Universidade da Carolina do Norte, no 30

campus localizado em Charlotte. O programa de aperfeiçoamento foi coordenado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em parceira com a 

Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil e com a Comissão Fulbright, com o 

apoio do Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed), e visou, entre outros, 

aprimorar a fluência oral e escrita na língua inglesa dos professores selecionados para 

integrarem o programa à época, compartilhar metodologias de ensino que encorajassem 

tanto a participação dos discentes na sala de aula, quanto o uso de recursos online.  

 A docente pesquisada atua como professora de inglês do município do Rio de 

Janeiro desde 2003. Nesses mais de dez anos, a professora vivenciou diferentes 

infraestruturas e formas de apoio ao professor no que concerne ao processo de ensino-

aprendizagem de inglês como língua adicional no município em questão. No início de sua 

carreira na Secretaria Municipal de Educação, a docente se deparou com uma realidade de 

trabalho que não provia infraestrutura para o ensino de inglês: não existia livro didático de 

inglês disponível e nem diretrizes para o ensino de inglês na rede municipal do Rio de 

Janeiro. Depois, existiu um período em que cursos de capacitação eram oferecidos aos 

professores de inglês. A seguir, foram fornecidas aos professores Orientações Curriculares 

para o Ensino de Língua Estrangeira, para servirem de norte no processo de ensino e 

 http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/certificacao-em-lingua-inglesa30
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aprendizagem; além de serem fornecidos alguns cursos de capacitação para os professores. 

Por volta de 2009, os professores puderam contar com o livro It’s a new way, escrito por 

Alcides João Amado e Maria Angela da Silva, e publicado pela editora New Way em 2001. 

Os livros da série It’s a new way têm como foco a leitura como preconiza os PCN, mas 

visualmente são pouco atrativos. E, desde o segundo semestre de 2011, além das 

orientações curriculares disponibilizadas em 2009 e dos cursos semestrais de capacitação 

para os docentes, professores e alunos recebem os livros da série Interaction ED, publicada 

pela editora Learning Factory, a qual leva em conta a construção do significado através da 

multimodalidade, para os alunos poderem desenvolver as quatro habilidades, dando uma 

ênfase maior na habilidade oral. A série disponibiliza atividades digitais com enfoque na 

oralidade, na plataforma da Educopédia , a qual pode ser acessada pelo aluno a qualquer 31

momento que desejar. A editora também fornece ao docente de inglês um pendrive 

contendo as atividades digitais em flash e os arquivos de áudio no formato de mp3. Em 

2012, a equipe de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

(SME-RJ) publica na página da SME  as Orientações Curriculares para o Ensino de 32

Língua Inglesa, que servem de norte para os docentes de inglês dessa rede municipal, e 

possibilitam que os docentes tenham uma certa autonomia para ajustar o material didático 

às necessidades dos discentes. 

 A docente pesquisada-pesquisadora é adepta do uso das novas tecnologias no 

contexto pedagógico, seja para realizar as atividades digitais sugeridas nos livros da série 

Interaction ED em sala de aula, na plataforma da Educopédia; seja para propor tarefas cuja 

 educopedia.com.br 31

 http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4246634/4104951/OCs_Ingles_versaofinal_jan_2.0.1.2..pdf32
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execução requer a utilização das novas tecnologias. A professora leva o seu próprio 

equipamento para a sala de aula; isto é, mini datashow, caixas de som, notebook, cabos e 

fio para extensão, em caso dos aparelhos da escola não estarem funcionando 

adequadamente. Ademais, quando a rede wifi da escola está indisponível, a professora 

transforma o seu celular com acesso à Internet em um roteador para que os alunos possam 

usar a Internet e executarem as atividades necessárias. 

  

5.4.2.  Discentes 

 Dezoito turmas, com uma média de quarenta alunos cada, perfazendo um total de 

setecentos e vinte alunos cuja idade varia entre 10 e 15 anos, participaram desta pesquisa 

entre 2012 e 2014. Em 2012, todas as seis turmas pesquisadas eram compostas por alunos 

do sétimo ano. Em 2013, das seis turmas integrantes da pesquisa, duas eram formadas de 

alunos do sétimo ano e quatro eram de alunos do sexto ano. Ao passo que, em 2014, os 

participantes da pesquisa eram oriundos de quatro turmas de oitavo ano, uma turma de 

sétimo ano e uma turma de nono ano. 

 A escola municipal onde o estudo foi realizado atende alunos oriundos de diferentes 

camadas sociais. À vista disso, as turmas são compostas por alunos de baixa renda; alunos 

de classe média baixa e de classe média média. Ademais, as turmas são mistas no que 

concerne ao quantitativo de meninos e meninas em sala de aula; e heterogêneas no tocante 

ao conhecimento prévio de inglês dos discentes, pois alguns fazem cursos de inglês e 

outros não. Há ainda que se considerar que apesar do Programa Rio Criança Global ter 

sido iniciado em setembro de 2010, essa implementação foi feita paulatinamente no que se 
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refere à obrigatoriedade da aula de inglês na grade curricular dos alunos (Anexo 5). 

Somente em 2014, houve um comunicado oficial de que os alunos deveriam ter aulas de 

inglês do sexto ao nono anos do ensino fundamental. Por conseguinte, durante esses 

primeiros anos de implementação do programa, alguns alunos participantes da pesquisa 

tiveram aulas de francês em vez de inglês, causando uma lacuna neste processo de ensino-

aprendizagem do inglês como língua adicional. Vale ressaltar também que em torno de 

cinco por cento dos discentes foram alunos da professora pesquisada por dois anos, 

consecutivos ou não; enquanto os outros noventa e cinco por cento dos discentes foram 

alunos dela somente por um ano letivo. 

  

5.5. Instrumentos e equipamentos de pesquisa 

 O instrumento de pesquisa utilizado na primeira etapa do estudo é um questionário 

(Anexo 1) aplicado nas dezoito turmas, nas primeiras seis semanas de aula; o qual permite 

identificar no início do estudo, entre outros, o grau de autonomia dos discentes com 

relação ao processo de ensino-aprendizagem, considerando as multifacetas da autonomia. 

 Entre os anos de 2012 e 2013, um total de 480 questionários foram impressos e 

entregues em sala para os alunos responderem no horário da aula, o que possibilitou a 

alguns alunos tirar dúvidas sobre o questionário. Houve alunos, entretanto, que não 

conseguiram concluir no horário estipulado e ficou acordado que entregariam o 

questionário na semana seguinte. No ano de 2014, o questionário foi feito no google forms 

e o link enviado aos alunos pelo chat da turma no Facebook, para que respondessem nos 
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seus dispositivos móveis, nos seus computadores de casa ou, para os discentes que 

desejassem, nos computadores da sala de leitura. 

 O questionário aplicado nas turmas é semi-estruturado e composto de vinte e sete 

perguntas das quais dez são semi-abertas (questões 1 a 10), dez são fechadas (questões 14 a 

23), e sete são abertas ( questões 11 a 13 e 24 a 27). O objetivo do questionário é traçar o 

perfil do aluno com relação à(s) sua(s) estratégia(s) e ao(s) seu(s) estilo(s) de 

aprendizagem (questões 1-7 e 9), sua motivação para aprender inglês (questão 10), sua 

percepção do ensino de inglês (questões 11-13), seu grau de autonomia no estudo de inglês 

(questões 8,14 e15), sua percepção do discurso e da práxis da professora de inglês 

(questões 16-25 e 27), e seu sentimento ao participar da aula de inglês (questão 26). Além 

de traçar o perfil do aluno no que tange as multifacetas da autonomia, com o questionário 

objetiva-se verificar se os alunos percebem a prática pedagógica da professora pesquisada 

como incentivadora da autonomia discente.  

 A segunda etapa da pesquisa diz respeito às aulas gravadas e às atividades 

solicitadas aos alunos envolvendo o uso de novas tecnologias. As aulas gravadas fornecem 

subsídios para analisar, quantitativamente e qualitativamente, as interações ocorridas em 

sala de aula ao longo do estudo. A análise quantitativa foi realizada por intermédio de uma 

tabela de categorias de intervenção interacional (Anexo 6), haja vista que para a 

intervenção ser efetuada algum tipo de interação é necessária (professor-aluno, aluno-

aluno, atividade-aluno, professor-tecnologia -aluno, tecnologia-aluno e aluno-tecnologia-33

 Neste estudo, o uso das novas tecnologias foi considerado uma intervenção interacional nos casos em que 33

os participantes da pesquisa, efetivamente, utilizaram a tecnologia visando realizar alguma atividade 
pedagógica proposta durante a pesquisa ou a comunicação entre eles.
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aluno). Ao passo que a análise qualitativa foi realizada através da fala-em-interação 

institucional. 

 As atividades requisitadas aos discentes envolvendo o uso de tecnologia fora de 

sala de aula também foram analisadas quantitativamente e qualitativamente.  A análise 

quantitativa foi feita com o auxílio da tabela das categorias de interação fora de sala de 

aula (Anexo 7) enquanto a análise qualitativa considerou as interações propriamente ditas. 

 As gravações das aulas compreendem um total de 668 minutos e 41 segundos de 

gravação em vídeo e áudio, e 28 minutos e 49 segundos de gravação em áudio. Os 

aparelhos utilizados em 2012 para gravar as aulas em vídeo foram: a) um tablet android, 

da marca Thoth, modelo PL-80, com câmera de 2 MegaPixels; ou b) um smartphone, da 

marca Apple, modelo iphone 4S, com câmera de 8 MegaPixels. Por causa das dimensões 

da sala de aula e pela inviabilidade de se ter mais de uma câmera, a gravação ora foi 

realizada sob a responsabilidade da professora-pesquisadora, ora por um auxiliar de 

pesquisa, que foi orientado previamente pela professora-pesquisadora como proceder com 

as gravações de aula. 

 Em 2012, foram gravadas algumas aulas regulares da professora em vídeo e áudio,  

e, em decorrência da necessidade da pesquisadora ou por limitações do equipamento, em 

três ocasiões as gravações foram realizadas em áudio somente. Dentre as aulas regulares 

gravadas, algumas continham atividades que demandavam o uso das novas tecnologias. No 

ano de 2012, também foram gravadas, em vídeo e áudio, as aulas relativas a uma das 

atividades do projeto realizado em parceria com a sala de leitura chamado “Do folclore ao 

Halloween”: trava línguas. Nesse projeto, os alunos foram divididos em dois grupos. 

Metade da turma ficou sob a responsabilidade da professora da sala de leitura para 
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trabalhar aspectos do folclore brasileiro em um tempo de aula e, metade da turma ficou 

com a professora de inglês para trabalhar, com o auxílio do computador, aspectos do 

folclore norte americano e britânico. Na aula destinada a trava línguas, a maior parte da 

turma ficou com a professora da sala de leitura. Somente doze alunos por vez trabalharam 

sob a orientação da professora de inglês porque a sala de leitura só dispunha de três 

computadores para pesquisa. Além dos computadores da sala de leitura,  a professora de 

inglês disponibilizou para os alunos dois notebooks e emprestou seu smartphone para os 

discentes poderem realizar a pesquisa. Dessa forma, os alunos puderam trabalhar em pares 

para executar a atividade proposta. Em algumas turmas, a rede wifi da escola não estava 

funcionando e a professora habilitou seu celular como roteador para que os alunos 

pudessem acessar a Internet dos notebooks e do próprio celular da professora.  

 Em 2013, as gravações em vídeo das aulas regulares da professora pesquisada, as 

quais englobavam atividades realizadas com o uso das novas tecnologias,  foram feitas em 

um smartphone, da marca Apple, modelo iphone 5S, com câmera de 8 MegaPixels. E, em 

uma ocasião, a gravação da aula foi realizada em áudio somente, apesar de ter sido 

utilizado o mesmo smartphone. Há também anotações da professora-pesquisadora de suas 

impressões em algumas atividades realizadas. Nesse ano, a professora e pesquisadora pôde 

contar com a ajuda de um auxiliar de pesquisa treinado pela professora para gravar três 

semanas consecutivas de aula. No decurso dessas três semanas, alguns problemas técnicos 

ocorreram.  

 No intuito de obter toda a negociação dos alunos durante um trabalho em grupo, a 

professora solicitou que eles gravassem em áudio, com o auxílio de um celular de um dos 

alunos do grupo, toda a execução do trabalho que estava sendo feito em sala de aula. Como 
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a atividade demandou todo o tempo de aula, a professora pediu que os alunos enviassem as 

gravações para o email dela. Na semana seguinte, como não tinha recebido nenhum dos 

arquivos de voz que os alunos tinham gravado em aula, a professora tentou copiar os 

arquivos para o seu computador. Todavia, como nenhum aluno estava de posse do cabo do 

tipo USB do celular para realizar a transferência para o notebook da professora; e como o 

cabo USB do celular da professora era incompatível com os celulares dos alunos, a 

transferência dos arquivos não foi possível. Na semana subsequente, a professora levou o 

cabo USB necessário para realizar as transferências. Contudo, todos os grupos já tinham 

apagado a gravação porque os donos dos celulares precisaram liberar memória do celular 

para realizarem diferentes operações em seus aparelhos, como por exemplo, fazer 

download de músicas ou aplicativos de jogos.  Consequentemente, esses dados não 

puderam ser integrados à pesquisa. 

 Outro contratempo enfrentado no interstício dessas três semanas foi o fato de, 

apesar de os alunos terem recebido seu login e senha individuais para acessarem o site da 

Educopédia, permitindo, portanto, que a professora visualizasse quais alunos estavam 

acessando o site e fazendo as atividades requisitadas; problemas técnicos ocorreram 

impossibilitando a professora de fazer esse acompanhamento, o qual geraria dados para 

corroborar o grau de autonomia de cada aluno nesse período. A professora entrou em 

contato com o setor técnico do RioEduca, área da Secretaria Municipal de Educação 

responsável por essa parte, porém, o problema persistiu. Desde então, os alunos só acessam 

a plataforma da Educopédia como visitantes, o que não permite a professora rastrear o 

aluno que executou as tarefas na plataforma. 
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 Em 2014,  uma aula regular da docente foi gravada em vídeo, o equipamento 

utilizado para a gravação foi o mesmo do ano de 2013. Há também anotações de 

impressões da professora pesquisada-pesquisadora com relação a algumas atividades 

realizadas. No ano letivo de 2014, a professora pesquisada formou seis grupos de chat no 

Facebook para cada uma de suas turmas, objetivando criar um ambiente virtual para 

disponibilizar os links das atividades online e interagir com seus alunos em caso de 

dúvidas. Portanto, as conversas virtuais transcorridas no chat das turma no Facebook 

servem de instrumento de pesquisa para a análise da interação fora de sala de aula neste 

estudo.  

 No ano de 2014, com o intuito de celebrar os 450 anos de Shakespeare a docente 

pesquisada-pesquisadora planejou o projeto Romeo and Juliet para ser implementado, a 

distância, com as turmas de oitavo e nono anos sob sua responsabilidade. Durante a 

implementação do projeto os alunos foram solicitados a: a) baixarem arquivos de áudio em 

mp3 do OneDrive contendo o áudio, disponibilizado pela editora HUB, da versão adaptada 

do livro Romeo and Juliet - Graded Readers (Anexo 8); b) responderem questões no site 

surveymonkey.com; c) criar um glossário colaborativo; d) compartilharem opiniões online. 

Por conseguinte, três atividades virtuais referentes ao projeto Romeo and Juliet realizado 

com as quatro turmas de oitavo ano e uma turma de nono ano também constam como 

instrumentos de pesquisa para a análise da interação fora de sala de aula. Estas atividades 

virtuais compreendem: 

a) um questionário semi-aberto elaborado no site do Survey Monkey contendo sete 

perguntas (Anexo 9), das quais quatro são semi-abertas e três são abertas, visando 

que os alunos pesquisassem informações sobre a obra e quatro itens lexicais 
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presentes no capítulo um da versão reduzida de Romeo and Juliet, a qual os alunos 

foram solicitados a ler, publicada pela HUB editorial em 2011 (Anexo 8). Para 

responder o questionário online, os alunos precisaram acessar o link do Survey 

Monkey compartilhado no chat do Facebook, criado para a sua turma.  

b) um glossário inglês-português colaborativo criado através da ferramenta google 

docs (Anexo 10). O glossário colaborativo contém cinco planilhas, uma para cada 

capítulo do livro (Chapter 1 até Chapter 5), e visou que os discentes, das cinco 

turmas participantes do projeto, criassem em conjunto um glossário que os 

ajudasse, quando necessário, a ler  os capítulos do livro.  

c) as postagens feitas no site linoit.com. Após o período estabelecido para os discentes 

lerem o primeiro capítulo do livro, eles foram solicitados a responder a pergunta 

“What struck you the most in Chapter 1? Why? (Anexo 11) no canvas respectivo à 

sua turma, criado no Lino, um site onde é possível postar comentários, fotos, vídeos 

ou documentos em pdf. O link do canvas da turma foi compartilhado no chat de 

cada turma criado no Facebook. Os posts dos alunos respondendo a pergunta 

supracitada deveriam ser em inglês, por intermédio de sentenças simples. 

  Ademais, constam, ainda, como instrumentos de pesquisa: 

a) uma das atividades virtuais realizadas ao longo do ano letivo fazendo uso do 

Facebook, em que houve postagens de fotos e a utilização do item linguístico 

estudado através de texto escrito e oral; 

b) os vídeos de uma atividade de role-play solicitados aos alunos. Para essa tarefa, a 

docente requisitou que os discentes gravassem o vídeo da encenação, propriamente 
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dita, e o do making-of da atividade para que a professora pudesse avaliar a 

autonomia de cada grupo na realização dessa tarefa. 

 A terceira etapa desta pesquisa é composta de uma entrevista estruturada (Anexo 

12) realizada com dez discentes, participantes da pesquisa em 2013, que se voluntariaram 

em respondê-la. A entrevista, composta de quatro perguntas, teve por objetivo analisar: a) a 

opinião dos discentes sobre as atividades relacionadas com o uso de novas tecnologias, 

realizadas na aula de inglês (questão 1); b) as dificuldades enfrentadas pelos alunos durante 

a execução destas atividades (questão 2); c) se os alunos necessitaram de ajuda (questão 3); 

e, em caso afirmativo, d) quem os ajudou a superar as dificuldades enfrentadas. (questão 

4). A entrevista não foi repetida em 2014 porque a pesquisadora considera que os dados 

gerados no chat do Facebook de cada turma durante o ano letivo também podem ser 

utilizados para responder as questões da entrevista estruturada.  

 As gravações em vídeo e áudio, ou somente em áudio, das aulas da professora 

pesquisada permitem averiguar, principalmente por intermédio da fala-em-interação 

institucional, quantas intervenções interacionais relacionadas ao desenvolvimento da 

autonomia discente foram realizadas pela docente ou pelos discentes. Essas intervenções 

foram verificadas tendo como base a tabela de categorias de intervenção interacional 

formulada pela pesquisadora (Anexo 6). As categorias da tabela averiguam: a)  estratégias 

de memória utilizadas pela professora em sala de aula para ajudar ao aluno recordar o que 

foi ensinado (categorias 1 a 5); b) estratégia de memória utilizada pelo aluno (categoria 6); 

c) estratégia de memória que também é cognitiva utilizada pela professora (categoria 7); d) 

estratégias cognitivas (categorias 8 a 17); e) estratégia cognitiva que também funciona 

como estratégia de compensação aplicada pela professora (categorias 18 e 19); f) estratégia 
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cognitiva que serve tanto como cognitiva quanto de compensação usada pelo aluno 

(categoria 20); g) estratégias de compensação estimuladas pela professora (categorias 21, 

23 a 25); h) estratégia de compensação aplicada pelo aprendiz (categorias 22 e 26); i) uso 

de estratégia cognitiva que também é metacognitiva aplicada pelos alunos (categoria 27);  

j) estratégias metacognitivas aplicadas pelos alunos (categorias 28 a 30); k) estratégia 

metacognitiva estimulada pela professora (categoria 31); l) estratégias afetivas aplicadas 

pelo professor ou pelo aluno (categorias 32 e 33); m) estratégias de compensação que 

também funcionam como estratégias sociais (categorias 34 e 35); n) estratégias sociais 

(categorias 36 a 38); o) utilização da língua adicional com fins comunicativos (categorias 

39 e 40); p) estímulo da professora para a autonomia do aprendiz (categorias 31, 37, 41 a 

45); q) footing e enquadre (categoria 46); r) tipo de sequência da fala-em-interação 

institucional e estrutura de participação (categorias 47 a 49); s) utilização da tecnologia 

pela professora (categorias 50 e 51); e t) uso da tecnologia pelo aluno (categorias 52 e 53). 

 Ademais, as gravações possibilitam a análise da fala-em-interação institucional da 

professora pesquisada e, consequentemente, das interações características de sua sala de 

aula, a fim de determinar se a sequência das elocuções presentes na sua aula está de acordo 

com a sequência IRA, a sequência proposta por McHoul ou a sequência de revozeamento. 

Por conseguinte, pode-se analisar o alinhamento dos interactantes, assim como se o 

enquadre das interações está em consonância com o enquadre de sala de aula de 

reprodução do conhecimento ou de construção do conhecimento.  

 As gravações também permitem avaliar as estruturas de participação presentes na 

sala de aula e consequentemente analisar: a) se os alunos são animadores da fala da 

professora, de sua própria fala, e/ou da fala dos colegas de turma; b) se a docente é 
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animadora de sua própria enunciação e/ou da do aluno; e c) se os discentes são 

participantes ratificados ou não ratificados; e, no caso de serem participantes ratificados, se 

eles são endereçados como um todo, permitindo uma maior simetria de participação, ou se 

são endereçados de uma forma individualizada, caracterizando uma assimetria de 

participação. 

 Cabe ressaltar que as gravações de voz e vídeo utilizadas neste estudo foram 

transcritas de acordo com o modelo Jefferson de transcrição (Sacks, Schegloff e Jefferson, 

1974; Loder, 2008) (Anexo 13). 

 As conversas no Messenger do Facebook com os discentes auxiliam na 

triangulação dos dados gerados na tentativa de alcançar um dos três objetivos específicos 

deste estudo: averiguar a possível influência da fala-em-interação da docente na promoção 

da autonomia discente.  Outrossim, a análise das atividades digitais/virtuais desenvolvidas 

pelos discentes contribuirá para alcançar o terceiro objetivo específico desta pesquisa: 

analisar o(s) efeito(s) do uso das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem da 

língua adicional para a promoção da autonomia discente. Alcançar os três objetivos 

específicos deste estudo permite, portanto, utilizar a análise dos dados gerados na tentativa 

de responder a questão desta pesquisa: “Qual a contribuição da fala-em-interação 

institucional da professora na promoção da autonomia discente, do tipo reativa, em 

contextos mediados pelas novas tecnologias?”. 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISE E DISCUSSÃO  
  

 Ao final da etapa de coleta de dados desta pesquisa, os resultados dos questionários 

e das categorias de intervenção interacional foram tabulados, as gravações de aula 

transcritas, as atividades realizadas fora de sala de aula com auxílio das novas tecnologias 

e as interações online quantificadas e tabuladas, as entrevistas transcritas para que os dados 

fossem analisados e discutidos. 

6.1. Primeira etapa 

 Dos mais de duzentos e quarenta questionários entregues no ano de 2012, foram 

devolvidos cento e noventa e três (193) respondidos. No ano de 2013, o número de 

questionários respondidos devolvidos foi de cento e trinta e um (131).  Em 2014, quando o 

questionário foi disponibilizado para ser respondido somente virtualmente , o número de 34

respondentes caiu vertiginosamente para vinte e sete (27). 

 As primeiras sete questões do questionário (Anexo 1), juntamente com a nona, 

serviram para traçar o perfil dos respondentes no que tange ao seu estilo(s) de 

aprendizagem e à utilização de estratégias. Com base na tabulação dos dados, observa-se 

que os 351 participantes compreendem melhor algo quando pensam sobre o assunto (169 

respondentes ou 48,14% deles), seguido da prática (142 respondentes ou 40,45% deles). 

Ao analisar os resultados por ano letivo, observa-se que as preferências são semelhantes, 

variando, somente, a ordem para os anos de 2012 e 2014 quando a compreensão de algo 

 https://docs.google.com/forms/d/1vsCnt_r7UPibCC7ZBhyWHxDfVbK71wDg8hRXkH0fpm4/viewform?34

usp=send_form 
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ocorre preferencialmente através da prática (88 respondentes (45,6%) em 2012 e 15 

respondentes (55,56%) em 2014), seguida do pensamento sobre o assunto (80 respondentes 

(41,45%) em 2012 e 10 respondentes (31,04%) em 2014) (Gráfico 1 ). Dos 193 35

participantes de 2012, 88 (45,6%) compreendem melhor algo quando praticam e 80 deles 

(41,45%) quando pensam sobre o assunto. Em 2013, os discentes também demonstram um 

certo grau de preferência por escreverem sobre o que desejam compreender (34 

respondentes (25,95%)). Isto demonstra que fazem uso frequente das estratégias cognitivas 

de prática e tomar notas. Houve ainda dois relatos de pesquisa na Internet. Um respondente 

de 2012 declarou “eu entendo quando a professora explica ou às vezes procuro no google 

no tradutor” e outro, em 2013, informou que pesquisa no computador, demonstrando um 

certo grau de autonomia desses dois discentes. 

 No ano de 2012, 17 respondentes marcaram duas opções e 1 marcou três opções. Ao passo que em 2013, 35

26 discentes marcaram duas opções, 2 marcaram três opções e 3 não responderam essa questão.
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 A maioria dos entrevistados (240 discentes ou 68,37% deles) declarou que prestar 

atenção no que está aprendendo e refletir sobre isso os auxilia na aprendizagem. Esse 

resultado também é replicado na análise individual dos anos letivos, uma vez que 123 

(63,73%) respondentes em 2012, 101 (77,1%) em 2013 e 16 (59,26 %) em 2014 

escolheram essa opção. Sendo ‘discutir sobre o assunto com outra pessoa’ a segunda 

opção, a qual foi escolhida por 78 alunos (22,22%) no total ou por 48 (24,87%) alunos em 

2012, 24 (18,32%) respondentes em 2013 e 6 (22,22%) discentes em 2014 (Gráfico 2 ). 36

Esse resultado evidencia que a maior parte dos participantes da pesquisa tem consciência 

da importância da estratégia metacognitiva de focar a atenção para aprender. Houve um 

respondente que sinalizou que repetir a informação diversas vezes ajuda na aprendizagem, 

o que demonstra que faz uso dessa estratégia de memória. 

 Os participantes da pesquisa informaram que preferem obter informações em forma 

de texto escrito (150 alunos ou 42,73% do total), o que também é verdadeiro para os 

 No ano de 2012, 11 respondentes marcaram duas opções e 1 marcou três opções. Ao passo que em 2013, 36

14 discentes marcaram duas opções, 3 marcaram três opções e 2 não responderam essa questão.
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Gráfico 2. Quando estou aprendendo algo novo, 
o que me ajuda a aprender é...
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respondentes de cada ano letivo analisado em separado (41,45% dos respondentes (80) em 

2012, 45,04% (59) em 2013 e 40,74% (11) em 2014) (Gráfico 3 ). Esse resultado 37

demonstra um número considerável de alunos com estilo de aprendizagem linguístico ou 

verbal, seguido dos estilos de aprendizagem visual em conjunto com o auditivo haja vista 

que vídeo é a segunda opção dos participantes (21,36% (75) dos discentes no cômputo 

final ou 21,76% (42) respondentes em 2012, 20,61% (27) em 2013 e 22,22% (6) em 2014) 

e gráficos, figuras e mapas a terceira opção ( 70 (19,94%) alunos no total dos três anos 

letivos, ou 45 (23,32%) em 2012, 20 (15,27%) em 2013 e 5 (18,52%) em 2014). 

 Majoritariamente, 52,13% dos respondentes (183) encontram mais facilidade em 

lembrar de algo que visualizam. Estilo de aprendizagem que se replica na análise dos 

 No ano de 2012, 10 respondentes marcaram duas opções.1 marcou três opções e 5 não responderam essa 37

questão. Ao passo que em 2013, 8 discentes marcaram duas opções e 7 não responderam essa questão.

!123

2012
2013
2014



resultados por ano letivo já que 48,19% (93), 57,25% (75) e 55,56% (15) dos respondentes 

nos anos de 2012, 2013 e 2014, respectivamente, escolheram essa opção (Gráfico 4 ). Este 38

resultado reitera a forma preferencial como buscam informações (Gráfico 3). O estilo de 

aprendizagem visual é seguido pelos estilos cinestésico e auditivo uma vez que pode-se 

dizer que no cômputo total os resultados são bem próximos: 29,62% (104) e 28,49% (100) 

dos respondentes, respectivamente. No ano de 2014, entretanto, há uma preferência pelo 

estilo cinestésico 29,63% (8) em relação ao auditivo 11,11% (3) (Gráfico 4). Ainda no ano 

de 2014, um respondente pontuou que faz uso de todas essas opções sem apresentar uma 

preferência. 

 No ano de 2012, 15 respondentes marcaram duas opções e no ano de 2013, 20 discentes marcaram duas 38

opções, 2 marcaram três opções e 1 não respondeu essa questão.
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 No que concerne à disponibilidade dos respondentes em participarem de atividades 

que envolvem interação (Gráfico 5 ), observa-se que uma significativa maioria (261 39

(74,35%) do total de alunos participantes da pesquisa ou, se for considerado os resultados 

por ano letivo, 147 (76,17% dos respondentes) em 2012, 93 (70,99%) em 2013 e 21 

(77,78%) em 2014), fica feliz ao ser solicitada a fazer trabalho em dupla ou em grupo com 

os colegas de turma e rapidamente se une aos colegas (opção a). Estes achados também 

fornecem indícios sobre o estilo de aprendizagem relacionado ao tipo de personalidade dos 

discentes, introvertida ou extrovertida, e as estratégias de aprendizagem sociais. 

 

 No ano de 2012, 2 respondentes marcaram duas opções e 1 discente não respondeu a questão. No ano de 39

2013, 3 alunos selecionaram duas opções nessa questão.
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 Poucos discentes, 19 (9,84%) em 2012, 26 (19,85) em 2013 e 2 (7,41%) em 2014, 

perfazendo um total de 47 (13,39%) respondentes,  reclamam quando a professora solicita 

uma atividade em dupla ou em grupo, mas se juntam aos colegas (opção b). Há um número 

reduzido de respondentes (36 (10,25%) no total, e 20 (10.36%) em 2012, 13 (9,92%) em 

2013 e 3 (11,11%) em 2014) que acredita que não há diferença entre trabalhar sozinho ou 

com os colegas de turma (opção c). Raros respondentes, (5 (2,59%) no ano de 2012 e 

nenhum respondente no ano de 2013 ou de 2014, ficam irritados quando são requisitados a 

trabalhar em dupla ou em grupo com os colegas de turma (opção d). Um número reduzido 

(5 (1,42%) no total) menciona outros sentimentos com relação à solicitação de trabalharem 

em dupla ou em grupo (opção e) com os colegas de turma. Dentre as colocações está o fato 

de um dos discentes de 2012 não ser aceito pelos outros alunos colegas de turma e de dois 

alunos de 2013 apontarem o fato de não haver colaboração e o trabalho recair sobre o 

respondente (Gráfico 5). 

 Sobre a interação propriamente dita dos discentes (Gráfico 6 ), observa-se que o 40

grupo pesquisado divide-se majoritariamente entre fornecer ideias, sugestões ou 

comentários ocasionais (144 (41,02%) respondentes) e contribuir ativamente com ideias e 

sugestões (142 (40,45%) discentes). Todavia, ao se analisar as respostas por ano letivo, há 

um revezamento entre a contribuição ocasional e a ativa dos discentes. Em 2012, há um 

número um pouco maior de alunos (80 (41,45%)) que contribuem ativamente com ideias e 

sugestões, seguido do grupo que provê ideias, sugestões e comentários ocasionais (74 

(38,34%)) e do grupo de alunos (39 (20,21%)) que só participa quando suas contribuições 

são solicitadas pelos outros colegas. Em 2013, evidencia-se uma alteração nesse quadro 

 No ano de 2012, 3 respondentes marcaram duas opções. No ano de 2013, 12 alunos selecionaram duas 40

opções nessa questão e 1 discente não respondeu.
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uma vez que 63 (48,09%) respondentes contribuem ocasionalmente com ideias e sugestões 

enquanto que 44 (33.59%) contribuem ativamente. Os resultados obtidos no ano de 2014 

são semelhantes aos do ano de 2012, com  a exceção da diferença do número de alunos que 

contribui ativamente e do que colabora ocasionalmente. Em 2013, a quantidade de 

discentes que participa ativamente com ideias e sugestões (18 (66,67%)) é superior a que  

participa ocasionalmente (7 (25,93%)) (Gráfico 6). Esses resultados indicam um perfil, 

majoritariamente, extrovertido que faz contribuições espontâneas nas tarefas que exigem 

interação com os colegas de turma. Todavia, há casos isolados em que as contribuições não 

são acatadas pelo grupo, como no caso de um respondente de 2013 que declarou: “Na 

maioria das vezes que dou ideia não me escutam”. 
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 No que concerne à forma de estudar dos respondentes (Gráfico 7 ), evidencia-se 41

que 137 (39,03%) participantes da pesquisa preferem estudar sozinhos e em silêncio. Esta 

preferência também é detectada nos diferentes anos letivos (72 (37,31%) em 2012, 

51(38,93%) em 2013 e 14 (51,85%) em 2014). Uma segunda parte do grupo pesquisado 

(77 (21,93%) dos discentes) prefere estudar sozinha e ouvir música ou assistir televisão, 

simultaneamente. Resultado, este, também observado no grupo de alunos pesquisados em 

2013 (36 (27,48%)). Uma terceira parte dos respondentes (68 (19,37%)) tem preferência 

por estudar com colegas em um local silencioso, o que também ilustra a opção dos 

discentes em 2013 (23 (17,56%)).  

 Contudo, nos anos de 2012 e 2014, os resultados apresentam uma alteração na 

ordem de preferência. Estudar com colegas em lugar silencioso representa a segunda opção 

mais votada nos anos de 2012 (40 (20,73%) respondentes) e de 2014 (5 (18,52%)). Estudar 

 No ano de 2013, 10 respondentes marcaram duas opções, 1 aluno selecionou três opções e 3 discentes não 41

responderam essa questão.
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com colegas em um local onde há música ou televisão ligada não se caracteriza como a 

preferência da maioria dos pesquisados, pois somente 36 (10,25%)  alunos no total 

optaram por essa possibilidade. Essa evidência é corroborada ao analisar os resultados por 

ano letivo: 20 (10.36%) alunos em 2012, 14 (10,69%) em 2013 e 2 (7,41%) em 2014.  

Estudar com um adulto também não pode ser considerada como uma preferência para a 

maioria dos participantes porque somente 39 (11,11%) deles assinalaram essa escolha que 

ecoa na análise por ano letivo: 21 (10,88%) alunos em 2012, 16 (12,21%) em 2013 e 2 

(7,41%)  em 2014. Os resultados parecem corroborar a ideia de que vários participantes da 

pesquisa (137) fazem uso da estratégia metacognitiva de prestar atenção ao que se deseja 

aprender e estudar (Gráfico 7). A análise dessa questão mostra que um respondente prefere 

estudar em local silencioso na frente do computador e outro não gosta de estudar. 

 Através da análise da questão 9 do questionário (Anexo 1), evidencia-se que os 

respondentes preferem obter explicações escritas no quadro ou oralmente, o que denota 

estilos de aprendizagem visual e auditivo (Tabela 1). Por outro lado, esse resultado também 

pode refletir as práticas pedagógicas mais comuns a que os alunos são expostos e, por 

estarem familiarizados com elas, acabam preferindo essas duas formas de prover 

explicações. Os dados obtidos chamam atenção para o fato das opções “Pede para 

trabalharmos em duplas ou grupos para trocarmos ideias com nossos colegas e 

aprendermos a matéria em conjunto”, “Pede para fazermos pesquisas na sala de leitura ou 

na Internet para entendermos a matéria” e “Pede para fazermos atividades online, na 

Educopédia” estarem nas últimas opções de preferência. Esse resultado pode ser indicativo 

de que os 176 (50,14%) respondentes reproduzem a ideia de que o conhecimento deve 
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advir do professor. Ou ainda, que por falta de costume de realizar essas práticas 

pedagógicas, elas tenham ficado relegadas às últimas colocações de preferência. 

  

Tabela 1: Prefiro quando o(a) professora...  

SEQUÊNCIA DE PREFERÊNCIA

GERAL 2012 2013 2014

Escreve a explicação no quadro 1˚ (117 votos) 1˚ (83 votos) 1˚ (20 votos) 1˚(14 votos)

Explica oralmente a matéria 2˚ (62 votos) 2˚ (40 votos) 2˚ (16 votos) 2˚ (6 votos)

Coloca tabelas, gráficos, 
desenhos, etc.  no quadro para 
explicar a matéria

4˚ (43 votos) 3˚ (34 votos) 4˚ (11 votos) 3˚ (5 votos)

Pede para lermos a matéria e 
tirarmos conclusões 3˚ (52 votos) 3˚ (34 votos) 3˚ ( 16 votos) 4˚ (7 votos)

Pede para observarmos uma 
tabela ou um quadro com frases 
e  dizermos quais são as 
semelhanças ou diferenças entre 
elas

5˚ (61 votos) 5˚ (39 votos) 5˚ ( 15 votos) 5˚ (7votos)

Pede para trabalharmos em 
duplas ou grupos para trocarmos 
ideias com nossos colegas e 
aprendermos a matéria em 
conjunto

6˚ (41 votos) 6˚ (31 votos) 6˚ (9 votos) 8˚ (9 votos)

Pede para fazermos pesquisas na 
sala de leitura ou na Internet 
para entendermos a matéria

7˚ (54 votos) 7˚ (32 votos) 7˚ (14 votos) 7˚ (8 votos)

Pede para fazermos atividades 
online, na Educopédia 8˚ (81 votos) 8˚ (55 votos) 8˚ (18 votos) 8˚ (8 votos)

Observações: 
  
No ano de 2012, 51 discentes responderam essa questão parcialmente. 
No ano de 2013, 1 respondente anulou uma das opções. 
No ano de 2014, a 6a posição não foi conclusiva uma vez que o maior número de votos foi 5 
para a opção “pede para lermos a matéria…” e as outras opções obtiveram 3, 2 ou 1 voto(s). A 
opção “pede para fazermos atividades online, na Educopédia" também ficou na 8a posição  pois 
as outras opções receberam 2, 3 ou 4 votos. 
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 Sobre a motivação dos respondentes para aprender inglês (Gráfico 8 ), observa-se 42

que um número significativo dos discentes pesquisados ( 283 (80,62%)) se sente motivado 

em aprender inglês na escola, contra 66 (18,80%) respondentes que não têm motivação já 

que declararam não gostar ou detestar aprender inglês na escola. Os resultados demonstram 

também que um dos alunos de 2013 prefere aprender inglês na escola do que em casa e 

outro acredita ser muito difícil aprender inglês. Em 2014, um respondente declarou que 

 No ano de 2013, 4 respondentes selecionaram duas respostas e três alunos não responderam essa questão. 42

Em 2014, 1 discente não respondeu a essa pergunta.
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Gráfico 8. Com que frase você concorda?                                                           
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gosta de aprender inglês na escola, mas prefere francês, que é a outra língua adicional 

oferecida na unidade escolar onde o estudo ocorreu. 

 Com relação ao grau de autonomia dos discentes no início do estudo, os resultados 

evidenciam que 227 (64,27%) alunos lêem a matéria e 168 (47,86%) fazem exercícios para 

estudarem (Gráfico 9 ), sendo esses achados verdadeiros ao ser realizada a análise por ano 43

letivo em que ocorreu a pesquisa: 110 (56,99%) alunos em 2012, 97 (74,05%) em 2013 e 

20 (74,07%) em 2014 lêem a matéria quando estão estudando enquanto 94 (48,70%) 

discentes em 2012, 57 (43,51%) em 2013 e 17 (62,96%) fazem exercícios.  

 Há evidências de que 112 (31,90) discentes procuram o professor para esclarecerem 

dúvidas, 101 (28,77%) respondentes procuram explicações na Internet e 88 (25,07%) 

recorrem a um colega de sala. Não obstante os achados demonstrarem que um grupo 

pequeno de alunos apresenta um grau de autonomia para esclarecer dúvidas; observa-se 

um aumento desses comportamentos ao longo dos anos letivos em que a pesquisa ocorreu. 

Em 2012, somente 18,13% (35) dos alunos tiravam dúvidas com o professor; ao passo que 

em 2013 essa prática era adotada por 49,62% (65) alunos e em 2014, por  44,44% (12) 

alunos. A busca por explicações ou exemplos na Internet também apresentou um acréscimo 

nesses três anos de pesquisa. Enquanto em 2012 somente 22.80% (44) dos respondentes 

recorriam à Internet em caso de dúvida, em 2013 o número subiu para 34,35% (45) alunos 

e em 2014 para 44,44% (12). O número de alunos que esclarecem dúvidas com os colegas 

de turma permaneceu praticamente inalterado nos anos de 2012 (24,35% (47) dos alunos) e 

 Essa questão apresentou um alto índice de marcação múltipla. No ano de 2012, 54 respondentes marcaram 43

2 respostas, 24 escolheram três opções, 18 selecionaram quatro opções e 7 alunos marcaram cinco respostas. 
No ano de 2013, 39 alunos escolheram duas opções, 34 marcaram três opções, 14 selecionaram quatro 
opções, 6 escolheram cinco opções e 5 optaram por marcarem seis opções. No ano de 2014, 4 alunos 
marcaram duas respostas, 9 alunos selecionaram três respostas, 4 marcaram cinco respostas e 1 marcou seis 
respostas.
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Gráfico 9. Quando estudo eu…
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2013 (24,43% (32) dos respondentes), tendo um aumento em 2014 (33,33% (9) dos 

discentes). Dois respondentes de 2013 informaram que não estudam. 

 Os dados comprovam que mais da metade dos alunos pesquisados (56,98% (200)) 

não estuda inglês em casa (Gráfico 10 ), ao passo que 40,45% (142) estudam. A diferença 44

entre a quantidade de alunos que estuda inglês em casa e a que não estuda pode ser 

visualizada mais claramente no ano de 2012, quando 122 (63,21%) discentes afirmaram 

não estudar inglês em casa e 65 (33,68%) declararam estudar inglês em casa. Essa 

desproporção é reduzida no ano de 2013 quando 67 (51,15%) respondentes declaram não 

estudar inglês em casa em oposição a 62 (47,33%) alunos que estudam. Os resultados 

obtidos em 2014, aparentemente, evidenciam uma mudança de hábito de estudo em relação 

a inglês uma vez que 15 (55,56%) alunos declaram estudar inglês em casa em oposição a 

11(47,33) alunos que não estudam. Ademais, os achados apontam que a revisão, uma das 

estratégias de memória, não é habitualmente utilizada por todos ao alunos. 

 No ano de 2012, 1 respondente não respondeu à questão enquanto em 2013, 2 alunos não responderam.44
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 Os achados (Gráfico 11 ) reiteram a inexistência de uma rotina de estudos em casa 45

para a disciplina de inglês uma vez que 147 (41,88%) discentes estudam somente antes de 

provas e testes da disciplina de inglês, 68 (19,37%) alunos estudam menos de uma hora por 

semana e 57 (16,23%) estudam entre uma e três horas semanais.  

 Sobre a percepção que o aluno tem do discurso e da práxis da professora de inglês 

pesquisada (questões 16 a 25 e 27), os dados mostram que 296 (84,33%) alunos entendem 

que a professora de inglês explica tudo para a turma (questão 16) enquanto 40 (11,40%) 

 5 discentes não responderam essa questão em 2012 e outros 5 não responderam em 2013.45
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discentes acreditam que isso ocorre ocasionalmente e 5 (1,42%) aprendizes acham que 

raramente isso pode ser considerado uma verdade (Gráfico 12 ). 46

 

  

 Em relação à professora solicitar que observem frases, palavras, etc. e apontem 

semelhanças e diferenças entre elas (Gráfico 13 ), 176 (50,14%) respondentes ao todo 47

acreditam que essa prática é comum na aula da professora pesquisada enquanto 139 

(39,60) afirmam que ocorre ocasionalmente, contra 22 (6,27%) discentes que percebem 

essa prática como rara ou inexistente, no caso de 5 (1,42%) respondentes. Ao realizar a 

análise por ano letivo pesquisado, os resultados são reiterados, pois no ano de 2012, 174  

 04 respondentes não responderam essa questão no ano de 2012 e 06 não responderam em 2013 .46

 04 respondentes não responderam essa questão no ano de 2012 e 05 não responderam em 2013 .47
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(90,16%) respondentes declaram que esta é uma prática usual ou ocasional da professora, 

em 2013, 115 (87,79%) compartilham dessa opinião e em 2014, 26 (96,30%) têm o mesmo 

ponto de vista. Esses dados indicam que essa análise contrastiva que leva o aluno a 

raciocinar sobre a língua e inferir significado, que é um exemplo de estratégia cognitiva, 

integra a práxis da professora pesquisada.  

 Outra estratégia cognitiva percebida pelos discentes como presente na práxis da 

professora é a conscientização da existência e o reconhecimento de palavras cognatas, 

assim como, a inferência do seu significado (Gráfico 14 ) haja vista que 179 (51%) alunos 48

entendem ser essa uma prática usual da professora, 117 (33,33%) ocasional e 34 (9,69%) 

 04 respondentes não responderam essa questão no ano de 2012 e 04 não responderam em 2013 .48
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rara, totalizando 330 (94,01%) respondentes. Os resultados são ratificado na análise por 

ano letivo, quando se obtém 181 (93,78%) discentes em 2012 que declaram essa prática 

como usual, ocasional ou rara, 123 (93,89%) alunos que corroboram essa perspectiva em 

2013 e 26 (96, 30%) que compartilham da mesma ideia em 2014.  

 Os achados apontam que a estratégia de memória de associar itens lexicais da 

língua alvo com figuras compõe a prática pedagógica da docente pesquisada (Gráfico 15 ) 49

uma vez que 200 (56,98%) respondentes apontam essa prática como recorrente enquanto 

107 (30,48%) como uma prática ocasional e 27 (7,69%) como rara, totalizando 334 

(95,17%)  respondentes. Esses resultados são replicados na análise por ano letivo em que 

 No ano de 2012, 06 alunos não responderam a essa questão enquanto em 2013, somente 3 não 49

responderam.
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se obtém um total de 185 (95,85%) discentes no ano de 2012, 123 (93,89%) no ano de 

2013 e 26 (96,30%) no ano de 2014 que percebem essa prática como sendo muito 

frequente, ocasional ou rara na aula ministrada pela professora de inglês pesquisada. 

   

  

 No tocante ao uso da estratégia social de sugerir trabalhos em dupla ou em grupo  

(Gráfico 16 ), os participantes da pesquisa informam que a professora aplica essa 50

estratégia em sala de aula mais de forma eventual do que rotineira, uma vez que 187  

(53,27%) optaram por ‘às vezes’ enquanto 88 (25,07%) escolheram a opção ‘sempre’ e  48 

(13, 68%) ‘raramente’, perfazendo um total de 323 (92,02%) respondentes. Há, ainda, 6 

 No ano de 2012, 04 discentes não responderam essa questão enquanto 06 não responderam em 2013.50
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(1,71%) discentes que vêem essa prática como inexistente na práxis da professora 

pesquisada. Esses resultados são ratificados na análise individual de 2012 e 2013 quando 

os achados mostram que 113 (58,55%) respondentes percebem essa prática como eventual, 

38  (19,69%) como frequente e 33 (17,10%) como rara em 2012. Ao passo que, no ano de 

2013, 60 (45,80%) acham que é uma prática ocasional da professora de inglês enquanto 48 

(36,64%) acreditam ser frequente e 15 (11,45%) rara. No ano de 2014, entretanto, há uma 

variação na percepção dos discentes já que 14 (51,85%) entendem que a professora adota 

essa prática de maneira eventual enquanto 10 (37,04%) respondentes a denominam como 

rara e 2 (7,41%) como rotineira. 
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 De acordo com 173 (49,28%) alunos, a professora de inglês sempre implementa em 

sala de aula a estratégia metacognitiva de identificar o propósito da tarefa a ser feita pela 

turma (Gráfico 17 ). Para 99 (28,21%) alunos esta é uma prática eventual enquanto que 51

para 52 (14,81%) aprendizes esta prática é rara, e para 16 (4,56%) discentes é inexistente 

em sala de aula. De onde se depreende que a maioria, 272 (77,49%) alunos, percebe essa 

como sendo uma prática usual ou ocasional. Quando os dados são analisados por ano letivo 

de pesquisa, observa-se um resultado semelhante para os anos de 2012 e 213 uma vez que 

96 (49,74%) respondentes em 2012 e 70 (53,44%) em 2013 entendem essa como sendo 

uma prática frequente; 50 (25,91%) em 2012 e 37(28,24%) em 2013 a percebem como 

 05 alunos não responderam essa questão em 2012 e 06 discentes não responderam em 2013.51
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sendo usual, perfazendo um total de 146  (75,65%) em 2012 e 107 (81,68%) em 2013. Os 

resultados obtidos em 2014, todavia, apresentam uma alteração de percepção. Apesar de 12 

(3,42%) respondentes perceberem essa estratégia como sendo realizada ocasionalmente 

pela professora, o número de discentes que a consideram muito frequente (7 (1,99%)) ou 

rara (7 (1,99%)) é similar, o que não permite afirmar se a percepção dos alunos em 2014 

tende a ser mais positiva do que negativa, ou vice-versa. 

  

 Concernente ao encorajamento da professora para os discentes utilizarem a 

estratégia metacognitiva de auto-avaliação (Gráfico 18 ), os achados demonstram que 252 52

(71,79%) respondentes percebem o incentivo da professora para os alunos fazerem uso 

 03 discentes não responderam essa questão no ano de 2012 e 01 não respondeu em 2013.52
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dessa estratégia nas aulas de maneira rotineira ou eventual, 49 (13,96%) como rara   

enquanto 46 (11,97%) entendem que essa é uma prática inexistente. A análise individual 

por ano reproduz esse resultado para os anos de 2012 e 2013, com a ressalva de que em 

2013, a proporção de discentes (62 (47,33%)) que avaliam essa prática como regular 

supera a que a considera ocasional (42 (32,06%). Em contrapartida, o resultado de 2014, 

deixa entrever que essa prática é percebida como eventual (10 (37,04%)) e rara (6 

(22,22%)), perfazendo um total de 16 (59,26%) discentes que compartilham dessa 

percepção em 2014. 

 Quanto ao uso do inglês como veículo de comunicação pela professora (Gráfico 

19), os dados mostram que 276 (78,63%) respondentes (151 (78,24%) em 2012, 101 
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(77,10%) em 2013 e 24 (88,89%) em 2014) percebem o uso do inglês pela professora em 

sala como sendo constante, e se esses resultados forem somados ao do grupo que considera 

o uso de inglês pela professora como algo ocasional, obtém-se quase a totalidade dos 

participantes da pesquisa, uma vez que o cômputo final é de 338 (96,30%) discentes.  

6.2. Segunda etapa 

 A segunda etapa do estudo fornece subsídios para a análise das interações ocorridas 

em sala de aula e fora de sala de aula visto que as interações professor-aluno, aluno-aluno, 

atividade-aluno, professor-tecnologia-aluno, tecnologia-aluno e aluno-tecnologia-aluno 

podem contribuir para a autonomia discente em razão de servirem de scaffolding para o 

desenvolvimento da autonomia. Outrossim, as interações sociais docente-discente, 

discente-discente, docente-tecnologia-discente e discente-tecnologia-discente requerem 

reflexão e criticidade, aspectos que influenciam na autonomia dependente de reflexão e 

análise crítica.  

6.2.1. Gravações das aulas  
   

 Para esta segunda etapa do estudo foram analisados um total de 668 minutos e 41 

segundos de gravações de aulas realizadas no decurso da pesquisa. Desse total, 341 

minutos e 24 segundos de gravação de vídeo e áudio, juntamente com 26 minutos e 30 

segundos de gravação de áudio, perfazendo um total de 367 minutos e 54 segundos, 
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compõem os dados de gravação obtidos no ano letivo de 2012. 232 minutos e 23 segundos 

de gravação de vídeo e áudio acrescidos de 2 minutos e 19 segundos de gravação de áudio, 

contabilizando um total de 234 minutos e 42 segundos integram os dados de gravação 

obtidos em 2013. E, finalmente, 54 minutos e 35 segundos constituem os dados de 

gravação obtidos em 2014.  

 As gravações de vídeo demonstram que as aulas de inglês da professora pesquisada 

não seguem uma metodologia única, mas evidenciam aspectos da metodologia audiovisual, 

como a utilização de drills; da abordagem comunicativa, como o uso da língua de forma 

interacional e como veículo de comunicação, em diferentes momentos; e da abordagem 

natural quando há utilização de estratégias afetivas para a redução da ansiedade dos 

discentes.  

 Com base na análise das aulas gravadas em vídeo e em áudio nos anos de 2012, 

2013 e 2014, e na tabela de categorias de intervenção interacional (Anexo 6) 

quantificaram-se as intervenções interacionais da professora e dos discentes  (Anexo 14) 53

relacionadas à autonomia, ao uso de tecnologia, ao footing e enquadre, ao tipo de fala-em-

interação institucional e à estrutura de participação.  

 A análise dos 668 minutos e 41 segundos evidencia 1418 intervenções ao todo. 

Dentre as intervenções, observam-se 597 (42,10%) no ano de 2012, 585 (41,26%) 

referentes ao ano de 2013 e 236 (16,64%) relativas ao ano de 2014. As intervenções 

ocorridas no decorrer desses três anos se dividem em 1081 (76,23%) intervenções da 

docente e 337 (23,77%) intervenções provenientes do(s) discente(s). Não obstante a 

professora fazer o maior número de intervenções em cada ano letivo pesquisado (478 

 A contabilização das intervenções do aluno foram feitas considerando as categorias 20, 22, 26-29, 32-34, 53

44 e 47 da tabela de categorias de intervenção interacional (Anexo 6).
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(80,07% ) intervenções em 2012, 449 (76,75%) em 2013 e 154 (65,25%) em 2014), 54

evidencia-se um acréscimo das intervenções oriundas dos alunos ao longo dos anos (119 

(19,93%) intervenções em 2012, 136 (23,257%) em 2013 e 82 (34, 75%) em 2014) (Tabela 

2). 

 As gravações mostram que das 53 categorias de intervenção interacional (Anexo 

14) somente 6 delas não foram utilizadas em nenhum momento do estudo: a) uso de mapa 

semântico (categoria 4); b) tomar nota (categoria 11); c) resumir (categoria 12); d) 

highlighting informação importante (categoria 13); e) scanning aplicado à habilidade de 

leitura ou listening (categoria 16); e f) uso de gestos ou mímica pelo aluno para exprimir 

uma ideia (categoria 22). Ademais, os achados demonstram que: a)  29 categorias estão 

presentes em todos os anos letivos em que a pesquisa foi realizada, podendo ser um 

indicativo de elementos característicos da práxis da professora; b) 9 categorias aparecem 

em dois dos anos letivos pesquisados; c) 5 categorias só aparecem no ano de 2012; d) 3 

categorias só aparecem no ano de 2013; e e) 1 categoria só aparece no ano de 2014. 

Tabela 2. Total de intervenções interacionais realizadas 

2012 2013 2014

Total de intervenções interacionais 597 585 236

Total de intervenções interacionais  
realizadas pelo Professor

478 449 154

Total de intervenções interacionais do 
aluno

119 136 82

 Para comparar as intervenções realizadas no decorrer da pesquisa a porcentagem foi calculada 54

considerando o número de intervenções totais por ano letivo.
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 Das intervenções interacionais realizadas, por intermédio da fala-em-interação 

institucional, os achados comprovam que em 39 (2,77%) ocasiões a professora utilizou 

estratégias de memória (categorias 1 a 5 do Anexo 14) com o intuito de ajudar ao aluno a 

recordar o que foi ensinado. Durante o estudo, a professora usou: 

a) o agrupamento de palavras de acordo com significado/classe gramatical/ gênero/ etc. 

em 9 (0,63%) intervenções no decorrer da pesquisa.  Considerando as intervenções 

por ano de estudo , foram observadas 2 (0,34%) intervenções em 2012, 5 (0,85%) 55

em 2013 e 2 (0,85%) em 2014; demonstrando um aumento significativo entre os 

anos de 2012 e 2013, e a manutenção do número de intervenções interacionais entre 

os anos de 2013 e 2014; 

b) a associação de som com imagem em 7 intervenções em 2013, representando 0,49% 

no geral e 1,17% no ano pesquisado; 

c) a associação da palavra com imagem em 15 intervenções, 1,06% no geral. Ao se 

analisar as intervenções interacionais por ano de estudo, evidenciam-se 11 (1,84%) 

em 2012, 3 (0,51%) em 2013 e 2 (0,85%) em 2014; 

d) revisão em 7 (0,49%) intervenções, sendo 3 (0,50%) em 2012 e 4 (0,68%) em 2013. 

 Com relação às estratégias cognitivas, houve 170 (11,99%) intervenções (categorias 

7 a 17 do Anexo 14) no decorrer do estudo, tendo sido observado o uso de: 

a) estímulo para o aluno fazer transferência do conhecimento prévio para facilitar a 

aprendizagem do conhecimento novo  em 8 (0,56%) intervenções, 4 (0,67%) em 56

2012 e 4 (0,68%) em 2013; 

 Para comparar as intervenções realizadas no decorrer da pesquisa a porcentagem foi calculada 55

considerando o número total de intervenções por ano letivo.

 Importante pontuar que a categoria 7 também pode ser considerada uma estratégia de memória.56
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b)  uso de drills feitos pela professora em 40 (2,82%) intervenções interacionais (17 

(2,85%) em 2012, 22 (3,76%) em 2013 e 1(0,42%) em 2014); 

c)  uso de drills realizados com o uso de tecnologia, com som e imagem (Figura 4) em 

28 (1,97%) intervenções interacionais da professora (11 (1,84%) em 2012 e 17 

(2,90%) em 2013); 

 

d) comparação e contraste do português com o inglês em 50 (3,53%) intervenções 

interacionais da professora (27 (4,52%) em 2012, 11(1,88%) em 2013 e 12 (5,08%) 

em 2014); 

e) utilização de role-play em 29 (2,05%) intervenções interacionais (1 (0,17%) em 

2012, 8 (1,37%) em 2013 e 20 (8,47%) em 2014) (Figura 5), evidenciando um 

aumento substancial dessa estratégia ao longo dos anos;  

f) uso de skimming observado em apenas 4 (0,28%) intervenções no ano de 2013; 
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Figura 4: Drill contendo associação de som com imagem 
e de palavra com imagem.



g)  uso de cognatos (Figura 5) em 11 (0,78%) intervenções interacionais ( 9 (1,51%) 

em 2012, 1 (0,17%) em 2013 e 1 (0,42%) em 2014), demonstrando um declínio no 

uso dessa estratégia durante a pesquisa. 

 

  

 Referente às estratégias cognitivas que trazem relação com as estratégias de 

compensação (categorias 18 e 19), observou-se que houve 82 (5,78%) ocorrências ao todo. 

Sendo 76 (5,36%) intervenções interacionais correlacionadas com tradução feita pela 

professora na L1 depois de sua fala em inglês. Dessas 76 intervenções, 49 (8,21%) foram 

realizadas em 2012, 22 (3,76%) em 2013 e 5 (2,12%) em 2014. As outras 6 (0,42% no 

geral e 1,00% no ano estudado) intervenções interacionais se referem à tradução feita pela 

professora para o(s) aluno(s) anotarem, ocorridas no ano de 2012 (Anexo 14). 
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Figura 5: Role play sobre condições climáticas.



 A análise dos dados revela que houve 28 ocasiões em que os alunos fizeram a 

tradução de algum item lexical ou gramatical, o que pode servir como estratégia cognitiva 

e de compensação realizada pelo aluno (categoria 20). Das 28 (1,97%) ocasiões, 15 

(2,51%) foram observadas nas gravações de 2012, 4 (0,68%) nas de 2013 e 9 (3,81%) nas 

de 2014.  

 Foram observadas 193 (13,61%) intervenções interacionais relacionadas com as 

estratégias de compensação estimuladas pela professora (categorias 21, 23 a 25 do Anexo 

14) divididas em: 

a) 9 ( 0,63%) intervenções do tipo aluno pergunta em português e professora responde 

em inglês (3 (0,50%) no ano de 2012, 3 (0,51%) no ano de 2013 e 3 (1,27%) no ano 

de 2014); 

b) 67 (4,72%) ocasiões em que a professora utilizou gestos ou mímica para levar o 

aluno a inferir significado (15 (2,51%) em 2012, 46 (7,86%) em 2013 e 6  (2,54%) 

em 2014) (Figura 6), demonstrando um aumento substancial entre os anos de 2012 e 

2013, seguido de uma redução significativa entre os anos de 2013 e 2014; 

!150

Figura 6: Uso de gestos pela professora para os alunos 
inferirem o significado de turn off.



c) 6 (0,42%) situações, somente, de uso de desenho pela professora para levar o aluno 

a inferir significado (4 (0,67%) em 2012 e 2 (0,85%) em 2014); 

d) 111 (7,8%) ocasiões em que a professora utilizou perguntas para levar o aluno a 

inferir significado (68 (11,39%) em 2012 e 43 (7,35%) em 2013). 

 No que tange ao uso das estratégias de compensação utilizadas pelos alunos 

(categorias 22 e 26), foram observadas ao todo 23 (1,62%) intervenções do aluno 

referentes somente à dedução lógica do discente (categoria 26), distribuídas da seguinte 

forma durante o estudo: 13 (2,18%) no ano de 2012, 9 (1,54%) no ano de 2013 e 1 (0,42%) 

no ano de 2014, demonstrando uma queda acentuada no decorrer da pesquisa. 
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Figura 7: Aluno recombina o 
que aprendeu sobre membros 
d a f a m í l i a , e s t r u t u r a s 
gramaticais e outros itens 
lexicais para descrever a 
família dele.



  

 No concernente à utilização de estratégia cognitiva que também pode ser aplicada 

como estratégia metacognitiva pelo aluno (categoria 27 do Anexo 14), evidenciam-se 46 

(3,24%) intervenções dos discentes no tocante à recombinação do conhecimento aprendido 

de diferentes maneiras para expressarem significado.  Deste total, 6 (1,00%) intervenções 

ocorreram em 2012, 22 (3,76%) em 2013 e 18 (7,63%) em 2014, caracterizando um 

aumento percentual no decurso da pesquisa (Excerto 1 e Figura 7). 

 Os resultados mostram que os alunos utilizaram estratégias metacognitivas em 112 

(7,90%) ocasiões ao todo. Essas 112 intervenções interacionais discentes se dividem em: 

a) 92 (6,49%) intervenções de uso da língua adicional pelo aprendiz (categoria 28), 

sendo 14 (2,35%) no ano de 2012, 51 (8,72%) no ano de 2013 e 27 (11,44%) no ano 

de 2014, caracterizando um aumento crescente do uso do inglês pelo aluno ao longo 

da pesquisa; 

b) 8 (0,56% no total e 3,39% na análise por ano de pesquisa) intervenções em que o 

aluno planeja uma tarefa na língua alvo, determinando as exigências da tarefa, 

Excerto 1. Exemplo de recombinação do conhecimento aprendido para expressar 
significado

1 Júlio:

((Júlio se posiciona em frente a turma para ler sua descrição sobre a 
composição de sua família.)) 

my family is small. there are four of us. my dad, my mum, my brother

2 and me.

3 (Carlos): yes↑

((Júlio faz uso de connected speech para pronunciar a preposição of  que 
é pronunciada como /𝜕v/. Júlio levanta o polegar, mantendo os outros 
dedos da mão fechados, para a turma.))
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verificando seus recursos linguísticos (categoria 29), tendo sido observadas, 

entretanto, somente no ano de 2014 (Figura 8);  

c) 12 (0,85% no total e 2,01% no ano pesquisado) intervenções nas quais 12 alunos 

refletem sobre seu desempenho no ano letivo de 2012 (categoria 30).  

  

 A prática de auto-avaliação discente não parece ser normalmente usada pelos 

alunos uma vez que de 40 alunos somente 12 se propuseram a fazer a auto-avaliação. Esse 

resultado também parece indicar que a falta de costume dos alunos em se auto-avaliarem 

pode estar associada tanto à preservação de sua face quanto ao estímulo intermitente da 

docente com relação ao uso da estratégia metacognitiva de auto-avaliação de desempenho 

discente (categoria 31), e por conseguinte, à autonomia discente através da reflexão sobre 
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Figura 8: Planejamento da tarefa na língua adicional pelos discentes, 
com verificação das exigências da tarefa e dos recursos linguísticos  
necessários para cumpri-la.



seu processo de aprendizagem. Esse encorajamento descontinuado é reiterado pelas 9 

(0,63% no total e 1,51% no ano letivo) intervenções da docente observadas somente no 

ano de 2012, e pelos resultados encontrados no ano de 2012 e 2014 na questão 22 do 

questionário aplicado na primeira etapa (Gráfico 18), em que 101 (52,33%) respondentes 

em 2012, e 16 (59,26%) em 2014 percebem ser essa uma prática ocasional ou rara da 

docente pesquisada.  

 Dentre as 59 (4,16%) intervenções interacionais referentes às estratégias afetivas 

observadas estão: a) 34 (2,40%) ocasiões em que a professora proveu um feedback positivo 

do trabalho do aluno (categoria 32), sendo 7 (1,17%) intervenções em 2012, 20 (3,42%) 

em 2013 e 7 (2,97%) em 2014 que revelam um aumento real no ano de 2013; e b) 25 

(1,76%) ocorrências de uso de riso ou música para diminuir a ansiedade (categoria 33), 

com 15 (2,51%) intervenções em 2012, 9 (1,54%) em 2013 e 7 (2,97%) em 2014.. 

 Os achados evidenciam o uso de estratégias sociais pelo aluno, que também podem 

funcionar como estratégias de compensação (categorias 34 e 35). Embora tenha havido 

uma redução ao longo dos anos letivos pesquisados, os alunos ocasionalmente solicitam 

ajuda a fim de esclarecerem dúvidas, como observado nas 49 (3,46%) intervenções dos 

discentes nessas duas categorias durante os três anos do estudo.  A solicitação de ajuda 

direcionada à professora ocorre em 44 (3,10%) intervenções dos alunos no total, e são 

distribuídas em: 29 (4,86%) intervenções em 2012, 14 (2,39%) em 2013 e 1(3,70%) em 

2014, ressaltando um declínio em relação ao ano de 2012, o que talvez seja um indício do 

aumento da autonomia discente na disciplina de inglês, uma vez que os resultados da 

questão 8 do questionário aplicado no início do ano letivo, na etapa 1 (Gráfico 8),  

demonstram uma tendência contrária, na qual os alunos indicam sua preferência em pedir 

!154



ajuda à professora quando precisam de esclarecimentos (35 (18,13%) alunos pesquisados 

em 2012, 65 (49,62%) em 2013 e 12 (44,44%) em 2014). Há, ainda, que se discutir os 

resultados obtidos na categoria 35, a qual se refere à ajuda solicitada ao colega de turma, 

em que se observam 5 (0,35%) intervenções ao todo, distribuídas nos anos de 2012 e 2014, 

quando houve 2 (0,34%) e 3 (1,27%) intervenções, respectivamente. 

 A estratégia social de cooperar com seus pares (categoria 36) foi observada em 19 

(1,34%) intervenções dos alunos, sendo 3 (0,50%) em 2012, 11 (1,88%) em 2013 e 5  

(2,12%) em 2014, ilustrando um aumento percentual contínuo ao longo dos anos. Isto 

evidencia um relativo aumento dessa prática, podendo ser um indício de que o aluno 

começa a perceber o seu colega de turma como seu possível par mais competente, que 

pode ajudá-lo no processo de construção do conhecimento e de aprendizagem da língua 

adicional. Esses resultados, todavia, não espelham exatamente os obtidos na categoria 35, 

sendo, talvez, indicativos de que os discentes não solicitam a ajuda do colega de forma 

direta, mas, possivelmente, pragmática, questão a ser esclarecida através da análise de 

excerto(s) da fala-em-interação institucional obtido(s) durante o estudo. 

 No tocante às estratégias sociais utilizadas pela professora (categorias 37 e 38 do 

Anexo 14), observam-se 37 (2,61%) circunstâncias ao todo, sendo a maioria, 35 (2,47%) 

ao todo, relativa à solicitação da professora para que os discentes trabalhem em dupla ou 

grupo para poderem ajudar uns aos outros (22 (3,69%) intervenções em 2012, 11 (1,88%) 

em 2013 e 2 (0,84%) em 2014); e a minoria relacionada com a comparação que a 

professora faz entre aspectos culturais da língua materna e da língua adicional (2 (0,14% 

no total e 0,34% no ano) intervenções no ano de 2012, unicamente). 
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 Das intervenções relacionadas à utilização da língua adicional com fins 

comunicativos pela professora (categorias 39 e 40), os dados mostram que houve 239 

(16,85%) intervenções no decorrer da pesquisa. A professora utiliza a língua adicional com 

fins comunicativos (categoria 39) em 191(31,99%) ocasiões, das quais 96 (16,08%) 

ocorreram em 2012, 68 (11,62%) em 2013 e 27 (11,44) em 2014. Estes achados são 

consonantes com a percepção dos alunos sobre a práxis da professora pesquisada, uma vez 

que 151 (78,24%) respondentes em 2012, 101 (77,10%) em 2013 e 24 (88,89%) em 2014 

declararam que a professora de inglês fala na língua alvo em sala de aula. No que tange ao 

encorajamento da discente para os alunos usarem a língua adicional (categoria 40), os 

achados apontam que a professora estimulou seus alunos a fazerem uso do inglês em 48 

(3,39%) ocasiões no total, sendo 16 (2,68%) no ano de 2012, 12 (2,05%) no ano de 2013, e 

20 (8,47%) no ano de 2014. Evidenciando, um aumento do encorajamento ao uso de inglês 

pelos alunos entre os anos de 2012 e 2014, com uma queda de 0, 63% entre os anos de 

2012 e 2013. Não obstante esse  pequeno declínio, os dados mostram que há um incentivo 

ao uso da língua adicional em sala de aula em diversas ocasiões. 

 Com relação ao estímulo direto da professora à autonomia do aprendiz (categorias 

31, 37, 41 a 45), os dados mostram um total de 75 (5,29%)  intervenções diretas da 

professora, sendo 44 (7,37%) no ano letivo de 2012, 23 (3,93%) no ano letivo de 2013 e 8 

(3,39%) no ano letivo de 2014. O incentivo da professora à auto-avaliação do aluno 

(categoria 31) é descontinuado, como discutido anteriormente. Há solicitação para que os 

alunos trabalhem em dupla ou grupo (categoria 37 do Anexo 14), entretanto, essa prática 

apresenta uma queda substancial nas gravações ao longo dos anos letivos pesquisados uma 

vez que o número de intervenções desse tipo decai de 3,69% em 2012 para 0,84% em 
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2014. No que concerne à professora encorajar a turma a orientar os colegas com dúvida 

(categoria 41), observam-se 4 (0,28%) intervenções durante a pesquisa, 3 (0,51%) em 2013 

e 1 (0,42%) em 2014. Há 4 (0,28%) intervenções da professora sugerindo que os alunos 

recorram aos colegas de turma em caso de dúvida (categoria 42), 1(0,17%) no ano de 

2012, 2 (0,34%) no ano de 2013 e 1(0,42%) no ano de 2014, caracterizando um aumento 

percentual ao longo dos anos.  

 Visualizam-se 8 (0,56%) intervenções referentes ao uso do livro didático como 

material de apoio para a realização da tarefa (categoria 43), sendo 5 (0,84%) no ano letivo 

de 2012 e 3 (0,51%) no de 2013. Somente no ano de 2012, observa-se 1 (0,07% no total e 

0,17% no ano pesquisado) intervenção da professora solicitando que a turma leia as 

instruções e conclua o que deve fazer (categoria 44). Por fim, 14 (0,99%) intervenções da 

professora se relacionam com o uso da Internet pelos alunos para aprenderem a língua alvo 

(categoria 45),  sendo 6 (1,00%) no ano de 2012, 4 (0,68%) no ano de 2013 e 4 (1,69%) no 

ano de 2014, evidenciando um aumento percentual no uso da Internet em 2014. 

 Os achados revelam troca de função ou papeis; ou seja, o aluno assume o papel de 

professor e orienta um colega de turma, a turma ou mesmo a professora (categoria 46). 

Observa-se que essa mudança de papel ocorre em 12 (0,85%) intervenções do aluno no 

decurso da pesquisa, sendo 5 (0,84%) em 2012, 4 (0,68%) em 2013 e 3 (1.27%) em 2014, 

havendo, portanto, um aumento percentual desse tipo de intervenção e demonstrando que 

há mudança de enquadre/footing, ressaltando o aluno como professor. 

 Com relação ao tipo de sequência da fala-em-interação institucional (categorias 47 

a 49), evidenciam-se 177 (12,48%) intervenções ao todo, cuja distribuição por ano de 

pesquisa é 68 (11,39%) no ano de 2012, 106 (18,12%) no ano de 2013 e 17 (7,20%) no ano 
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de 2014. Analisando as categoria individualmente, observa-se que a sequência IRA 

(categoria 47) ocorre em 23 (1,62%) intervenções interacionais, 6 (1,01%) em 2012 e 17 

(2,90%) em 2013. Ao passo que, verifica-se um total de 106 (7,48%) intervenções da 

professora referentes à sequência de revozeamento feita pela professora (categoria 48), as 

quais ocorrem 42 (7,04%) vezes em 2012, 54 (9,23%) em 2013 e 10 (4,24%) em 2014. 

 A sequência de revozeamento feita pelo aluno (categoria 49), por sua vez, é 

observada em 48 (3,39%) intervenções, 20 (3,35%) no ano de 2012, 21 (3,59%) no ano de 

2013 e 7 (2,97%) no ano de 2014. Demonstrando não ser a sequência IRA a sequência da 

fala-em-interação institucional predominante no contexto de sala de aula da professora 

pesquisada, e sim, a sequência de revozeamento. A sequência de revozeamento feita pela 

professora ultrapassa em número a sequência de revozeamento feita pelo aluno em 2,25 

vezes contudo, os achados mostram que o aluno não desempenha somente o papel de 

ouvinte ratificado ou não; mas de animador e principal no contexto da sala de aula 

pesquisada.   

 Com relação ao uso da tecnologia pela professora (categorias 50 e 51 do Anexo 14), 

os dados indicam 31 (2,19%) ocorrências de uso de tecnologia pela professora ao longo da 

pesquisa. Dessas ocorrências, 14 (0,99%) são relativas ao uso de tecnologia como se fosse 

o quadro branco (categoria 50), sendo 3 (0,50%) em 2012, 10 (1,71%) em 2013 e 1 

(0,42%) em 2014. Ao passo que o uso da tecnologia pela professora diferentemente de um 

recurso pedagógico substituto do quadro branco (categoria 51) é observado 17 (1,20%) 

vezes nesse estudo, sendo 2 (0,34%) em 2012, 12 (2,05%) em 2013 e 3 (1,27%) em 2014; 

o que parece indicar um uso de tecnologia mais efetivo pela professora no decorrer da 

pesquisa.  
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 As gravações comprovam que o uso da tecnologia não é exclusivo da professora. 

Os alunos também utilizam a tecnologia (categoria 52 do Anexo 14) no contexto estudado. 

Observam-se ao todo 37 (2,61%) ocasiões em que o aluno faz uso da tecnologia, sendo 14 

(2,35%) em 2012, 11 (1,88%) em 2013 e 12 (5,08%) em 2014, ressaltando um aumento 

substancial nesse uso, podendo ser esse um indicativo de aumento de autonomia do 

discente estimulado pela docente no contexto de sala de aula. 

 A última categoria de intervenção interacional observada foi a ajuda da professora 

fornecida ao aluno para ele lidar com a tecnologia (categoria 53) a qual ocorre 16 (1,13%) 

vezes ao longo do estudo, 1 (0,17%) em 2012, 4  (0,68%) em 2013 e 11 (4,66%) em 2014, 

o que pode ser um indício de que usos mais diversificados da tecnologia estão sendo feitos. 

 Considerando que a autonomia é um sistema complexo, como diz Paiva (2006), 

pode-se dizer que as intervenções interacionais feitas pela professora pesquisada ao longo 

dos três anos de estudo mostram um incentivo à autonomia discente, o que está presente no 

aumento das intervenções dos alunos, na predominância de sequência de revozeamento, na 

utilização da tecnologia e nas diferentes categorias de intervenção interacional observadas 

haja vista os vários elementos que permeiam a aula da professora.  Todavia, há espaço para 

melhorias como um aumento de trabalhos em dupla ou grupo, por exemplo. 

 A fim de analisar o discurso da docente; isto é, a fala-em-interação institucional da 

professora, e triangular os resultados obtidos nas categorias de intervenção interacional, 

dezessete excertos serão analisados. 
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6.2.2. Fala-em-interação institucional 

  

 A partir das observações das intervenções interacionais realizadas, por intermédio 

do discurso da professora, durante as aulas gravadas, foram extraídos dezessete excertos 

para a análise da fala-em-interação da docente no contexto de sua sala de aula. Os cinco 

primeiros excertos foram retirados do vídeo VID2816 (Excertos 2a, 2b, 2c, 2d e 2e) e estão 

relacionados com a atividade de trava-língua, parte integrante do projeto “Do folclore ao 

Halloween”, realizado de agosto a outubro de 2012 com quatro turmas do 7˚ ano.  A 

atividade ocorre na sala de leitura onde oito alunos, de uma das turmas de 7˚ ano, estão 

organizados em duplas, na frente de um computador ou smartphone cada, para trabalhar o 

conceito de trava língua, descobrir como se diz trava língua em inglês e conhecer alguns 

exemplos típicos da língua inglesa. A atividade requer a interação entre os participantes e 

estimula a estratégia social de cooperação entre os pares. Ademais, possibilita que os 

participantes façam uso da Internet como ferramenta mediadora da aprendizagem.

  

Excerto 2a 

1 Ana Paula: o que que é trava-língua?

2 Pedro: porque trava a sua língua.

3 Ana Paula: porque trava sua língua.

4 mas por quê?

5 Pedro: [(                                                                        )]

6 João: [é uma história uma história diferente que foi dado]
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 O excerto 2a ilustra uma sequência de iniciação feita pela professora: “O que que é 

trava língua?”, e a pergunta é feita para o grupo como um todo, demonstrando que todos 

são participantes ratificados. O aluno Pedro toma o turno e responde. Apesar de não ser a 

resposta esperada pela professora, ela revozeia a resposta de Pedro, servindo de animadora 

das palavras dele e dando a Pedro a autoria da resposta. A partir da resposta de Pedro, a 

docente mantém o turno e formula uma nova pergunta “Mas por quê?”.  Novamente, a 

docente faz a pergunta para o grupo, deixando claro que todos são participantes ratificados 

e que têm direitos iguais de reclamarem o turno para si. João e Pedro se autosselecionam e 

falam simultaneamente, sem que nenhum deles desista do turno.      

 Ao final da fala deles, a professora toma o turno (Excerto 2b) e através do uso do 

“oh” marca uma mudança de footing. A docente chama atenção da turma para escutarem o 

Excerto 2b (continuação do Excerto 2a)

7 Ana Paula: oh↑ 

8 escuta aqui o Pedro.

9 Pedro, porque que é?

10 Pedro: (                            )

11 Ana Paula: fala alto, por favor

12 Pedro: porque repete as mesmas letras nas palavras

13 Carlos: aí↑ Pedro (         )

14 Ana Paula: i::sso

15 a gente repete as mesmas letras (.) na frase

16 então acaba se atrapalhando né↑

17 embolando a língua  
((a professora se move de um extremo a outro da sala de leitura, 
distanciando-se de 4 alunos e aproximando-se de outros 3.))
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que Pedro tem a dizer,  e depois, faz a pergunta diretamente para Pedro, deixando claro 

para todos que Pedro tem a preferência do turno. Pedro prontamente toma o turno, mas 

como falou muito baixo, a professora solicita que ele repita suas palavras de forma mais 

alta. Portanto, Pedro desempenha tanto o papel de autor quanto de animador de suas 

próprias palavras. Ademais, ocorre uma mudança de footing importante porque Pedro 

desempenha a função de professor neste contexto. Após a resposta de Pedro, Carlos toma o 

turno e faz uma brincadeira com Pedro por ter respondido a pergunta da docente e 

desempenhado a função de professor, demarcando o enquadre brincadeira e realizando, 

novamente, uma mudança de footing entre os participantes da interação.  

 A docente reclama o turno pronunciando: “i::sso”. Ao falar “i::sso”, ela altera o 

alinhamento entre os participantes novamente, retornando para o enquadre sala de aula. Ao 

mesmo tempo que “i::sso” faz a mudança de alinhamento e enquadre, também funciona 

como uma avaliação positiva da resposta de Pedro para retomar o assunto da aula. Em 

seguida, a docente se torna, mais uma vez, animadora das palavras de Pedro e faz um 

revozeamento do que ele disse “a gente repete as mesmas letras (.) na frase” , modificando 

o final da resposta de Pedro e expandindo a explicação. 

Excerto 2c (continuação do Excerto 2b) 

18 Ana Paula: agora olha só

19 se eu quiser pegar um trava língua em português e traduzir para

20 inglês vai ficar um trava língua em inglês?

21 Grupo: não:::

21 Ana Paula: por que não↑

22 João: porque:::[(       )]

23 Carlos:                [(       )]
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 O excerto 2c é iniciado pela docente que demarca a alteração do tópico ao utilizar  

os marcadores “agora olha só” e introduzir o seu próximo questionamento “Se eu quiser 

pegar um trava língua em português e traduzir para inglês, vai ficar um trava língua em 

inglês?” 

 Semelhante às duas outras vezes, a professora faz a pergunta para todo o grupo, 

deixando-os livres para se auto-selecionarem, e todos respondem em uníssono: “Não”. A 

docente pesquisada revozeia a resposta do grupo formulando a pergunta “Por que não?” 

com base na resposta do grupo. João se autosseleciona e, no meio do turno, Carlos 

compete com João para tomar o turno para si, sem que nenhum dos dois desista. Quando 

os discentes terminam de dizer o que desejam, a professora seleciona Carlos para tomar o 

turno ao dizer: “fala, fala Ca::rlos”. Carlos, então, anima novamente suas palavras, as quais 

são revozeadas pela professora, com uma certa modificação. Juntamente com esse 

revozeamento, a docente avalia o que Carlos disse,  fazendo uma sequência de interação 

que é uma combinação de revozeamento e IRA.  

 Após os alunos terem feito a pesquisa na Internet para encontrarem exemplos de 

trava línguas em inglês (Figura 9), e a professora ter percebido que as duplas tinham 

24 Ana Paula: fala, fala Ca::rlos

26 Carlos: o sentido das palavras vai mudar

27 Ana Paula: não é só o sentido porque a palavra também muda né

28 então assim

29 você tem letras diferentes, né tudo isso

30 então não é bem o sentido

31 porque as palavras mudam

32 Marcio: porque (       ) tá tudo mudado
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acessado o mesmo site provavelmente porque era o primeiro da lista, a docente muda o 

footing dela com os alunos (Excerto 2d) uma vez que interrompe seu monitoramento do 

trabalho das duplas e solicita a atenção de todos.  A solicitação de atenção é evidenciada 

pelo uso do marcador “oh” pela professora que mantém o turno ao dizer “a gente tem três 

trava línguas aí”, deixando claro para os alunos que o enquadre pesquisa na Internet está 

suspenso. 
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Figura 9: Duplas pesquisando na Internet exemplos de trava língua em    
inglês.



  

 A professora detém o turno novamente ao dizer “qual a” (linha 88). Porém, 

interrompe-o para fazer um reparo e reiniciá-lo com “gente”, que funciona como marcador 

para chamar a atenção dos alunos e para enfatizar que ela está direcionando sua fala para o 

Excerto 2d 

((As duplas estão pesquisando, na Internet, exemplos de trava 
línguas em inglês. Ana Paula monitora os grupos.)) 

86 Ana Paula: oh↑ 

87 a gente tem três trava línguas aí 

((Ana Paula se locomove do canto da sala onde estão os 
desktops e fica entre os alunos com dispositivos móveis e os 
que estão usando desktops.))

88 qual a

89 GENte

90 qual é a primeira tradução aí?

91 qual é o primeiro trava línguas em português?

92 Carlos: ela vende conchas na praia 

((Carlos se curva para ler o trava línguas que aparece na tela 
do smartphone que compartilha com Luciano.))

93 Ana Paula: ela vende-

94 conchas na praia

95 (Alan:) tongue twister

96 Ana Paula: ela vende conchas na praia é um tong-

97 é um trava línguas em português?

98 Carlos: não

99 Grupo: não

100 Ana Paula: não
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grupo e não para um aluno em especial. A docente mantém o turno fazendo uma pergunta 

para o grupo, a qual rapidamente tem um reparo a fim de deixar claro para os alunos o que 

a professora deseja saber “qual é o primeiro trava línguas em português?”. 

 Carlos se autosseleciona e responde o questionamento da professora “ela vende 

conchas na praia”, tendo sua resposta prontamente revozeada pela professora ao repetir as 

palavras exatas de Carlos. Carlos, na realidade, é o animador da sentença, uma vez que leu 

o que estava escrito no site. Ao animar a sentença animada por Carlos, a docente provê a 

ele um feedback positivo e informa ao grupo que a resposta de Carlos condiz com a 

resposta esperada. Com base na resposta animada por Carlos, a docente revozeia o turno 

dele formulando o início de uma pergunta “ela vende conchas na praia é um tong-” , a qual 

sofre um reparo. Ao reparar seu turno de “ela vende conchas na praia é um tong-”  (linha 

96) para “ela vende conchas na praia é um trava línguas em português?” (linha 97), a 

professora não aproveita a oportunidade de incluir em sua pergunta, que é um 

revozeamento do turno de Carlos, o revozeamento do turno de Alan que disse “tongue 

twister” (linha 95), no LRT do turno da docente (linha 94); perdendo a chance de 

evidenciar para o grupo a importância de usar o item linguístico aprendido na língua 

adicional em sala de aula. 

 A pergunta da docente que funciona como iniciação da interação e como primeira 

parte do par adjacente pergunta-resposta é respondida por Carlos que se autosseleciona  

para tomar o turno no LRT e prover a segunda parte do par adjacente. A resposta de Carlos 

é revozeada por todos os outros alunos que ratificam a contribuição de Carlos. 

Subsequentemente, a docente revozeia a resposta dos alunos que é um revozeamento da 

resposta de Carlos. 
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Excerto 2e 

101 mas, olha só como é que é em inglês

102 vamos repetir, tá?

103 eu vou falando 

104 e vocês vão lendo aí, junto comigo

105 eu falo, e vocês vão repetindo 

((Ana Paula se aproxima de Pedro para ter acesso à tela do 
notebook.))

106 she sells

107 Grupo: she sells

108 Ana Paula: sea shells

109 Grupo: [sea shells]

110 (Alan:)          ➞ [sea shells] by the sea shore

111 Ana Paula: by the sea shore

112 Grupo: by the sea shore

113 Ana Paula: by the sea shore

114 Grupo: by the sea shore

115 Ana Paula: let’s repeat

116 she sells

117 Grupo: she sells

118 Ana Paula: sea shells

119 Grupo: sea shells

120 Ana Paula: sea shells

121 Grupo: sea shells

122 Ana Paula: by the sea shore

123 Grupo: by the sea shore
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124 Ana Paula: she sells sea shells by the sea shore 

((Ana Paula usa o ritmo normal para falar o trava língua. 
Enquanto fala movimenta a mão direita, da direita para a 
esquerda, marcando o ritmo da fala.))

125 Grupo: she sells sea shells by the sea shore 

((Alguns dos participantes da fala-em-interação repetem a 
trava língua com êxito e outros não. À medida que os 
participantes repetem o trava línguas, Ana Paula movimenta 
sua mão direita para marcar o ritmo da fala dos 
participantes. ))

126 Ana Paula: she sells

127 Grupo: she sells

128 Ana Paula: she sells

129 Grupo: she sells

130 Ana Paula: sea shells

131 Grupo: sea shells

132 Ana Paula: by the sea shore

133 Grupo: by the sea shore

134 Ana Paula: she sells sea shells by the sea shore

135 Grupo: she sells sea shells by the sea shore

136 Ana Paula: very good

137 ➞ now, speak faster

138 vamos falar rápido

139 Grupo: she sells sea shells by the sea shore=

140 (Paulo):                                                         = by the sea shore

141 Alan:             ➞ caRAca, eu sou muito esperto

142 she sells sea shells by the sea shore 

((Ana Paula sorri, balança a cabeça e levanta o polegar em 
sinal afirmativo na direção de Alan.)) 
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 O excerto 2e inicia com o turno da professora chamando a atenção dos alunos para 

como a frase ‘ela vende conchas na praia’, a qual foi avaliada pelos discentes como não 

sendo um exemplo de trava língua em português, é pronunciada na sua versão em inglês 

(linha 101). Ao fazer isso, a docente estimula os alunos a utilizarem a estratégia cognitiva 

de comparar e contrastar a L1 com a língua adicional. Subsequentemente, ainda de posse 

do turno, a professora solicita que os alunos repitam a frase em inglês. Para que eles 

repitam, precisam acompanhar a leitura da frase na tela do vídeo, escutar a professora e, 

por fim, repetir a frase (linhas102 a 105). A sequência, - a) acompanhar visualmente a 

leitura da frase; b) escutar a professora pronunciá-la; e c) repetir a frase pronunciada -, 

estimula a  utilização da estratégia de memória relativa à associação de imagem (a escrita) 

com som (pronúncia).   

 A docente inicia a sequência de drill de repetição com foco na pronúncia (linha 

106), estimulando os alunos a aplicarem essa estratégia cognitiva. A sequência de repetição 

(linhas 106 a 135) demostra que todos, inclusive a docente, são animadores dos itens 

lexicais que compõem o trava língua ‘she sells sea shells by the sea shore’ escrito na 

página da  Internet. A sequência de repetição é basicamente composta de alternância de 

turnos entre a professora e o grupo, com exceção de um turno (linha 110) em que Alan 

143 Ana Paula:    ➞ faster, faster 

((Ana Paula faz um movimento com a mão para indicar a 
ideia expressa por faster.))

144 Grupo:          ➞ she sells sea shells by the (sea shore) 

(Os participantes falam o mais rápido que conseguem.))
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autonomamente produz o restante da sentença antes mesmo de ter o modelo provido pela 

professora. A docente revozeia o final do turno de Alan fornecendo feedback positivo para 

a pronúncia dele e retomando a sequência do drill de repetição. Ao constatar que a 

pronúncia de todos os integrantes do grupo está de acordo com o esperado, a docente 

termina a sequência de repetição com um turno de avaliação ‘very good” (linha 136). 

Mantendo o turno, a professora desafia, em inglês, os alunos a pronunciarem mais rápido a 

frase (linha 137). Visando garantir que todos os alunos entenderam o pedido, a docente 

fornece a tradução da frase (linha 138), encorajando o uso de estratégia cognitiva ou de 

compensação. O grupo como um todo responde ao desafio da professora, sem que haja 

necessidade dela prover novamente o modelo de pronúncia para os alunos (linha 139). 

Paulo repete o trava língua em um ritmo mais lento do que os outros, havendo uma 

defasagem entre os turnos simultâneos de todos e o de Paulo (linhas 139 e 140).  

 Alan se surpreende com o seu potencial e se autosseleciona como próximo falante, 

após o LRT de Paulo (linha 141). Ele mantém o turno mais uma vez para responder ao 

desafio da docente e pronunciar o trava língua individualmente (linha 142). A professora 

desafia novamente o grupo solicitando, em inglês, que falem a frase ainda mais rápido 

(linha 143). Desta vez, contudo, a tradução não é provida aos alunos. A professora faz uso 

de gesto, encorajando os alunos a utilizarem a estratégia de compensação para inferirem 

significado. Os alunos compreendem o desafio e no turno seguinte repetem a frase em 

uníssono e de forma bem rápida (linha 144). 

 Os três primeiros excertos (2a, 2b e 2c) mostram uma sequência interacional em 

que o revozeamento predomina e que os participantes têm direitos similares para tomarem 

o turno. A docente, entretanto, aloca o turno a um aluno específico quando deseja que 
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todos prestem atenção ao que foi dito pela discente. Observa-se troca de funções nesses 

excertos, já que não é a docente que fornece as respostas prontas para os alunos 

reproduzirem. Por conseguinte, os participantes não são vistos como tábula rasa uma vez 

que a professora partiu do conhecimento prévio de mundo deles para construir a ideia de 

trava língua. Ademais, ao questionar os alunos sobre a estrutura de um trava língua em 

português e em inglês, sugerindo que façam uma análise contrastiva e, subsequentemente, 

justifiquem sua resposta, a docente está incentivando-os a utilizarem estratégias cognitivas 

de análise e raciocínio.  

 Ao final do excerto 2c, todavia, a professora poderia ter feito novas perguntas para 

os discentes chegarem às suas conclusões, mas dessa vez, ela manteve o turno e 

desenvolveu seu raciocínio, até que no final, o aluno Márcio, vira o animador da professora 

e revozeia o que a docente disse, resumindo o que foi dito por ela como: “Porque (       ) tá 

tudo mudado”. 

  Nos excertos 2d e 2e os participantes têm o direito de se autosselecionarem, assim 

como nos excertos anteriores. No excerto 2d, a docente solicita que os alunos apliquem a 

definição de trava língua  à versão em português de um trava língua em inglês. O excerto 

2e se caracteriza pela sequência de drill de repetição com posterior desafio para os alunos 

pronunciarem o trava língua em inglês de forma rápida. A análise dos excertos 2a, 2b, 2c, 

2d e 2e demonstra um scaffolding da docente para que os alunos possam realizar as tarefas 

solicitadas, inclusive a de aceitar o desafio e  pronunciar o trava língua na língua adicional 

com rapidez.  
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 Os excertos 3a, 3b, 3c, 3d e 3e foram retirados do vídeo IMG 0898 referente a uma 

avaliação em dupla e com consulta ao livro didático, sobre o conteúdo de imperatives, 

ocorrida em uma turma de 7˚ ano, em 2012. 

 Após os discentes terem se organizado em duplas e a docente ter entregado a folha 

com a avaliação para as duplas, a professora começa a dar as instruções sobre a avaliação 

(Excerto 3a).  

 A docente inicia o turno dizendo “olha só” que é usado como um marcador 

discursivo para chamar a atenção dos alunos, mudando o alinhamento da professora com 

os alunos. Ela, então, mantendo o turno, direciona os alunos para a primeira questão 

dizendo “vocês, vão (.) na primeira questão”, (linha 2), e lê a instrução da primeira 

atividade (linha 3). Ao retomar o turno, ela faz uma pergunta retórica ao grupo de  alunos  

“o que está sendo pedido para fazer?” (linha 7).  Valéria se autosseleciona e em tom baixo 

fornece a segunda parte do par adjacente pergunta-resposta, dizendo que não sabe (linha 

9). Clara toma o turno após Valéria e provê outra resposta como segunda parte do par 

adjacente quando diz “usar o cinto de segurança”, demonstrando que seu foco de atenção 

não é o mesmo que o foco da docente.  

 A docente se autosseleciona como próxima falante, contudo, não fornece a resposta 

para os discentes. Ela dirige a atenção dos alunos para a folha de avaliação dizendo “olha 

lá (.) olha” (linha 11), e mantém o turno ao repetir parte da instrução em inglês “look at the 

signs” (linha 12); perguntando, subsequentemente, o que isso significa (“o que que é look 

at the signs?” (linha 13)). Ao final da UCT da professora, Wesley e, depois, Yuri 

interrompem a sequência de turnos da docente para solicitar a folha da avaliação, que é 
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entregue à dupla, possibilitando a docente retomar o turno e repetir, por duas vezes, a 

pergunta feita no seu turno anterior “ o que que é look at the signs?” (linhas 16 e 17).  

 Clara se autosseleciona novamente e diz “fazer o exercício” (linha 18). Percebendo 

que o significado da frase não estava claro para a turma, a docente reclama o turno 

novamente dizendo “look↑at the signs” ao mesmo tempo em que gesticula para que os 

alunos associem o gesto ao verbo “look” pronunciado com destaque e façam a inferência 

de significado (linha 19). Clara, mais uma vez, se autosseleciona após o turno da 

professora e diz  “olhar e ouvir” (linha 20). A docente, então, revozeia o turno de Clara ao 

formular uma pergunta baseada na resposta de Clara “olha o quê?” (linha 21).

Excerto 3a 

1 Ana Paula: olha só:

2 vocês, vão(.) na primeira questão (.)

3                           → look at the signs and order↑ the words

4 Gustavo: °lerdão°

5 Matheus: °onde a gente vai sentar?°

6 (4,0)

7 Ana Paula:        → o que está sendo pedido pra fazer?

8 (2,0)

9 Valéria: ◦não sei◦

10 Clara: usar o cinto de segurança

11 Ana Paula: olha lá (.) olha

12 look at the signs

13 o que que é look at the signs?

14 Wesley: ◦ professora?◦

15 Yuri: a folha

16 Ana Paula: o que que é look at the signs?
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 Novo par adjacente se forma quando Clara e Cleber, simultaneamente, se 

autosselecionam para fornecer a resposta à pergunta da professora: “ o trabalho” e  “a 

figura”, respectivamente (linhas 22 e 23). Todavia, por nenhuma das duas ser a resposta 

esperada, a docente inicia novo turno com uma pergunta mais direta “o que que é signs?”.  

Três alunos se autosselecionam, em LRTs distintos, para prover a segunda parte do par 

adjacente. Malu é a primeira a se autosselecionar dizendo “desenhos” (linha 25),  seguida 

17 > o que que é look at the signs?<

18 Clara: fazer o exercício

19 Ana Paula: look↑at the signs 

((Ana Paula move o dedo indicativo, posicionado abaixo do 
olho, para a frente, distanciando-se da vista.))  

20 Clara: olhar e ouvir

21 Ana Paula: olha o quê?

22 Clara: [o trabalho]

23 Cleber: [a figura]

24 Ana Paula: o que que é signs?

25 Malu: desenhos

26 Gustavo: exercícios

27 Paloma: ◦figura◦

28 Ana Paula: olha as placas

29 and order the words

30 o que que é ORder? (.)

31 Paloma: ordem do mundo

32 Ana Paula: o que que é order:?

33 Clara: ◦ordem◦

34 Ana Paula: ordene,  ↑coloque em ordem

35 as palavras
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de Gustavo que diz “exercícios” (linha 26) e, por último, Paloma sugere “figura” (linha 

27).  

 A professora toma o turno e declara “olha as placas”, enfatizando a palavra 

“placas” para que os alunos associem “signs” à palavra “placas”. O turno é mantido pela 

docente que lê a segunda parte da instrução “and order the words” e lança um novo 

questionamento para a turma, no turno subsequente: “o que que é ORder? (.)”.   

 A segunda parte do par adjacente surge quando Paloma se autosseleciona e 

responde “ordem do mundo”. A resposta da aluna, provavelmente, foi baseada no 

conhecimento prévio da discente com relação a palavra “world” que se assemelha à 

palavra “word”. A docente, todavia, não deve ter percebido a associação equivocada da 

palavra  “words” com a palavra “mundo”; ou preferiu não abordar a confusão da aluna para 

não reduzir o tempo de avaliação disponível para os discentes. 

 Nova iniciação de turno é realizada pela professora ao repetir a pergunta “o que que 

é order:? (linha 32). Clara se autosseleciona como próxima falante e provê a segunda parte 

do par adjacente dizendo “ordem” (linha 33). A docente revozeia o turno de Clara ao falar, 

no turno subsequente, “ordene, ↑coloque em ordem” (linha 34). 

Excerto 3b 

143 Michael: professora, professora

144 Letícia:      ➞ aqui, é prá usar as palavras que estão aqui não é?

145 essas:

146 Ana Paula: na afirmativa ou na negativa

147 Letícia:      ➞ viu?
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 No excerto 3b, as instruções sobre as duas atividades da avaliação já tinham sido 

explicadas e os discentes estavam começando a interagir com as suas duplas. O turno de 

iniciação desse excerto é realizado por Michael, que solicita a atenção da professora (linha 

143). Quando a professora se aproxima da dupla, Letícia se autosseleciona e questiona 

“aqui, é prá usar as palavras que estão aqui não é?” (linha 144).  Na LRT de seu turno, 

Letícia mantém o turno e diz “essas:” , ao mesmo tempo em que mostra para a docente, por 

intermédio de gestos, a que palavras está se referindo. A docente indiretamente responde 

que sim ao declarar simplesmente: “na afirmativa ou na negativa” (linha 146); ou seja, os 

alunos precisavam utilizar as palavras fornecidas, que eram verbos, nas frases.   Os verbos 

poderiam ser usados na sua forma afirmativa ou negativa, de acordo com a figura.  

 Letícia se autosseleciona para reagir à resposta da docente e diz: “viu?” (linha 147). 

O conteúdo do turno de Letícia demonstra que apesar de a professora ter explicado o que 

deveria ser feito na atividade; os integrantes da dupla tinham percepções diferentes sobre o 

quê precisava ser feito e não chegaram a um acordo, tendo que recorrer à professora para 

obterem o esclarecimento necessário. O turno de Letícia também reflete a dificuldade ou a 

rejeição de um aluno reconhecer em outro aluno o seu par mais competente, necessitando 

do aval da docente para revestir um colega de turma de autoridade e viabilizar o 

realinhamento entre os discentes.  

 Depois de explicar para os discentes o que deveria ser feito nas duas atividades da 

avaliação e ter informado que o trabalho era em dupla e não era para ser feito 

individualmente, a professora se realinhou com os alunos, uma vez que a docente assumiu 

a função de monitorar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem durante a interação 

das duplas, favorecendo uma maior equalização das relações de poder em sala de aula. Por 
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conseguinte, a interação discente-discente também sofreu realinhamento visto que um 

integrante da dupla poderia exercer a função de par mais competente para o outro 

integrante, em um determinado momento, e transformar-se no par menos competente; isto  

é, que precisa de scaffolding, em outro momento, tornando a interação entre eles mais 

fluida e dinâmica.  

 Os achados demonstram, entretanto, que há discentes com certa relutância em 

trabalhar colaborativamente, a despeito de a professora regente de turma ter solicitado a 

interação da dupla para a realização da atividade.  

 O excerto 3c é referente a três momentos distintos no decorrer da avaliação, que 

demonstram a necessidade de a docente solicitar aos alunos que trabalhem de forma 

colaborativa.  

Excerto 3c

((Ana Paula caminha pela sala monitorando as duplas)

189 Ricardo: (vamos) espera

190 Rômulo: calma, cara, espera, tô fazendo, depois tu faz o resto

191 Ana Paula:         ➞ não, é para os dois fazerem

205 Ana Paula:         ➞

((Ana Paula observa que Wallace e Marcelo estão fazendo o 
trabalho individualmente.)) 

é [prá fazer em] dupla, não é prá fazer individual

206 Juliana:    [professora]

207 Wallace: mas é:::, a::: a  gente tá fazendo [junto] aê

((Ana Paula se distancia da primeira fileira de cadeiras em direção ao centro da sala.))

274 Ana Paula:         ➞ olha só, esse trabalho é em dupla e com consulta

275 vocês têm que decidir entre vocês
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 No primeiro momento, Ricardo abre a sequência de interação pedindo que Rômulo 

espere, porque ele está fazendo a atividade sozinho, sem a ajuda de Ricardo. Rômulo toma 

o turno na LRT de Ricardo e diz “calma, cara, espera, tô fazendo, depois tu faz o 

resto” (linha 190). A docente, que estava monitorando as duplas, reclama o turno para si e 

intervém “não, é para os dois fazerem” (linha 191), pontuando que a interação deles não 

estava de acordo com a esperada, e enfatizando que os dois deveriam fazer a atividade.   

 Aproximadamente um minuto depois, a professora observa que Wallace e Marcelo 

não estão trabalhando em conjunto. Ela, então, se posiciona ao lado da dupla e inicia o 

turno declarando “é [prá fazer em] dupla, não é prá fazer individual” (linha 206). Wallace 

se autosseleciona após a UCT da docente e redargui “mas é:::, a::: a gente tá fazendo 

[junto] aê”(linha 207), apesar de ele estar monopolizando a folha.  

 A professora prossegue monitorando as duplas até perceber que há uma integrante 

de uma dupla fazendo a atividade com consulta ao livro didático sem compartilhar ideias 

com a sua dupla. A professora caminha para o centro da sala de aula e inicia o turno com o 

uso de ‘olha só” que funciona como um marcador tanto para voltar a atenção dos alunos 

para a professora quanto para mudar o footing  entre a docente e os discentes.  

 A professora ao dizer “olha só, esse trabalho é em dupla e com consulta, vocês têm 

que decidir entre vocês” (linhas 274 e 275) usa seu turno para relembrar a todos que devem 

trabalhar em dupla negociando suas respostas com sua dupla.  

 Essas três intervenções da docente ilustram uma preocupação em garantir o 

scaffolding e a reflexão discente, importantes para a autonomia, em busca da construção 

colaborativa do conhecimento. 
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 O excerto 3d ilustra a interação da docente com uma das integrantes de uma dupla 

que desconhece o significado de fasten. Roberta inicia a interação, provendo a primeira 

parte do par adjacente ao perguntar “o que que é fasten?” e a professora, na LRT do turno 

de Roberta, fornece a segunda parte do par adjacente com uma pergunta genuína “o que 

que você acha que deve ser?”, a qual a professora desconhece a resposta. Como o próximo 

turno de Roberta não responde a pergunta feita pela professora, a docente solicita que 

Roberta considere a situação ilustrada na placa ao dizer “[olha a situa]ção” (linha 232), 

encorajando, portanto, Roberta a usar a estratégia de compensação para inferir significado. 

Excerto 3d 

                             ((Roberta solicita a atenção da professora.))

229 Roberta: o que que é fasten? 

((Roberta pronunciou o ‘t’ de fasten))

230 Ana Paula: o que que você acha que deve ser?   

231 Roberta: [é essa aqui]

232 Ana Paula: [olha a situa]ção

233 Roberta: [negativa] negativo, né?

234 Marcos: [professora]

235 Ana Paula: não

236 Roberta: positivo

237 Roberta:

((Ana Paula mostra o cinto de segurança para Roberta na foto.)) 

tá usando o cinto de segurança

238 Ana Paula: então você o quê? 

239 você usa, aperta o cinto

240 então, aqui é no sentido de apertar, colocar o cinto
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 Roberta inicia um novo turno que sofre reparo durante a própria UCT “[negativa] 

negativo, né?” (linha 233). A docente retoma o turno para informar a Roberta que sua 

resposta está equivocada ao simplesmente dizer “não”. Roberta de posse da informação 

fornecida pela professora, reconsidera sua resposta e toma o turno para repará-la 

“positivo”.  A docente, somente através do gesto de indicar a figura (Figura 10), leva a 

discente a focar sua atenção na figura para inferir significado, ilustrando o estímulo da 

docente para o uso da estratégia de compensação pelo discente, havendo necessidade da 

aluna fazer a leitura do significado da imagem para inferir significado à palavra fasten. 

  

 Roberta, depois de fazer a leitura imagética, retoma o turno e diz “tá usando o cinto 

de segurança” (linha 237). A docente toma o turno e questiona “então, você o quê?” (linha 

238) no intuito de fazer com que Roberta infira o significado de fasten. Contudo, como 

Roberta não provê a resposta ao final da LRT da docente, a professora fornece a resposta 
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Figura 10: Professora dirige o foco de atenção da aluna para que ela 
possa inferir significado usando a figura.



“você usa, aperta o cinto” (linha 239) e  “então, aqui é no sentido de apertar, colocar o 

cinto” (linha 240). 

 O excerto 3e ilustra a parte da interação ocorrida em duas duplas no decurso da 

avaliação.  A  primeira interação é entre Leonardo e João que estão discutindo  a questão  b 

da primeira atividade.   

 Leonardo inicia a interação perguntando a João o que significa  you . João toma o 57

turno e responde a pergunta de Leonardo “you, é:::, eu acho que é você , eu acho” (linha 

278), formando o par adjacente pergunta-resposta. Leonardo começa a inferir significado à 

segunda frase da primeira atividade a partir da resposta de João.  

 Tomando o turno, Leonardo começa a dizer “você [(deve)]” (linha 278), porém é 

interrompido quando João diz “[então], oh, listen é ouvir, teacher é professor “, 

competindo pelo turno com Leonardo que desiste de seu turno, permitindo que João 

mantenha o turno. 

    

Excerto 3e

277 Leonardo: ◦ you, quer dizer o que?◦  ◦you◦

278 João: you, é:::, eu acho que é você , eu acho

279 Leonardo: você [(deve)]

280 João:          [então], oh, listen é ouvir, teacher é professor  

((João pronuncia o ’t' da item lexical listen.))

281 Leonardo: to é você

282 João: to é você?

283 Ana Paula: tô gravando vocês aqui

 O vocábulo que consta na atividade é your, contudo Leonardo o pronuncia como se fosse you.57
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284 Leonardo: to  é você, então tá bom.

285 Leonardo: To listen you teacher 

((O item lexical your, que aparece na atividade que Leonardo e 
João estão fazendo, foi pronunciado por Leonardo como se fosse 
you.)) 

286 Leonardo: Acho que tá certo↓

287 João: Você deve ouvir seu professor?     

288 Leonardo: É, you  

289 é, acho que é you , porque é seu professor. 

((O item lexical your, que aparece na atividade que Leonardo e 
João estão fazendo, foi pronunciado por Leonardo como se fosse 
you.)) 

290 (2,0)

291 deixa eu ver aqui

292 João: agora é esse aqui

293 Leonardo: you é seu 

((O item lexical your, que aparece na atividade que Leonardo e 
João estão fazendo, foi pronunciado por Leonardo como se fosse 
you.)) 

345 João: pronto

346 (3,0)

347 Leonardo: acabamos

348 João: agora vamos conferir. vamos ver se a gente acha no livro.

349 (6,0)

350 Leonardo aqui é dos animais, aqui, aquela dos animais

351 please, don’t feed the animals. 

((O item lexical feed foi pronunciado como /feld/ e o item animals 
foi pronunciado como se fosse português.))

352 esse aqui está certo.
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 Leonardo retoma o turno e apesar do que João disse sobre o significado de you, 

Leonardo infere um significado novo para you ao dizer “to é você” (linha 281).  Ao ouvir o 

que Leonardo disse sobre o significado de to, João revozeia o turno de Leonardo usando 

tom de pergunta (linha 282). Leonardo inicia o turno revozeando seu turno, já revozeado 

por João, e retomando a sua linha de raciocínio “to é você, então tá bom.” (linha 284) e 

mantém o turno para revelar para João a ordem final da frase  “To listen you 

teacher” (linha 285). Mantendo mais uma vez o turno, Leonardo conclui “Acho que tá 

certo↓”.  

 João toma o turno para verificar se o significado da frase está de acordo com o que  

Leonardo planejou e pergunta “Você deve ouvir seu professor?”. Leonardo completa o par 

adjacente pergunta-resposta dizendo “É, you” e continuando de posse do turno, Leonardo 

conclui “é, acho que é you, porque é seu professor.” Após várias tentativas de inferir 

significado para o vocábulo you, que na realidade é your pronunciado de forma 

equivocada, Leonardo conclui de forma satisfatória para ele próprio que your significa 

‘seu’ quando diz “you é seu” (linha 293).  

 João e Leonardo seguem negociando suas respostas através de sequências de turnos 

da fala até darem a tarefa como terminada, quando João diz “pronto” (linha 345) e 

358 Paulo: listen é o que mesmo, hein?

359 Joana: listen?

360 listen, tem no meu livro

361 (2,0)

362 Joana: listen, ouvir
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Leonardo toma o turno para dizer “acabamos” (linha 347). Todavia, João surpreende ao 

tomar o turno novamente e declarar “agora vamos conferir. vamos ver se a gente acha no 

livro.” (linha 348). Leonardo pega o livro para conferir as respostas fornecidas na 

avaliação. No momento em que encontra uma das respostas Leonardo informa qual frase 

achou e ao conferi-la descobre que está correta (linhas 350 a 352). 

 A segunda interação diz respeito à interação entre Paulo e Joana. Paulo inicia o 

turno perguntando “listen é o que mesmo, hein?” e Joana responde com outra pergunta 

“listen?”, provavelmente para se certificar de que ouviu corretamente e de que o vocábulo 

o qual Paulo se refere é mesmo esse. Joana mantém o turno ao dizer que tem o significado 

desse item lexical em seu livro “listen, tem no meu livro”, e ao folhear rapidamente seu 

livro, que já está aberto sobre a carteira, Joana revela para Paulo o significado encontrado 

“listen, ouvir”. 

 A avaliação em dupla (Excertos 3a, 3b, 3c, 3d e 3e) indica o estímulo da docente 

para os alunos utilizarem a estratégia social de os discentes se ajudarem e servirem de 

scaffolding um para o outro. Os achados também demonstram ser necessário relembrar os 

alunos que devem interagir e colaborar uns com os outros durante a execução da atividade.  

Em contrapartida, o constante reforço da informação de que os discentes devem trabalhar 

em dupla e interagir entre eles, talvez seja desnecessário se os objetivos deste tipo de 

atividade e seus benefícios forem esclarecidos para a turma de antemão.  

 Esta atividade também demonstra variação de footing no decurso da aula e redução 

na hierarquização das relações de poder em sala de aula. Há, ainda, evidências de que 

todos os discentes são participantes ratificados na interação visto que a docente geralmente 

faz a pergunta para o grupo como um todo. Ademais, pode-se observar em alguns excertos 
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o uso da sequência de revozeamento pela docente e, ocasionalmente, pelos discentes. Os 

excertos apontam, também, que há alunos que preferem interagir com o colega na 

construção do conhecimento para posteriormente verificar suas respostas no livro didático, 

enquanto outros utilizam o livro didático conjuntamente com a discussão com o colega. 

 Os próximos três excertos (Excertos 4a, 4b e 4c) foram retirados de uma aula 

ministrada para uma turma do 6˚ ano do ensino fundamental, no ano de 2013, cujo objetivo 

era apresentar e praticar there is/ there are juntamente com lugares em uma cidade/

vizinhança, uma vez que os alunos tinham sido expostos a esse conteúdo por intermédio de 

um texto sobre a Times Square. 

 Após a utilização de uma atividade da Educopédia para apresentar a estrutura 

gramatical, pronúncia e significado (Figura 11), a professora iniciou um drill para 

familiarizar os discentes com a pronúncia e averiguar se haviam compreendido o uso da 

estrutura gramatical. O uso de drills configura a implementação da estratégia de memória 

de repetição pela professora para ajudar aos alunos no processo de aprendizagem da língua 

adicional. 
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Figura 11: Aula sobre there is/there are



 O Excerto 4a ilustra uma sequência de repetição em que a professora provê o 

modelo e os discentes repetem. Todos os participantes conhecem esta sequência de 

interação uma vez que após a iniciação da professora: “There aren’t”, ela simplesmente  

faz um gesto de mão convidando a todos a repetirem suas palavras em uníssono, 

configurando que são todos participantes ratificados e que devem fornecer a resposta 

Excerto 4a

1 Ana Paula: there aren’t 

((docente usa gesto de mão para solicitar que os alunos 
repitam)) 

2 Grupo: there aren't

3 Ana Paula: any libraries

4 Grupo: any libraries

5 Ana Paula: in Times Square

6 Grupo: in Times Square

7 Ana Paula: there aren't any libraries in Times Square.

8 Parte do grupo: [there aren't (    ) aries in (   )mes Square.]

9 Outra parte do grupo: [there aren't any libraries in Times Square.]

10 (Vitória): Sara

11 Ana Paula: there isn’t a zoo in Times Square.

12 Grupo: there isn’t a zoo in Times Square.

13 Ana Paula: there’s an ice rink.

14 Parte do grupo: [there’s an ice rink.]

15 Alan: [there’s an ice renk.]

16 Ana Paula: there are museums in Times Square.

17 Group: there are museums in Times Square.
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esperada por ela; ou seja, que os participantes ratificados sejam animadores das palavras da 

professora.  

 Esse excerto se inicia como uma sequência IRA, em que há a iniciação da 

professora e a resposta do discente, contudo, a docente não conclui a sequência de 

avaliação, como é de se esperar nesse tipo de sequência. Não obstante alguns problemas de 

pronúncia, a professora não pára a sequência de repetição para corrigir a pronúncia errada 

neste momento, objetivando a familiarização e reconhecimento do som e não a acurácia. 

 O alinhamento presente nesse excerto é caracterizado por uma relação de poder  

desigual entre docente e discente, que deve ser respeitada, e o enquadre é de sala de aula 

convencional. Ademais, no meio da sequência, entre uma repetição do grupo e a próxima 

iniciação da docente, Vitória chama Sara, o que pode demonstrar um alinhamento de 

desinteresse de Vitória. Sara, entretanto, não responde ao chamado de Vitória e mantém 

seu alinhamento de atenção para com a aula.  

 O excerto 4b ilustra uma sequência em que a docente estimula os alunos a 

recombinarem o que acabaram de aprender e aplicarem a estrutura gramatical e os itens 

lexicais à realidade da vizinhança em que estão,  com o intuito de expressarem significado. 

Excerto 4b

18 Ana Paula: sh::: vamos lá

19 let’s think about Jacarepaguá. OK?

20 let’s think about Jacarepaguá. 

21 (.)

22 [i:ce ] rink

23 (Carol): [o quê?]

24 Grupo:                (=)ice rink
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 O excerto é iniciado pela mudança de footing. Findo a sequência de repetição do 

excerto 4a, a professora inicia a sequência pedindo silêncio através do uso de “sh:::”. Nova 

mudança de footing ocorre devido à mudança de idioma, que também funciona como um 

marcador de atenção para o grupo “vamos lá”.  Subsequentemente, o alinhamento da 

professora com os participantes altera novamente quando ela volta a utilizar a língua 

adicional para se comunicar com os alunos “let’s think about Jacarepaguá. OK?”. 

 A docente repete sua frase “let’s think about Jacarepaguá.” e dá uma pequena 

pausa. Ao retomar o turno, a docente tem sua fala “i:ce” sobreposta com a de Carol que se 

autosseleciona e pergunta “O quê?”. O turno da docente continua e ela termina de dizer 

“rink” e todos os participantes repetem “ice rink”.  

 Há uma nova pausa, e a docente faz nova iniciação, desta vez ela faz uso das 

sentenças na afirmativa e na negativa, com entonação de pergunta para que os alunos 

25 (2,0)

26 Ana Paula: there is an ice rink , or there isn’t an ice rink in

27 Jacarepaguá?

28 Grupo: there is an ice - rink

29 Ana Paula: existe ou não existe?

30 Grupo: existe

31 Átila: não

32 Ana Paula: existe pista de [patinação] em Jacarepaguá?

33 Parte do grupo:                         [nã:::::::o]

34 Outro parte do grupo:                                         [nã:::::::o]

35 (                                )

36 Ana Paula: nã:::::o
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tentem inferir o significado do que está sendo dito ‘there is an ice rink , or there isn’t an ice 

rink in Jacarepaguá?”. Ao obter uma resposta inesperada, a qual demonstra que: a) os 

participantes não estão entendendo o que ela deseja; b) não entenderam a matéria; ou c) 

ambos, há um realinhamento da docente com os discentes. Ela altera o idioma de 

comunicação com os alunos e refaz sua pergunta “existe ou não existe?”.  

 Os participantes sem pestanejar, com exceção de Átila, respondem: “Existe”. Átila, 

diferentemente do grupo, responde “Não”. A docente aproveita essa discordância e refaz 

sua pergunta “Existe pista de patinação em Jacarepaguá?”. No meio da pergunta, parte dos 

alunos atinam para o significado do que está sendo perguntado e respondem em uníssono 

“nã:::::::o” e são revozeados pelo grupo restante. A professora, então, revozeia os dois 

grupos e diz “nã:::::o”. 

 O excerto 4c, que dá continuidade ao excerto 4b, é iniciado pela docente, 

estimulando os alunos a recombinarem o que aprenderam para criar a frase adequada ao 

bairro.  

 Para mostrar que todos são participantes ratificados, a pergunta é lançada para o 

grupo “então, como é que a gente vai falar?”. Como não tem resposta e há barulho na 

turma, a docente retoma o turno com “sh::::” e tenta um novo realinhamento com o grupo, 

dessa vez, na língua adicional “there is or there isn’t?”. O grupo responde a sequência 

iniciadora da professora “there isn’t”. Mas, a professora continua demandando que eles 

construam a frase, e um novo realinhamento é feito com o uso do português “então, como 

é que vai ser?”. Novamente, ela se realinha com o grupo usando a língua adicional e 

fazendo um revozeamento da resposta deles “there isn’t”, com uma entonação que parece 

exigir complementação da frase. 
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 Reinaldo se autosseleciona para revozear o turno da professora, e no LRT, a 

professora se autosseleciona para revozear Reinaldo, e novamente deixa claro que a frase 

não está completa. Derson, então, se autosseleciona e arrisca a construção da frase “there 

isn't ice rink in Jacarepaguá.”. No meio da fala de Derson, Maurílio sobrepõe a fala de 

Derson e diz “There isn’t an ice rink”.  A professora acaba também sobrepondo parte da 

fala de Derson e Maurílio para fazer o revozeamento dos dois participantes.  Ao final da 

construção da frase de forma colaborativa, a professora provê um feedback positivo tanto 

pelo esforço quanto pela construção da frase em si. 

Excerto 4c 

36 Ana Paula: sh::::

37 então, como é que a gente vai falar?

38 sh::::

39 there is or there isn’t?

40 Grupo: there isn’t.

41 Ana Paula: então, como é que vai ser?

42 there isn’t↑  
((a entonação da professora deixa entrever que está esperando que 
os alunos completem a frase))

43 Reinaldo: there isn’t↑

44 Ana Paula: there isn’t↑  
((a entonação da professora deixa entrever que está esperando que 
os alunos completem a frase))

45 Derson: there isn't [ice rink in Jacarepaguá.]

46 Maurílio:                       [there isn’t an ice rink]

47 Ana Paula:                              [there isn’t an ice rink] - in Jacarepaguá.

48 very good
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 Os excertos 4a, 4b e 4c evidenciam várias mudanças de alinhamento e enquadre na 

aula. Inicialmente tem-se uma sequência IRA e um enquadre de sala de aula tradicional 

que muda aos poucos para uma sequência de revozeamento em que o aluno é estimulado a 

refletir sobre a língua adicional, fazer inferências para recombinar o que aprendeu. Como 

nesse momento, o conhecimento ainda não foi consolidado, há necessidade de um 

scaffolding da docente para ajudar o grupo na produção da frase, que parece estar na ZDP 

de alguns alunos, como no caso de Derson e Maurílio. 

 É essencial ressaltar que a professora não toma para si a responsabilidade de 

fornecer a resposta pronta para o grupo. Ela exige que eles continuem tentando e se 

esforçando, deixando claro que esse movimento de construção é deles, e ela está fazendo a 

mediação. 

 Os excertos 5a, 5b, 5c e 5d, retirados do vídeo IMG 2470, dizem respeito à aula 

posterior à aula de apresentação de there is / there are, locais que existem em uma cidade e 

preposições de lugar, realizada em uma turma de 6˚ ano, no ano letivo de 2013. Os alunos 

estão organizados em grupos de quatro ou cinco integrantes cada. Há grupos que 

arrumaram suas mesas em forma de ilha, e grupos em que os integrantes simplesmente se 

uniram ao redor do netbook para realizarem a tarefa solicitada. Na referida aula os 

discentes têm a incumbência de achar um mapa na Internet contendo locais aprendidos em 

sala de aula ou confeccionar um mapa no PowerPoint ou Paintbrush com essa 

característica, com o intuito de descreverem o mapa utilizando o conteúdo linguístico 

aprendido. 

 O excerto 5a inicia com André solicitando a atenção da professora (linhas 9 e 10), 

que  se aproxima de onde o grupo de André está localizado. Guilherme, nesse momento, 
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inicia a sequência de tomada de turno perguntando “é prá entrar na Educopédia?” (linha 

11) e a professora tomando o turno, para completar o par adjacente pergunta-resposta, 

responde que não (linha 12).                            

Excerto 5 a

9 André: professora

10 mrs. Cypriano↑

11 Guilherme:

((Ana Paula se dirige para o grupo do Guilherme, Renato, Mateus, 
Paulo e André. Todos estão sentados em volta da mesa com o 
netbook.)) 

é prá entrar na educopédia?

12 Ana Paula não

13 você vai achar na Internet um mapa com os lugares,

14 ou você vai montar um mapa

15 que nem aquele que a gente tinha na Educopédia

16 Ana Paula vocês vão montar um mapa como figura

17 vão  postar na:: na::

18 no Face e montar as frases

19 (2,0)

20 Ana Paula e me marcar

21 (5,0)

22 Paulo:

((Paulo vira o rosto para Ana Paula e se a dirige ela.)) 

é prá postar no Face, professora? 

((Ana Paula faz um gesto positivo para Paulo que sorri para ela. 
Paulo se vira novamente para o grupo dele)).

23

((Paulo se volta novamente para Ana Paula.)) 

˚thanks˚ 

((Paulo levanta o polegar para a professora em sinal de OK.))
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 Mantendo o turno, a docente fornece mais detalhes para o grupo “você vai achar na 

Internet um mapa com os lugares,” “ou você vai montar um mapa” “que nem aquele que a 

gente tinha na Educopédia”. Provavelmente, com o intuito de incluir todos os integrantes 

do grupo na conversa e marcar que todos eram responsáveis pelo trabalho, a professora 

muda o pronome para a terceira pessoa do plural “vocês vão montar um mapa como 

figura” “vão  postar na:: na::” “no Face e montar as frases” “e me marcar” (linhas 12 a 20).  

 Há um pequeno período de silêncio (5,0 segundos) antes da nova iniciação de turno 

realizada por Paulo ao perguntar “é prá postar no Face, professora?” (linha 22). O turno 

subsequente correspondente à resposta da docente, que foi escolhida como próxima 

falante, é preenchido pela linguagem não verbal da professora: um gesto afirmativo. Paulo 

sorri para a professora em resposta. Contudo, logo em seguida, vira-se para professora e 

verbaliza o seu agradecimento “thanks” (linha 23), marcando uma mudança de footing com 

a alternância de código linguístico, do português (L1) para o inglês (língua adicional).  

!193

Figura 12: Execução da tarefa de montar um mapa com lugares existentes na 
vizinhança e descrevê-lo fazendo uso dos itens linguísticos 
trabalhados em sala de aula.



  André, Guilherme, Mateus, Paulo e Renato se viram para o computador 

computador com o intuito de fazerem a pesquisa (Figura 12). Todavia, passado um curto 

espaço de tempo (Excerto 5b), ocorre uma mudança de footing quando Guilherme se mexe 

na cadeira, todos do grupo se entreolham, sorriem uns para os outros e Guilherme inicia o 

turno dizendo “não entendi.” “a gente tem que procurar as imagens para fazer o 

mapa?” (linhas 25 e 26).  

  

 Apesar de Guilherme não ter selecionado a docente como falante do próximo turno,  

ela, que já estava se afastando do grupo, se autosseleciona solicitando que o turno anterior 

seja repetido ao dizer “hum?” (linha 27), e Guilherme anima mais uma vez suas próprias 

palavras (linha 28). A professora fornece a segunda parte do par adjacente pergunta-

resposta dizendo “ou você já pode achar um mapa” (linha 29), causando uma imediata 

mudança de alinhamento de Guilherme com a professora. O realinhamento é evidenciado 

Excerto 5 b

24 (4,0) 
((Guilherme, Renato, Mateus, Paulo e André estão com a página 
do Google aberta para a pesquisa. Guilherme se mexe na cadeira e 
todos se entreolham e sorriem entre eles.))

25 Guilherme: não entendi.

26 a gente tem que procurar as imagens para fazer o mapa?

27 Ana Paula hum?

28 Guilherme: a gente tem que procurar as imagens para fazer o mapa?

29 Ana Paula: ou você  já pode achar um mapa 

((Guilherme se volta para o netbook e inicia a pesquisa )). 

30 Ana Paula: com luga::res
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quando o discente se vira para o netbook e inicia a pesquisa, demonstrando que obteve a 

resposta que procurava e não tem mais interesse pelo que a professora tem a dizer.  Não 

obstante, a docente mantém o turno para completar sua resposta “com luga::res” (linha 30).   

 Os discentes estão fazendo a pesquisa na Internet (Excerto 5c) quando Renato 

comenta algo inaudível com o grupo dele. Subsequentemente, ele inicia novo turno 

nomeando a professora como a próxima falante e fornecendo a primeira parte do par 

adjacente pergunta-resposta “professora é para achar um mapa de quê?” (linha 33).

Excerto 5 c

31 (16,0) 
((Os alunos estão pesquisando na Internet.))

32 Renato:

((Renato comenta algo com o grupo)). 

(           )

33 professora é para achar um mapa de quê?

34 Ana Paula hum?

35 Renato: um mapa de quê? 

((Todos do grupo se voltam para Ana Paula.))

36 Guilherme: um mapa qualquer

37 Ana Paula um mapa que tenha as figuras,

38 os lugares que a gente discutiu na semana passada

39 Guilherme: um hospital 

((Guilherme pronuncia ‘hospital’ em inglês.))

40 Ana Paula i::-  exatamente, exactly

41 (2,0)

42 Ana Paula pode até::
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 A docente, que não estava próximo ao grupo de Renato, solicita repetição do turno 

de Renato ao dizer “hum?” (linha 34), e ele se transforma novamente em animador de suas 

palavras, repetindo-as parcialmente “um mapa de quê?” (linha 35). Nesse momento há 

mudança de footing dos integrantes do grupo com a docente, pois todos se voltam para a 

professora mostrando interesse em sua resposta. 

 Guilherme se autosseleciona como próximo falante e provê a resposta para Renato 

“um mapa qualquer” (linha 36). A docente com base na resposta de Guilherme, transforma-

se em animadora das palavras de Guilherme e revozeia o turno dele, expandindo a resposta 

“um mapa que tenha as figuras,” “os lugares que a gente discutiu na semana 

passada” (linhas 37 e 38). Na LRT da docente, Guilherme toma o turno exemplificando 

43 achar::: na pró::pria ( Educopédia ) 

((André assume o teclado para fazer a pesquisa. Ana Paula se 
afasta para monitorar o trabalho de outros grupos, não fazendo 
nenhuma intervenção.))

44 (20,0)

45 Guilherme: professora↑ 

((Quando Ana Paula se aproxima do grupo de Guilherme, ele 
aponta para a tela do netbook para mostrar o mapa que acharam 
durante a busca feita por André.))

46 Paulo:

((Renato também aponta para a tela.)) 

esse?

47 (6,0)

48 Ana Paula: ˚isso˚ 

((Renato abaixa a cabeça como se fosse dormir.))
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“um hospital”, causando nova mudança de footing com a mudança do código linguístico 

ao pronunciar hospital em inglês.  

 A professora toma o turno para fornecer  feedback para Guilherme e logo no início 

de seu turno parece que manterá o mesmo código linguístico de Guilherme, mas faz um 

reparo de seu turno e gera mudança de footing quando fornece o feedback em português, e 

nova mudança de footing quando retoma o código linguístico sugerido por Guilherme “i::-  

exatamente, exactly” (linha 40). Após um breve período de pausa (2,0), a docente retoma o 

turno para sugerir “pode até::” “achar::: na pró::pria ( Educopédia )” (linhas 42 e 43). Ao 

ouvir o último turno da professora, André prontamente assume o teclado para realizar a 

pesquisa e, consequentemente, modifica o alinhamento entre ele e a professora, uma vez 

que não está mais prestando atenção à docente. 
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Figura 13: Discente aponta para um mapa que o grupo encontrou em sua busca na 
Internet.



 Guilherme chama a docente, e Paulo inicia uma nova sequência interacional (linha 

45) perguntando “esse?” (linha 46) enquanto Guilherme aponta para a tela do netbook 

(Figura 13), seguido de Renato, para mostrarem a professora o mapa que o grupo 

encontrou na Internet. A segunda parte do par adjacente pergunta-resposta, que serve de 

feedback positivo, é fornecida pela professora ao dizer “˚isso˚” (linha 48).  A resposta da 

docente parece ter provocado uma mudança de footing com relação à atitude de Renato, 

que abaixa a cabeça como se fosse dormir, marcando um alinhamento de desinteresse após 

o grupo ter encontrado o mapa na busca online e começado o processo de copiar a figura 

obtida na Internet para que os participantes criassem as frases para descrevê-la. 

 No excerto 5d, a professora está perto de Breno, Luis, Márcio, Marcos e Roberto, 

que encontraram no site da Educopédia um mapa, que pode ajudá-los na tarefa de 

descrever os locais estudados na aula anterior. A sequência de tomada de turno é iniciada 

por Roberto ao dizer “é só salvar” “agora é só salvar e mandar para o Facebook” (linhas 

136 e 137).   

 Breno toma o turno para dizer ao grupo o que deve ser feito “agora a gente tem que 

fazer [(              ) para colocar na pasta]”. Durante a UCT de Breno, contudo, Marcos inicia 

sua UCT “[isso   é  comigo,    isso é comigo]” (linha 139), concorrendo com Breno pelo 

turno, sem que nenhum dos dois desistam do turno em prol do outro falante. 

Excerto 5d

136 Roberto:

((Ana Paula está próximo ao grupo de Luis, Márcio, Roberto, 
Breno e Marcos.)) 

é só salvar

137 agora é só salvar e mandar para o Facebook

138 Breno: agora a gente tem que fazer [(              ) para colocar na pasta]
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139 Marcos:                                                    [isso é comigo, isso é comigo]

140 Roberto: tu sabe salvar?  (.)   tu sabe salvar?

141 Marcio: agora deixa eu

142 Breno: se tu apagar, (nós vamos perder)

143 Luis:

((Luís clica no mouse abrindo uma janela na tela.)) 

˚configurações::˚

144 Marcio: peraí::::

145 Luis: nã:::o      

146 vai salvar (     )

147 Breno: não tem? tu tem certeza (que não tem)?

148 Luis: (     )  submete aí, então

149 (4,0)

150 Marcos: tô casado agora

151 Marcio: Aqui

152 Roberto: tã, tã, tã, tã, vai casar   hhh

153 Marcos: ô moleque, (       ) moleque

154 Marília: professora a Internet caiu

155 (Roberto:) ai meu Deus do céu↑

156 não sabe nem gravar o bagu::::lho

157 Marcos: um mais burro do que o outro

158 Luis: (     ) você não tá vendo não cara? 

((Luis está falando com Marcio).)

159 (Renato:) ˚uma hora para carregar,  o negócio não carre::::ga˚

160 Marcos: tu não tá conseguindo ver na:::da

161 Roberto:

(( Roberto assume o controle do netbook.)) 

Aí tem que mexer nesse (     ) agora

162 (    ) isso aqui em cima
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163 (3,0)

164 Luis: faz logo i:::: sso prá poder =

165 Roberto:                                            = peraí::  cara

166 (3,0)

167 Luis: ali do lado vai ser a

168 ali do lado tem como salvar

169 Roberto: o quê

170 Luis: aqui

171 aqui onde está aparecendo isso aí

172 Roberto: não isso aqui não é nada não, esse bagulho aqui é

173 (2,0)

174 (       )

175 Luis: deve ser

176 (5,0)

177 Ana Paula: olha só,

178 vocês não sabem como salvar, é isso?

179 Luis: não, professora, [não tem como]

180 Ana Paula:                                [vocês vão ali em cima]

181 vocês vão ali em cima, e vão montar, botar, é:::,

182 [apertar um print screen]

183 Roberto: [vai ligar a camera para quê?]

184 Ana Paula: print screen

185 (4,0)

186 Ana Paula: olha só, em cima, nesses coisinhas aqui de cima,

187 nessas teclas aqui de cima, deve ter um prt sc

188 vê se não tem,
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 Roberto toma o turno para responder à fala de Marcos “ tu sabe salvar? (.)  tu sabe 

salvar?” (linha 140), ameaçando a face de Marcos que não responde à provocação. Márcio, 

que quer mexer no netbook, toma o turno para externalizar o seu desejo “agora deixa 

eu” (linha 141). Breno, entretanto, se autosseleciona para expressar suas dúvidas quanto ao 

conhecimento tecnológico de Márcio ao dizer “se tu apagar, (nós vamos perder)” (linha 

142). 

 Luís que está no comando do computador e, de certa forma, alheio às disputas pelo 

uso do netbook, tenta salvar a figura clicando no mouse e fazendo uma janela de pop-up 

aparecer na tela (linha 143). Márcio tenta assumir o controle do netbook ao dizer “peraí::::” 

(linha 144) e se movimentar, mas Luís não permite que Márcio pegue o netbook quando 

toma o turno e diz “nã:::o” “vai salvar (   )” (linhas 145 e 146). 

 Breno se autosseleciona e ameaça a face de Luis ao dizer “não tem, tu tem certeza 

(que não tem)? (linha 147) obtendo de Luís a segunda parte do par adjacente pergunta-

resposta “(    ) submete aí, então” (linha 148), que é uma ameaça à face de Breno. Os 

integrantes do grupo prosseguem ameaçando a face uns dos outros quando, depois de 

tomar o turno e exclamar “ai meu Deus do céu↑”, Roberto mantém o turno e declara “não 

sabe nem gravar o bagu::::lho” (linha 156). No LRT do turno de Roberto, Marcos se 

autosseleciona para afirmar “um mais burro do que o outro” (linha 157), ameaçando, 

portanto, a face dos colegas encarregados de salvarem a figura do mapa obtido online, os 

quais estão enfrentando problemas para obterem êxito.  

 O footing  da interação é modificado quando Roberto assume o controle do netbook 

(Figura 14), toma o turno e inicia a explicação do que deve ser feito para que os integrantes 
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consigam salvar a figura do mapa “Aí tem que mexer nesse (     ) agora” “(    ) isso aqui em 

cima” (linhas 161 e 162).  

  

 Luis, impaciente, altera novamente o footing ao iniciar um novo turno para 

reclamar da demora de Roberto em salvar a figura: “faz logo i:::: sso prá poder =" (linha 

164). Roberto toma o turno para solicitar que Luís seja paciente “   = peraí::  cara” (linha 

165), mudando, mais uma vez, o footing da interação entre Roberto e Luis. Deste momento 

em diante, Luis e Roberto, praticamente, alternam turnos da fala para tentarem solucionar 

o problema colaborativamente (linhas 167 a 172) enquanto os outros integrantes observam. 

 A docente que está próximo do grupo monitorando a interação entre eles cujo 

propósito é copiar a figura do mapa para dar prosseguimento à execução da tarefa, e 

portanto, é uma participante não ratificada, autosseleciona-se para iniciar o turno. Ela diz 
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Figura 14: Discentes tentando salvar a figura do mapa encontrado na Internet 
para, posteriormente, elaborarem frases para descreverem o mapa.



“olha só,” (linha 177) que funciona tanto como marcador para chamar a atenção dos alunos 

quanto para causar um realinhamento dos integrantes daquele grupo com a docente. 

Mantendo o turno, ela questiona “vocês não sabem como salvar, é isso?” (linha 178), 

demonstrando que todos são participantes ratificados da interação e podem se 

autosselecionar como próximo falante haja vista que a docente não fez a seleção de 

determinar o falante do próximo turno. Luis se autosseleciona para fornecer a segunda 

parte do par adjacente pergunta-resposta e diz “não, professora, [não tem como]” (linha 

179).  

 Durante a UCT de Luis, a docente compreende, por intermédio da parte inicial do 

turno de Luis, que os integrantes do grupo precisam de scaffolding para salvar a figura. Por 

conseguinte, ela toma o turno, competindo com o turno de Luis, para explicar os 

procedimentos aos discentes “[vocês vão ali em cima]” (linha 180). Como seu turno e o de 

Luis foram sobrepostos, a docente anima suas palavras novamente “vocês vão ali em 

cima” (linha 181), antes de dar prosseguimento às instruções “e vão montar, botar, é:::,” 

“[apertar um print screen]” “print screen” “olha só, em cima, nesses coisinhas aqui de 

cima,” “nessas teclas aqui de cima, deve ter um prt sc” “vê se não tem,” (linhas 181-182, 

184, 186-188). 

 A atividade retratada nos excertos 5a, 5b, 5c e 5d encoraja o uso de estratégia social 

uma vez que os discentes necessitam interagir com os integrantes de seu grupo para tomar 

decisões, esclarecer dúvidas e cooperar uns com os outros, servindo de scaffolding uns 

para os outros. A atividade acaba estimulando, assim,  a autonomia discente. 

 Ademais, durante a atividade, a docente se alinha com os discentes como 

facilitadora do processo ensino-aprendizagem, monitorando as atividades, verificando as 
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possíveis dificuldades encontradas pelos discentes, intervindo para ajudá-los quando 

solicitada, como foi o caso do grupo de Guilherme, ou quando percebe que os interactantes 

de um determinado grupo precisam de um par mais competente para fornecer scaffolding e 

ajudá-los a vencer um desafio que sozinhos não obtiveram êxito, em um determinado 

momento do processo, como foi o caso do grupo de Luís. O alinhamento estabelecido entre 

a docente e os discentes durante a atividade propiciou a autonomia discente reativa visto 

que os discentes precisaram organizar seus recursos visando atingir os objetivos 

pedagógicos. 

 As relações de poder estabelecidas nos excertos 5a-5d diferem de acordo com os 

grupos. No caso do grupo de Guilherme, a relação de poder entre os interactantes é mais 

igualitária uma vez que não há tensões entre os participantes para disputar a tomada de 

turno ou a posse do netbook para a realização da tarefa. Em contrapartida, as relações de 

poder existentes no grupo de Luís são menos equilibradas, haja vista a competição para 

usar o netbook e as ameaças à face de alguns interactantes, caracterizando-os como menos 

competentes perante seus pares para a realização de uma determinada tarefa. 

6.2.3. Interação fora de sala de aula mediada por tecnologia 

 Durante o ano letivo de 2014, além das interações realizadas em sala de aula 

(Anexo 14), foram propostas atividades interacionais, assíncronas, para serem realizadas 

fora de sala de aula e com o auxílio da tecnologia.  
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 A primeira atividade solicitada aos discentes das turmas de 8˚ e 9˚ anos foi feita 

com a ajuda de um telefone celular com câmera e/ou gravador de voz e o Facebook. 

Visando responder a pergunta “What do you do on the weekends?”, os alunos tiraram fotos 

de suas rotinas, escreveram as frases correspondentes às suas rotinas em inglês e postaram 

no Facebook, na linha do tempo da conta de Facebook da professora pesquisada (Figura 

15). Para aqueles discentes que postaram arquivos de voz também, a postagem foi feita por 

intermédio de chat  particular com a professora (Figura 16). 
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Figura 15: What do you do on the weekends? 
                 Uma das postagens sobre rotinas de uma 

aluna de uma turma de 8˚ ano.



  

 A postagem da atividade através do Facebook permitiu que o(a) discente 

esclarecesse dúvidas, recebesse feedback sobre a atividade e/ou informasse a dificuldade 

de fazer a atividade solicitada, como foi o caso de uma aluna do 8˚ ano que postou a tarefa 

com quase um mês de atraso e confundiu os itens linguísticos que deveria utilizar para 

realizar a tarefa, e quando recebeu o feedback da docente, a discente esclareceu que não 

teria como enviar os arquivos de áudio por estar em uma Lan House (Figura 17). 

 Esta atividade encoraja o uso de: a) estratégia metacognitiva em que o aluno tem 

que planejar a tarefa na língua adicional, determinando o que é necessário para a execução 

da mesma, verificando seus recursos linguísticos; b) estratégia cognitiva de recombinar o 

que foi aprendido de maneira significativa; c) estratégia de memória de associar imagem 
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Figura 16: What do you do on the weekends? 
                   Uma das postagens sobre rotinas de dois discentes de uma turma de 9˚ ano.



com som e palavra com imagem; d) língua adicional para comunicação de forma 

significativa; e) autonomia para tirar as fotos, escrever as frases e/ou gravar o áudio na 

língua alvo. 

  

 Esta tarefa foi realizada por, aproximadamente, 28% (55) dos discentes. Dos 72% 

dos alunos que não fizeram a atividade, alguns justificaram dizendo que: a) estavam sem 

acesso à Internet; b) o computador de casa estava com problema; c) não tinham 

disponibilidade de ir à sala de leitura da escola em um horário diferente do turno que 
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Figura 17: Conversa da professora com uma 
aluna do 8˚ ano pelo chat  do 
Facebook.



estudavam, não podendo, portanto, fazer o trabalho; outros não explicaram o motivo de 

não terem feito a atividade. 

 Em abril de 2014, a professora começou o projeto “Romeo and Juliet” com cinco 

de suas seis turmas, dentre as quais estavam quatro turmas de 8˚ ano e uma turma de 9˚ 

ano. O projeto objetivou a leitura da versão adaptada de Romeo and Juliet da editora Hub 

(Anexo 8) composta de cinco capítulos, com seis folhas cada. O projeto foi dividido, 

inicialmente, em cinco semanas, nas quais os discentes eram requisitados a ler um capítulo 

do livro e fazer atividades online. Para que as atividades online pudessem ser 

compartilhadas com os discentes, a professora criou um grupo de chat para cada turma 

participante do projeto e adicionou os alunos de cada turma no seu respectivo grupo de 

chat. Um problema enfrentado na criação dos grupos de chat foi que nem todos os alunos  

das turmas de 8˚ e 9˚ possuíam conta no Facebook, como consequência, dependiam de um 

colega de turma que tivesse conta no Facebook e se disponibilizasse a compartilhar as 

informações com a/o(s) aluna/o(s) sem conta no Facebook, para que estes estivessem a par 

das atividades. 

 O chat foi criado para que a professora e os alunos tivessem um canal de 

comunicação e interação relativo à disciplina de inglês (Figura 18). Todavia, uma vez 

criado, esse local de interação tomou vida própria e acabou sendo usado para os discentes 

discutirem assuntos de outras disciplinas (Figura 19),  ou, em algumas turmas, até mesmo 

para desrespeitarem uns aos outros, sendo necessário a intervenção da docente de forma 

escrita e, por vezes, verbal, para assegurar um convívio virtual de respeito. Se as noções de 

footing e enquadre forem aplicadas às interações online, evidenciam-se alinhamentos 

distintos nas interações no decorrer do ano letivo, como, por exemplo, o alinhamento de 
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interesse com relação à disciplina (Figura 18) ou o alinhamento de desafio às normas de 

boa convivência quando os discentes usam palavras de baixo calão ou pejorativas para se 

referirem a um determinado colega. Os diferentes alinhamentos acarretam enquadres 

distintos, como, por exemplo, o enquadre advertência ao comportamento inadequado de 

determinados alunos (Figura 20).  

 A despeito do uso inadequado desse espaço de interação por alguns discentes, a 

criação do chat possibilitou um número significativo de interações da professora com os 

alunos e de interações entre os alunos da turma (Tabela 3). Os dados evidenciam  que 

houve momentos em que a interação social no chat de determinadas turmas era intensa 
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Figura 18: Interação entre os alunos  para 
esclarecer dúvida sobre a 
disciplina de inglês.



(Figura 19), mas não estava relacionada à disciplina de inglês. Essa característica 

desenvolvida pelos chats das turmas é claramente marcada ao observar que das 2893 

interações ocorridas nos chats das cinco turmas, ao longo do ano letivo de 2014, somente 

552 (19,1%) foram relativas à disciplina de inglês.  As interações com a professora de 

inglês por intermédio de chat particular apresentam o mesmo padrão, haja vista que das 

889 interações ocorridas entre aluno(a)-professora em conversa particular no chat, somente 

420  (47,24%) estavam relacionadas à disciplina ministrada pela professora (Tabela 3). 
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Figura 19: Alunos interagindo para discutir 
assuntos de outra disciplina.



 

Tabela 3. Interações nos chats do Facebook das turmas de 8˚ e 9˚ anos

Interações totais (chats das turmas) 2893

Interações totais  
(professora - aluno(a) em conversa particular no chat do 
Facebook)

889

Interações relacionadas a inglês e às atividades 
(chats das turmas)

552

Interações relacionadas a inglês e às atividades 
(professora - aluno(a) em conversa particular no chat do 
Facebook)

420
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Figura 20: Professora adverte alunos 
q u e a p r e s e n t a m u m 
alinhamento de desrespeito 
nas interações com os 
integrantes do grupo.



 No que tange às três atividades online do projeto Romeo and Juliet cujos links 

foram compartilhados no chat das turmas, os achados demonstram que além de gerarem 

interações entre os participantes, eles estimularam a autonomia dos discentes que 

responderam o questionário porque os alunos tiveram que pesquisar as respostas, podendo 

ter recorrido à versão adaptada do livro que iniciariam a leitura, à Internet ou a outra fonte 

de informação.  

 As sete questões integrantes do questionário obtiveram um alto índice de acerto, de 

90 a 95% de acerto, entre os 44 respondentes, 22% do total de alunos das cinco turmas 

(Figura 21). Para que a professora soubesse o nome dos respondentes, eles precisavam 

fazer um print screen do questionário respondido ou imprimí-lo para enviar ou entregar à 

professora.  
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Figura 21: Terceira pergunta do questionário online , no Survey Monkey, 
aplicado antes dos discentes serem solicitados a iniciarem a leitura 
do capítulo 1 de Romeo and Juliet.



 A segunda atividade online, o glossário colaborativo, foi sugerida pela docente 

devido alguns alunos externarem, nas interações pelo Facebook e nas presenciais, sua 

dificuldade com relação à leitura da versão adaptada (Figura 22).  O objetivo da atividade 

foi criar um glossário único para as cinco turmas, com os itens lexicais desconhecidos 

pelos alunos. Todos os alunos tinham permissão para visualizarem e  editarem o glossário 

colaborativo criado no Google docs, reduzindo o tempo de busca do significado dos 

vocábulos pelos discentes, ressaltando o benefício da construção do conhecimento 

colaborativamente.  

 Apesar de o documento do glossário colaborativo ter 103 revisões realizadas por 

dezenove usuários (Figura 23), a atividade não surtiu o efeito desejado, provavelmente 
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Figura 22: Discente pontuando as dificuldades enfrentadas para ler Romeo and Juliet (à 
esquerda) e relatando sua autonomia para superá-las (à direita).



porque para visualizar todas as modificações feitas colaborativamente no glossário, o 

discente precisava estar conectado à Internet, o que também era verdade para editar 

qualquer item do glossário colaborativo. 

 Outro fator que pode ter limitado a participação discente nesta atividade foi o fato 

de os vocábulos não estarem organizados em ordem alfabética, necessitando de 

conhecimento básico de Excel para utilizar tanto a ferramenta ‘filtro’ para fazer a busca da 

palavra desejada, quanto a ferramenta de organização a fim de ordenar os itens 

alfabeticamente. 
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Figura 23: Glossário online colaborativo construído por alunos das turmas de 8˚ e 9˚ 
anos participantes do projeto Romeo and Juliet.  

                  (A lista parcial das 103 revisões feitas no documento está localizada à direita, 
contendo setas de diferentes cores indicando, nesta parte da lista, que estes 
cinco usuários diferentes contribuíram na confecção do glossário.)



 Não obstante, há que se considerar que a atividade encorajou a autonomia dos 19 

usuários que colaboraram para a confecção do glossário online colaborativo (Figura 23), 

visto que precisaram buscar uma fonte de informação online, ou não, para adicionarem ou 

editarem os itens lexicais que constam no glossário e seus significados.  

 A terceira atividade relacionada ao projeto Romeo and Juliet (Anexo 11) diz 

respeito ao capítulo 1 do livro. Nessa atividade online, os discentes precisaram acessar o 

link  da atividade, disponibilizado no chat da turma, e responder em inglês “What struck 

you the most in chapter 1? Why?”. Os resultados obtidos mostram que somente 40 alunos 

de quatro das cinco turmas postaram suas contribuições (Figura 24). Das 40 respostas, 

cinco estão em português, três respostas estão em português seguidas da versão em inglês, 

provavelmente traduzidas online; e duas respostas são idênticas, como pode ser observado 

no post em verde e no incolor “The hate between two families the Montague and Capulets. 

Because they fought very.”,  dando indícios de que: a) os dois discentes fizeram juntos; ou 

b) um aluno copiou a resposta de outro (Figura 24). 
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Figura 24: Atividade online no site linoit.com para os discentes do 8˚ e 9˚ anos 

http://linoit.com
http://linoit.com


 A terceira atividade, assim como a primeira e a segunda, encorajou a autonomia do 

aluno para realizar a tarefa, pois demandou a utilização de diferentes estratégias de 

aprendizagem (cognitiva, metacognitiva e de memória), conhecimento prévio da L1 e da 

língua adicional, uso do dicionário, seja ele online ou não, e o uso de tecnologia. 

 Outrossim,  a figura 24 evidencia que apesar de os 10 alunos da turma 1803, que 

postaram suas respostas, terem sido autônomos para responderem, em inglês, a pergunta 

elaborada pela docente, cada um deles mostra um nível diferente de autonomia. Há alunos 

que apresentam um grau de autonomia para produzirem sintagmas nominais simples, como 

“the families” e “the fight”; e frases incompletas, como “I liked”, enquanto outros têm um 

grau de autonomia que lhes permite experimentar com a língua adicional e arriscar 

produzir sintagmas nominais um pouco mais complexos , como “The boldness of Tybalt”; 

assim como, frases completas com sujeito, verbo e objeto, como, por exemplo, “Because 

he challenges Benvolio”. 

 Em agosto de 2014, foi solicitado que os discentes trabalhassem em grupos para 

elaborarem um diálogo utilizando o conteúdo trabalhado até aquele momento. Os grupos 

deveriam fazer dois vídeos com o auxílio de um telefone celular. O primeiro vídeo deveria 

retratar toda a fase de planejamento e elaboração do vídeo final, enquanto o segundo vídeo 

deveria ser a representação do diálogo elaborado pelo grupo. Dos 50 grupos formados, 

somente 11 realizaram a tarefa. Os que não conseguiram realizá-la justificaram dizendo 

que: a) o celular estava sem memória; b) os alunos não podiam ficar na escola depois da 

hora; c) os integrantes do grupo moravam longe; e e) os inspetores da escola não 

permitiam que eles usassem o telefone celular na escola em horário que não fosse o da aula 

da docente de inglês. 
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 Os dados demonstram que a atividade de vídeo requisitada pela docente incentivou 

o uso da autonomia discente haja vista que a) promoveu a interação social, que é 

interdependente com a autonomia discente; b) proporcionou o uso de variadas estratégias 

de aprendizagem (metacognitiva para o planejamento e execução da tarefa, cognitiva para 

recombinação do que foi aprendido, e social para a cooperação entre os pares); e c) 

suscitou o uso das novas tecnologias para contribuir na aprendizagem discente de maneira 

mais autônoma (Excerto 6).  

 O excerto 6, composto de três momentos da fala-em-interação do grupo de Jorge, 

tem o primeiro momento iniciado por Enrico que faz a pergunta “como é que a gente vai 

fazer?” (linha 1) para os outros dois integrantes do grupo, demonstrando que os dois são 

participantes ratificados. Jorge se autosseleciona para prover a segunda parte do par 

adjacente pergunta-resposta. Ele, então, sugere os tópicos e a ordem em que estes devem 

ser apresentados durante a tarefa que o grupo precisa executar: “a gente pode falar, nós 

três, como a gente era na infância. cada um pergunta prá um. depois falar os hobbies que a 

gente gosta de fazer agora.” (linhas 2-4). Enrico utiliza o LRT de Jorge para se 

autosselecionar e sugerir a utilização dos adjetivos estudados em aula: “pode usar os 

adjetivos, também que ela: =” (linha5).  

 Jorge interrompe o turno de Enrico para demonstrar sua aprovação com relação à 

sugestão de Enrico, que retoma o turno: “que ela passou” “aí põe tipo como você era na 

sua infância. aí, responde com um” “dos adjetivos=” (linhas 7-9), para terminar seu turno 

anterior, o qual foi brevemente interrompido por Jorge. Jorge se autosseleciona para o 

turno subsequente ao de Enrico e diz: “= aqui” (linha 10), mostrando aos outros integrantes 

do grupo as páginas do livro didático onde podem encontrar os adjetivos para descreverem 
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s u a p e r s o n a l i d a d e q u a n d o c r i a n ç a s .    

Excerto 6  

((Enrico, Jorge e Pablo estão reunidos na casa de um deles para planejar o vídeo sobre 
a personalidade deles na época em que eram crianças. Enrico está segurando um 
caderno, Jorge está com o livro de inglês em sua mão, e Pablo está com um celular. 
Enquanto planejam o vídeo, eles estão gravando a interação entre eles com o auxílio 
de um celular, posicionado em um local adequado para captar a imagem e o áudio dos 
três interactantes.))

1 Enrico:
como é que a gente vai fazer? 
((Enrico que estava encostado na poltrona com uma postura 
relaxada, se ajeita na poltrona, inclinando-se em direção a Jorge.))

2 Jorge: a gente pode falar, nós três, como a gente era na infância. cada 

3 um pergunta prá um. depois falar os hobbies que a gente gosta de

4 fazer agora.

5 Enrico:

((Enrico passa a folha do livro, que está na mão de Jorge, para 
mostrar a página onde podem achar os adjetivos sobre 
personalidade. Pablo está com a mão direita no queixo, prestando 
atenção na conversa de Jorge e Enrico)) 

pode usar os adjetivos, também que ela: =

6 Jorge:                                                                  =  é

7 Enrico: que ela passou

8 aí põe tipo como você era na sua infância. aí, responde com um

9  dos adjetivos=

10 Jorge:                       = aqui 

((Jorge mostra a página do livro com a lista de adjetivos que 
podem ser usados.))

17 Enrico: aí, a gente escolhe qual

18 quem

19 qual o hobbie [favorito de]        cada um

20 Jorge:                        [vocês escolhem]

21 Enrico: vou fazer blogging
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21 Pablo:

((Pablo aponta para uma das figuras no livro que está no colo de 
Jorge.)) 
vou fazer esse aqui=

22 Jorge:                                = music

23 porque Pablo gosta de violão

24 Enrico: é pode ser (         )

26 como é que é, como você era (            )?

27

((Enrico se vira para Pablo.))  

pesquisa aí::↑

28 Jorge:

((Jorge se vira para Pablo.)) 

é pesquisa aí no Google

29
((Pablo pega o celular para realizar a pesquisa.)) 
(3.0)

30 Enrico: aí vai ficar, como você era na sua infância?

31 aí vai, vou fazer logo a resposta

32 i was 
((Enrico escreve a resposta no caderno.))

33 Jorge:

((Jorge olha em direção ao equipamento que está realizando a 
gravação.)) 
i was

34 Enrico:

((Enrico se vira para Pablo.)) 

você era o quê?

35 Pablo:
((Pablo se vira para Enrico.)) 
music

36 Jorge: não

37 Enrico: hhh

38 não é o::

39 Jorge: não é:::

40 como você era na sua ˚˚infância˚˚?

41 Pablo: ah
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42 Enrico: é 
((Enrico se recosta na poltrona.))

43 Pablo: eu era:::

44 Pablo

((Pablo se reclina na direção de Jorge para procurar a resposta no 
livro que está no colo de Jorge.)) 

calma aí, deixa eu ver

45

((Conforme Pablo acha os adjetivos que deseja usar para se 
descrever quando criança, ele os fala em voz alta.)) 

good,

46 shy

47 e lazy

48 good, shy and lazy 

((Enrico escreve a resposta de Pablo no caderno.))

53 Enrico: [aí você vai ] perguntar prá mim 

((Pablo mostra o celular para Enrico.))

54 Jorge: aí, vê aí como é

55 Enrico: (    ) as you 

((Pablo tira o celular da frente de Enrico.))

56 Jorge: como?

57 Enrico:

((Enrico levanta a cabeça e Pablo posiciona o celular na frente de 
Enrico novamente)) 

as were

58
as you were in childhood 

((Enrico abaixa a cabeça para escrever no caderno a resposta))
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 O segundo momento da interação de Enrico, Jorge e Pablo, é iniciado por Enrico, 

que declara que eles devem escolher o hobby favorito de cada um deles (linhas 17-19). 

Jorge, sobrepondo o turno de Enrico, declara que os outros dois devem fazer a escolha 

(linha 20). Enrico, então, toma o turno para informar os hobbies escolhido por ele, 

enquanto Pablo aponta para uma das figuras que está no livro, posicionado no colo de 

Jorge, dizendo “vou fazer esse aqui=”, e dando a impressão que não sabe como pronunciar 

o item lexical. O problema é rapidamente resolvido por Jorge que toma o turno e pronuncia 

a palavra apontada por Jorge “=music” (linha 22) , desempenhando o papel de animador de 

Pablo. Mantendo o turno, Jorge explica o porque da escolha de Pablo e, mais uma vez 

serve de animador de Pablo: “Porque Pablo gosta de violão” (linha 23). 

 Enrico toma o turno para comentar algo (linha 24) e mantendo o turno pergunta 

para os outros dois integrantes do grupo “como é que é, como você era (    )?”. Contudo, 

atribui  a  Pablo a responsabilidade de descobrir a resposta uma vez que se volta para ele e 

diz “pesquisa aí::↑” (linha 27). Jorge ratifica as palavras de Enrico dizendo para Pablo “é 

pesquisa aí no Google” (linha 28). Em resposta, Pablo pega o telefone celular para 

pesquisar o que lhe foi solicitado. Enquanto aguarda o resultado da pesquisa que Pablo está 

realizando, Enrico inicia novo turno para compartilhar com o grupo como seria a pergunta 

em português “aí vai ficar, como você era na sua infância?” (linha 30). Para em seguida,   

59

((Enquanto escreve no caderno, Enrico fala em voz alta))  

in your childhood 

((Enrico pronuncia o “i” de childhood da mesma forma que 
pronuncia na sua L1.))
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mantendo o turno, informar “aí vai, vou fazer logo a resposta” (linha 32). Ainda de posse 

do turno, começa a responder, em voz alta, em inglês, e escrever no caderno “ i was” (linha 

32). Jorge anima as palavras de Enrico repetindo-as “i was” (linha 33). Enrico se volta para 

Pablo em busca do resultado da pesquisa e retomando o turno diz “você era o quê?” (linha 

34). 

 Pablo que estava realizando a pesquisa na Internet, por intermédio do celular, não 

entende a pergunta e toma o turno atribuído a ele para erroneamente prover a resposta 

relativa a hobbies “music” (linha 35). Jorge toma o turno para informar o equívoco de 

Pablo “não” (linha 36), seguido de Enrico que ri pelo engano de Pablo, dizendo a seguir 

“não é o::”. Jorge retoma o turno, para novamente informar a Pablo que a resposta 

fornecida por ele não é a que esperavam, informando-lhe claramente a qual pergunta Pablo 

deve responder “não é:::” “como você era na sua ˚˚infância˚˚?” (linhas 39 e 40). Pablo 

toma o turno para marcar que entendeu o que lhe foi perguntado “ah” (linha 41). 

Subsequentemente, Enrico se autosseleciona, após o turno de Pablo, para confirmar o que 

foi dito no turno de Jorge “é” (linha 42), marcando uma mudança de footing com relação a 

seus colegas quando se recosta na poltrona, em uma atitude mais relaxada. 

 Pablo toma o turno para responder a pergunta “eu era:::” (linha 43), parando em 

seguida para pesquisar no livro texto, alocado no colo de Jorge, quais adjetivos descreviam 

sua personalidade na infância “calma aí, deixa eu ver” (linha 44). No momento que os 

encontra, anuncia para Enrico e Jorge sua resposta; “good,” “shy” “e lazy” (linhas 45-47), 

repetindo-os, em seguida, “good, shy and lazy” (linha 48). Ao animar duas vezes seguidas 

suas palavras, Pablo possibilita que sua resposta seja registrada por Enrico no caderno, no 

qual está organizando todas as falas do diálogo que o grupo gravará em seguida. 
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 O terceiro momento do excerto 6  inicia com Enrico tomando o turno para informar 

a Pablo “ [aí você vai ] perguntar prá mim” (linha 53). Pablo, em resposta, mostra o 

telefone celular para Enrico, informando-o o resultado de sua pesquisa na Internet, a qual 

havia sido solicitada anteriormente (linha 27). Jorge que acompanha o gesto de Pablo 

mostrar o celular para Enrico, toma o turno e fala “aí, vê aí como é” (linha 54). Enrico olha 

para o celular, toma o turno e tenta verbalizar, em voz alta, a resposta encontrada por Pablo 

“(    ) as you” (linha 55). Pablo acreditando que Enrico e Jorge já tinham entendido a 

resposta encontrada, retira o celular da frente de Enrico. Jorge, contudo, toma o turno e 

deixa claro que não entendeu qual é a pergunta que farão um ao outro, questionando 

“como?” (linha 56). 

 Enrico levanta a cabeça e Pablo lhe mostra o celular, mais uma vez, para que leia a 

resposta obtida. Enrico toma o turno na tentativa de animar as palavras que aparecem na 

tela do celular de Pablo. Enrico mantém o turno para realizar, seguidamente, dois turnos de 

reparo “ as were” “as you were in childhood” “in your childhood” (linhas 57-59). 

 O excerto 6 evidencia a autonomia reativa dos discentes que organizaram seus 

recursos visando atingir os objetivos pedagógicos propostos pela docente. Ademais, Jorge 

e Enrico serviram de scaffolding para Pablo no que tange à pronúncia de certos ítens 

linguísticos na língua adicional, como foi o caso de “music” na linha 22 e do resultado da 

pesquisa no Google. Este excerto também ilustra claramente a utilização a) da estratégia 

metacognitiva de planejamento e organização da tarefa para posterior execução; b) da 

estratégia cognitiva de recombinação do que foi aprendido; c) da estratégia social de 

cooperar com seus pares, e d) do uso do livro didático e do telefone celular como 

scaffolding para o processo de aprendizagem, como discutido anteriormente. 
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 Considerando as interações fora de sala de aula, pertinentes à disciplina de língua 

inglesa, os dados demonstram que a quantidade das interações ocorridas fora de sala de 

aula mediadas por novas tecnologias, somente no ano de 2014, é significativamente maior 

do que o número das interações realizadas em sala de aula em qualquer um dos anos 

letivos. 

  

 Ao averiguar o discurso; isto é, a fala-em-interação, da professora pesquisada, 

observa-se que ela estimula o uso de estratégias de aprendizagem como, por exemplo:  a) 

estratégia de memória ao dizer: “Você vai ver que conhece algumas palavras”, solicitando 

que a(o) discente use seu conhecimento prévio da língua adicional; b) estratégia cognitiva 

ao dizer “Vai ver que outras são parecidas com português”, pois estimula a(o) discente a 

comparar e contrastar o português com o inglês, e a ter atenção aos cognatos presentes no 

texto; e c) estratégia de compensação ao estimular o uso do dicionário pela aluna (Figura 

25). 

Tabela 4. Comparação das interações dentro e fora de sala de aula 

2012 2013 2014

interações em sala 
de aula

597 585 236

interações fora de 
sala de aula

——— ——— 1086

Total: 597 585 1322
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 Os dados evidenciam que a docente estimula o uso de estratégia social quando 

solicita que uma aluna utilize o glossário colaborativo para ajudá-la a ler o texto e, 

simultaneamente requisita que a aluna contribua com a construção do glossário; 

colaborando, desta forma, com colegas que porventura enfrentem dificuldades para 

compreender os mesmos vocábulos que ela. Ademais, a professora estimula o uso da 
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Figura 25. Interação online assíncrona em que a docente encoraja a discente a 
usar o conhecimento prévio, identificar cognatos e usar o dicionário.



Internet para ajudar a discente a encontrar o significado de itens lexicais não contemplados 

no glossário colaborativo (Figura 26). 

 

 Os resultados demonstram que a docente estimula a utilização do livro didático 

como uma ferramenta de apoio para a realização da tarefa e, consequentemente, para o 

processo de aprendizagem. Ao ser informada pelo aluno que ele não havia encontrado a 

informação no livro didático, em vez de prover a resposta, a professora fornece dicas para 

o aluno chegar às suas conclusões (Figura 27). 

 Os dados evidenciam interações síncronas e assíncronas  em que a docente estimula 

o uso do livro como suporte pedagógico a um discente que, por não ter acesso ao material 

didático, recorre a ajuda de uma colega, a qual desempenha, neste contexto, o papel de par 

mais competente desse aluno. Ademais, a professora ainda sugere que o discente repense 
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Figura 26: Estímulo ao uso de estratégias cognitiva 
e social; assim como ao uso de 
tecnologia, durante uma interação online 
síncrona.



sobre uma collocation (make the table) usada equivocadamente em uma de suas produções 

escritas: uma estória em quadrinhos criada online no site pixton.com. Após refletir sobre a 

questão da collocation abordada pela docente, o aluno deduz a collocation correta (I set the 

table) (Figura 28). 

 

 No que tange ao uso de tecnologia, os dados mostram que, ao longo dos três anos 

de estudo, durante as interações ocorridas em sala de aula, a docente usou tecnologia como 

uma ferramenta substituta do quadro branco em 14 interações enquanto em 17 interações 

houve o uso efetivo da tecnologia. Houve, ainda, 37 interações em que o aluno fez uso 

efetivo de tecnologia em sala de aula (Tabela 5).  
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Figura 27. Interação online assíncrona em que a docente encoraja a discente a usar o livro 
didático para realização de tarefa.

http://pixton.com


 

  

 No ano letivo de 2014, o uso de tecnologia não se ateve à sala de aula. A tecnologia 

foi utilizada, na interação: a) discente-discente-tecnologia móvel; b) docente-chat da 

turma-discentes; c) docente-chat da turma-determinado discente; d) discente-chat da 

turma-discente; e) docente-chat particular-discente; f) discente- site do Survey Monkey; g)  

discente- arquivo no Google sheets; e h) discente- site do Lino (Tabela 6), caracterizando 

um uso efetivo da tecnologia.  

Tabela 5: Interações em sala de aula

Interações 
totais

2012 2013 2014

Uso de tecnologia pela professora como se fosse o 
quadro branco

14 3 10 1

Uso de tecnologia pela professora 17 2 12 3

Uso de tecnologia pelo aluno 37 14 11 12

Total de interações: 68 19 33 16
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Figura 28. Interação online síncrona e assíncrona com estímulo à autonomia discente.



6.3. Terceira etapa 

 A terceira etapa desse estudo contou com dez alunos, participantes da pesquisa no 

ano letivo de 2013, que se voluntariaram para responder a entrevista estruturada, contendo 

quatro questões. 

 No que se refere à opinião dos respondentes sobre as atividades em grupo com 

gravação de voz, com o uso do celular, os dados obtidos mostram que dois (20%) alunos 

acharam maneiro; cinco (50%) acharam legal; dois (20%) acharam chato e um (10%) não 

gostou da atividade de gravação de voz (Gráfico 20). 

Tabela 6. Interações fora de sala de aula

Tipos de interação N˚ de interações

A. Tipos de interação presencial

Interação aluno(a)-aluno(a) com uso de telefone celular 11 grupos 
(= 39 alunos)

B. Tipos de interação online

Interação professora - chat das turmas no Facebook - alunos em 
geral

65

Interação professora - chat da turma no Facebook - aluno(a) 410

Interação professora - chat do Facebook - aluno(a) em conversa 
particular

420

Interação aluno(a) - chat da turma no Facebook - aluno(a) 77

Interação aluno(a) - site do Survey Monkey 44

Interação aluno(a) - Google sheets 19 pessoas 
(=103 revisões )

Interação aluno(a) - site Lino 40
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 Com relação à gravação de vídeo com o uso do celular, os achados demonstram que 

um discente (10%) achou ótimo; três (30%) disseram que foi muito legal; dois (20%) 

acharam divertido; dois (20%) disseram ter sido mais ou menos; um (10%) achou difícil e 

um (10%) não gostou (Gráfico 21). 
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 Concernente à atividade usando a Educopédia, com o uso de um netbook por grupo, 

uma aluna (10%) falou que gostou porque envolvia tecnologia; quatro (40%) alunos 

acharam legal; uma (10%) disse que era diferente; um (10%) reclamou que não pôde usar o 

netbook porque os colegas não deixaram; uma (10%) disse que foi difícil e uma (10%) 

disse que não sabia onde clicar (Gráfico 22). 

 

 Com relação à atividade realizada no Facebook, os dados mostram que metade  dos 

entrevistados (50%) gostou de ficar no Facebook; dois (20%) alunos acharam a atividade 

chata; dois (20%) a consideraram difícil; e um (10%) discente informou que não tem 

Facebook, o que não permite que ele faça a atividade ou visualize o trabalho dos colegas 

(Gráfico 23). 

 Referente às dificuldades encontradas para executar a gravação de voz, os 

entrevistados disseram que: a) estava muito barulho, o que acabou atrapalhando a gravação 

(40%); b) sentem vergonha de gravarem a própria voz (30%); e c) não sabem nem falar 

português direito (30%). A justificativa de ‘não saber falar português direito’ é um mito 

que precisa ser desconstruído no contexto escolar (Tabela 7).  

!231



  

  

 As dificuldades enfrentadas pelos alunos durante a gravação do vídeo foram: a) 

precisaram gravar várias vezes (40%) por causa do barulho e porque todas as vezes que 

Tabela 7.    Quais as dificuldades que você encontrou para fazer as atividades…? 

de gravação de voz de gravação do 
vídeo

da Educopédia do Facebook

T i n h a m u i t o 
barulho (4) 

Gravar várias vezes 
(4)

A página não abria 
(1)

O g r u p o f i c o u 
conversando no 
Face e não fez a 
atividade (4)

Dá vergonha de 
falar em inglês (3)

Não sei nem falar 
em português (3) Internet lenta (2)

O g r u p o n ã o 
conseguiu acessar o 
Face (1)

Não sei nem falar 
em português (3)

Não consegui fazer 
(1)

N ã o s a b i a o n d e 
clicar (1)

D i f í c i l a cha r a 
imagem (2)

Não gosto de ser 
filmada (2)

Não consegui ouvir o 
som (4)

Não deixaram eu 
mexer  (2)

Não consegui fazer 
(1) Não tenho Face (1)
Nenhuma (1)
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alguém errava, os colegas ficavam rindo, atrapalhando a gravação; b) não gostam de ser 

filmados (20%); c) o mito de não saber falar português (30%) se repetiu; e d) um (10%) 

discente declarou que não conseguiu fazer a atividade (Tabela 7). 

 O maior problema encontrado para realizar a atividade da Educopédia foi o som 

(40%), apesar de a professora ter disponibilizado uma caixa de som para cada netbook.  

Devido ao tamanho da sala de aula, os grupos ficaram relativamente perto um do outro, 

consequentemente o som emitido na caixa de som de um grupo interferiu no som emitido 

na caixa de som de outro grupo, atrapalhando à compreensão do que era falado. Outro 

problema relativo à atividade do Facebook foi a conexão que estava lenta (20%), não 

permitindo que a página da Educopédia fosse visualizada (10%). Um (10%) entrevistado 

declarou ainda problemas de navegabilidade por não saber onde deveria clicar para ser 

encaminhado para outra atividade, enquanto outra (10%) pontuou, apenas, que não 

conseguiu fazer a atividade. Houve uma discente (10%) que afirmou não ter enfrentado 

problemas para realizar a tarefa. 

 No tocante aos problemas enfrentados durante a atividade do Facebook, os dados 

mostram que: a) os integrantes dos grupos desviaram sua atenção da atividade para usarem 

o Facebook para interesses particulares (40%); b) os discentes acharam difícil encontrar a 

figura de um mapa contendo os locais trabalhados em sala de aula, como solicitado pela 

docente (20%); c) nem todos os integrantes do grupo tiveram acesso ao netbook (20%); d) 

houve grupos que devido aos problemas de conectividade não conseguiram acessar o 

Facebook (10%); e e) há discentes que não possuem uma conta no Facebook, dificultando 

a realização de atividades que estejam ligadas ao acesso do Facebook. 
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 Com relação a precisar de ajuda durante as atividades, 100% dos entrevistados 

disseram que foi necessário obter ajuda no decorrer da realização da tarefa. Por 

conseguinte, recorreram aos colegas (80%) e à professora (100%). 
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CAPÍTULO 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Acreditando ser o discente co-responsável pela produção de conhecimento, há que 

se considerar o seu grau de autonomia e encorajá-lo a desenvolver uma autonomia ainda 

maior no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, esse estudo teve por objetivo 

averiguar a contribuição da fala-em-interação institucional da docente na promoção da 

autonomia discente, do tipo reativa, em contextos mediados pelas novas tecnologias. Esse 

objetivo foi desdobrado em três objetivos específicos, a saber: a) averiguar a possível 

influência da fala-em-interação institucional da docente na promoção da autonomia 

discente; b) analisar a fala-em-interação institucional da docente no que tange ao uso das 

novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa; e c) analisar o(s) 

efeito(s) desse uso das novas tecnologias em sala de aula, ou a distância, para a promoção 

da autonomia discente, do tipo reativa.  

 Este estudo revelou que o discurso interacional da professora com seus discentes 

em sala de aula é permeado por intervenções interacionais que visam encorajar a 

autonomia discente. Essas intervenções estão relacionadas às múltiplas facetas da 

autonomia como: o uso de estratégias de aprendizagem; interação social; scaffolding; 

mudança na relação de poder entre docente e discente e o uso de novas tecnologias.  

 No que se refere às estratégias de aprendizagem, observa-se um estímulo maior ao 

uso, pelo discente, de a) estratégias cognitivas como a comparação e contraste da L1 com a 

língua adicional; b) estratégias de compensação como o uso de gestos da docente levando 

o discente a inferir significado, e a utilização de perguntas para levar o aluno a inferir 

significado; c) estratégias metacognitivas como o uso da língua adicional pelo discente e a 

recombinação do que foi aprendido visando expressar significado; e d) estratégias sociais 
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como trabalho em dupla ou grupo, que promovem a interação social. Os dados evidenciam 

que o estímulo da docente ao uso de estratégias de aprendizagem pelos discentes, 

normalmente, obtinha bons resultados ao se observar a implementação da estratégia 

sugerida pela maioria dos discentes. 

 Todavia, há que se considerar que um número ainda maior de alunos poderia ter 

utilizado as estratégias de aprendizagem estimuladas se a docente tivesse informado à 

turma o propósito e os benefícios da utilização das estratégias em questão. 

 No que concerne ao scaffolding, observou-se que foi fornecido com frequência pela 

professora e atividades sugeridas, e ocasionalmente por colegas de turma. 

 A mudança na relação de poder entre docente e discente foi observada pelo uso 

constante e significativo de sequência de revozeamento feita pela professora em suas aulas, 

transformando-a em animadora do turno de um determinado discente. Outrossim, 

evidenciou-se um aumento na quantidade de sequência de revozeamento feita pelo aluno 

no decorrer da pesquisa, havendo, consequentemente, uma redução na quantidade de 

sequência de revozeamento realizada pela docente. O aumento do número de sequência de 

revozeamento pelo aluno, provavelmente foi devido ao constante uso deste tipo de 

sequência pela professora e ao estímulo para que o aluno também o usasse. 

  Outro aspecto importante observado nas aulas da professora pesquisada é o fato de 

considerar todos os alunos como participantes ratificados das interações ocorridas durante 

as aulas, fornecendo condições mais igualitárias de participação dos discentes nas 

interações. Ademais, algumas das mudanças de footing ocorridas ao longo do estudo 

corroboraram para a mudança na relação de poder entre docente e discente. Ademais, foi 
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observada uma predominância do enquadre de sala-de-aula onde há a co-construção social 

do conhecimento. 

 Conclui-se, portanto, que  a fala-em-interação institucional da professora influencia 

positivamente à promoção da autonomia discente,  na maioria dos casos. 

 No que tange à fala-em-interação institucional da professora quanto ao uso das 

novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, os resultados mostraram que de 

2012 a 2014 seu discurso e prática relacionados ao uso das novas tecnologias sofreu 

alterações e passou pelas três etapas discutidas por Moran (2014). Inicialmente a 

tecnologia era usada somente pela docente como substituta do quadro branco. 

Posteriormente, o aluno pôde utilizar a tecnologia na sala de leitura, devido a um projeto 

desenvolvido pela docente em parceria com as professoras da sala de leitura. No ano de 

2013, apesar da tecnologia ainda ter sido utilizada, ocasionalmente, como substituta do 

quadro branco, ela foi usada, pelos discentes, na sua própria sala de aula, de forma mais 

constante e que exigiu um realinhamento da professora com os discentes, de maneira que 

ela se posicionasse mais à margem, servindo de facilitadora do processo ensino-

aprendizagem.  

 Ademais, em 2013, os discentes com dispositivos móveis, apesar de ser um número 

reduzido, foram encorajados a usarem seus próprios celulares em sala de aula, em algumas 

das atividades em duplas ou grupo. Em 2014, houve uma significativa mudança no uso de 

novas tecnologias nas aulas de inglês, quando a docente adicionou componentes de 

educação a distância, sugerindo atividades digitais a serem realizadas de forma assíncrona, 

colaborativamente, ou não, e criou um grupo de chat no Facebook para cada uma de suas 
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turmas; além de realizar atividades em sala que requeriam o uso de netbooks e dos 

dispositivos móveis dos discentes, que nesse ano já era um número mais expressivo. 

 Com relação ao efeito do uso das novas tecnologias em sala de aula, ou a distância, 

para a promoção da autonomia discente, os dados mostraram que houve promoção da 

autonomia de diferentes discentes, em diferentes níveis em momentos distintos. Distinções 

essas ainda mais marcantes quando considerados os resultados do uso de tecnologia a 

distância. 

 Quanto ao uso de tecnologia, ressalta-se que a utilização do Facebook para 

realização de atividades pedagógicas pode ser uma fonte de distração para os alunos, como 

mencionado na entrevista estruturada por uma aluna. Ademais, o docente precisa se 

certificar de que todos os discentes estejam familiarizados com a ferramenta proposta, 

visto que durante o estudo, a confecção do glossário online colaborativo pode não ter 

obtido o sucesso esperado devido ao fato dos discentes não saberem utilizar a ferramenta 

apropriadamente, e da professora não ter fornecido a capacitação necessária para essa 

utilização. 

 Outros dois pontos importantes dizem respeito: 1) à importância de se estabelecer 

regras de boa convivência no ambiente online para que não haja desrespeito entre os seus 

integrantes, como ocorreu em algumas turmas no grupo de chat do Facebook; e 2) à 

necessidade de se pensar em estratégias para usar, em atividades em grupo,  netbooks 

acoplados a caixas de som, para desenvolver a habilidade de compreensão auditiva, sem 

que o som emitido em uma das caixas interfira no som emitido em outra, prejudicando a 

atividade.  
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 Considerando a pergunta de pesquisa “Qual a contribuição do discurso docente; isto 

é, da fala-em-interação institucional da docente, na promoção da autonomia discente, do 

tipo reativa, em contextos mediados pelas novas tecnologias?”, o estudo mostrou que um 

discurso em que há constância no estímulo do professor para o uso de estratégias de 

aprendizagem pelo aluno,  no fornecimento de scaffolding  ao aluno, na utilização de 

sequência de revozeamento tanto pelo professor quanto pelo aluno, na garantia da 

participação ratificada de todos os discentes, e no uso de novas tecnologias de forma eficaz 

contribui positivamente para a promoção da autonomia discente. 

 Acredita-se que os resultados desta pesquisa podem se revelar significativos para 

docentes e profissionais responsáveis pela formação e capacitação de professores haja vista 

que podem contribuir para a promoção da autonomia discente em contextos educacionais, 

sejam eles de ensino de língua adicional, ou não. 

 Por fim, pode-se dizer que os resultados obtidos abrem espaço para se pensar em 

novas investigações nas quais os alunos estejam conscientes do propósito das estratégias e 

atividades sugeridas, assim como dos benefícios trazidos pelo desenvolvimento de sua 

autonomia; e  participem das tomadas de decisão com relação ao processo de ensino e 

aprendizagem em que estão inseridos. 
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ANEXO 1 - Questionário aplicado aos alunos 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 
Data de aplicação: _____________ de 201_. 

Este questionário faz parte de uma pesquisa de doutorado e visa conhecer melhor o(a) aluno(a) de 
língua inglesa dessa escola municipal situada na zona oeste do Rio de Janeiro. Por isso, peço-lhe 
que ao responder esse questionário seja sincero(a) e objetivo(a). Caso haja alguma dúvida quanto 
às perguntas, peço-lhe a gentileza de esclarecê-la antes de responder a questão. 

O seu nome está sendo solicitado para o caso de haver necessidade de esclarecer quaisquer dúvidas 
futuramente. A sua idade é solicitada para ajudar a traçar o perfil do(a) aluno(a) e, em caso de haver 
necessidade de esclarecer quaisquer dúvidas futuramente. Porém, garanto-lhe que em nenhuma 
circunstância seu nome será mencionado na pesquisa . 

1) Eu compreendo melhor alguma coisa se... 

(a) Eu penso sobre isso 

(b) Eu faço um desenho disso 

(c) Eu escrevo sobre isso 

(d) Eu pratico isso 

(e) Outros 

Especifique, por favor.________________________________________________ 

2) Quando estou aprendendo algo novo, o que me ajuda a aprender é... 

(a) Prestar atenção e pensar sobre isso 

(b) Fazer um desenho sobre isso 

(c) Fazer anotações sobre isso 

(d) Falar sobre isso com uma outra pessoa 

(e) Outros 

Especifique, por favor.________________________________________________ 

Nome:____________________________________ Idade:                   anos                       
Data:__/__/__
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3) Quando tenho que obter informações, prefiro obtê-las em forma de... 

(a) Gráficos, figuras, mapas 

(b) Texto escrito 

(c) Texto falado (exemplos: gravação, podcasts,etc) 

(d) Vídeos  

(e) Outros  

Especifique, por favor:_______________________________________________ 

4) Para mim, é mais fácil lembrar daquilo que... 

(a) Vejo  

(b) Escuto  

(c) Escrevo ou digito 

(d) Outros  

Especifique, por favor.________________________________________________ 

5) Se o(a) professor(a) solicita que eu faça trabalho em dupla ou em grupo com meus colegas 
de turma eu... 

(a) Fico feliz e logo vou me juntando aos meus colegas 

(b) Reclamo, mas me junto aos colegas 

(c) Sou indiferente, porque acredito que fazer trabalho sozinho ou com meus colegas é a 
mesma coisa 

(d) Fico extremamente irritado(a) 

(e) Outros 

Especifique, por favor.________________________________________________ 

6) Durante  trabalho em dupla ou em grupo  na escola eu... 

(a) Contribuo ativamente com ideias, sugestões, etc. 

(b) Às vezes dou ideias, sugestões, faço comentários sobre o assunto,etc 

(c) Só participo quando meus colegas me pedem minha opinião, fazem perguntas,etc 

(d) Nunca participo de nada, mesmo quando me pedem ajuda 
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(e) Outros 

Especifique, por favor.________________________________________________ 

7) Eu prefiro estudar... 

(a) Sozinho(a)  e em silêncio 

(b) Sozinho(a)  e ouvindo música ou vendo televisão 

(c) Com colegas e num local silencioso 

(d) Com colegas e num local com música ou televisão ligada 

(e) Com um adulto (Exemplo: meu responsável, um(a) explicador(a), meu professor, etc.) 

(f) Outros 

Especifique, por favor._______________________________________________________ 

8) Quando estudo eu... (mais de uma opção pode ser marcada) 

(a) Leio a matéria 

(b) Faço exercícios 

(c) Faço anotações dos pontos importantes e/ou resumos da matéria 

(d) Tiro dúvidas com meus colegas 

(e) Tiro dúvidas com meu professor 

(f) Procuro explicações ou mais exemplos na Internet 

(g) Outros 

Especifique, por favor._______________________________________________________ 

9) Nessa pergunta peço que numere as opções (1-8) de acordo com sua preferência.  

Prefiro quando o(a) professora...  
(     ) Escreve a explicação no quadro 
(     ) Explica oralmente a matéria 
(     ) Coloca tabelas, gráficos, desenhos, etc.  no quadro para explicar a matéria 
(     ) Pede para lermos a matéria e tirarmos conclusões 
(   ) Pede para observarmos uma tabela ou um quadro com frases e  dizermos quais são as 

semelhanças ou diferenças entre elas 
(    ) Pede para trabalharmos em duplas ou grupos para trocarmos ideias com nossos colegas e 

aprendermos a matéria em conjunto 
(    ) Pede para fazermos pesquisas na sala de leitura ou na Internet para entendermos a matéria 
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(     ) Pede para fazermos atividades online, na Educopédia. 
(     ) Outros 

Especifique, por favor._______________________________________________________ 

10) Com que frase você concorda? 

(a) Adoro aprender inglês na escola 

(b) Gosto de aprender inglês na escola 

(c) Não gosto de aprender inglês na escola 

(d) Detesto aprender inglês na escola 

Justifique sua resposta:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

11) Complete as frases abaixo: 

a) Aprender inglês é ________________________________________________ 
porque________________________________________________________________ 

b) Aprender inglês na escola é ________________________________________ 
porque________________________________________________________________ 

c) Eu presto mais atenção à aula de inglês quando_______________________ 
porque________________________________________________________________ 

d) Eu não presto atenção à aula de inglês quando _______________________  
porque________________________________________________________________ 

12) O que você mais gosta na aula de inglês? Por quê? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

13) O que você menos  gosta na aula de inglês? Por quê? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

14) Você estuda inglês em casa? 
(      ) Sim  (       )Não 
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15) Quanto tempo você se dedica  a estudar inglês em casa? 

(a) Menos de 1 hora por semana 

(b) Entre 1 a 3 horas por semana 

(c) Entre 4 a 6 horas por semana 

(d) Entre 7 a 9 horas por semana 

(e) Mais de 10 horas por semana 

(f) Só estudo antes de testes e provas de inglês 

(g) Nunca estudo para inglês 

16) O(a) professor(a) de inglês explica tudo para a turma. 
(      ) Sempre (      ) Às vezes  (       )Raramente (      ) Nunca 

17) O(a) professor(a) de inglês pede para observarmos frases, palavras, etc e apontarmos as 
semelhanças e diferenças entre elas. 

(      ) Sempre (      ) Às vezes  (       )Raramente (      ) Nunca 

18) O(a) professor(a) de inglês pede para observarmos palavras semelhantes ao português e 
adivinharmos o significado. 

(      ) Sempre (      ) Às vezes  (       )Raramente (      ) Nunca 

19) O(a) professor(a) de inglês pede para  associarmos   figuras  com palavras em inglês. 
(      ) Sempre (      ) Às vezes  (       )Raramente (      ) Nunca 

20) O(a) professor(a) de inglês pede trabalharmos em pares ou em grupos para fazermos as 
atividades. 

(      ) Sempre (      ) Às vezes  (       )Raramente (      ) Nunca 

21) O(a) professor(a) de inglês explica para a turma o porque das atividades  que fazemos 
durante as aulas. 

(      ) Sempre (      ) Às vezes  (       )Raramente (      ) Nunca 

22) O(a) professor(a) de inglês pede para nos auto-avaliarmos e dizermos o que já aprendemos 
ou o que precisamos aprender. 

(      ) Sempre (      ) Às vezes  (       )Raramente (      ) Nunca 

23) O(a) professor(a) de inglês fala em inglês em sala? 
(      ) Sempre (      ) Às vezes  (       )Raramente (      ) Nunca 

24) O que você acha do(a) professor(a) de inglês falar em inglês em sala? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

25) Qual é a sua opinião sobre as atividades que o(a) professor(a) pede que você olhe figuras e 
associe as mesmas com textos escritos em panfletos de propagandas; placas encontradas 
em museus, teatros, etc.? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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26) Como você se sente na aula de inglês? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

27) O(A) professor(a)  encoraja a participação de vocês nas aulas de inglês? Dê 3 exemplos de 
situações em sala de aula que justifiquem sua resposta. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada por sua cooperação. 
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ANEXO 2 - Termo de consentimento do representante legal/diretora 

Termo de consentimento do representante  legal ou diretora da  instituição escolar 

Eu, _____________________________, abaixo assinado, Diretora /Representante Legal 

da instituição escolar ______________________________________, no uso de minhas 

atribuições e na forma da Lei, ciente dos objetivos da pesquisa intitulada “Discurso 

Docente, novas tecnologias e autonomia”, conduzida pela pesquisadora Ana Paula 

T.M.S.Cypriano da UFF, concordo em permitir a realização de  gravação de imagem/voz, 

de fotografias e aplicação de instrumentos de avaliação nesta Unidade Escolar, em 

situações previamente  combinadas com a pesquisadora e ceder as demais informações ou 

documentos que se fizerem necessários. 

Concordo também com a divulgação dos resultados provenientes da pesquisa, sendo 

resguardado  o direito de sigilo à unidade escolar, à minha identidade pessoal,e das demais 

pessoas participantes da mesma. 

Local e data  

____________________________________________________ 

       Coordenadora ou Representante Legal da instituição escolar 

!267



ANEXO 3 - Termo de livre esclarecimento 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Informações para os pais 

Prezados pais ou responsáveis: 

Seu/sua filho/a ______________________________________________________, 
aluno/a da turma _____________,  está sendo convidado/a a participar da pesquisa 
“Discurso Docente, novas tecnologias e autonomia”. Seu/sua filho/a foi selecionado/a com 
base nos seguintes critérios: a) frequentar escola pública no município do Rio de Janeiro, 
b) cursar o ensino fundamental II e, c) cursar a disciplina de inglês durante a pesquisa. 
 Os objetivos desse estudo são: a) avaliar a contribuição do discurso do professor 
para a autonomia do aprendiz, b) analisar o uso das novas tecnologias no contexto 
educacional, c) verificar se as novas tecnologias são usadas de forma a contribuir para a 
autonomia do aprendiz, d) verificar o grau de autonomia que os alunos demonstram no 
contexto educacional. O estudo terá duração de 12 meses. 

A participação de seu/sua  filho/a  na pesquisa consistirá em: (a) ser solicitado a 
responder questionários que analisam o estilo de aprendizagem do/a aluno/a, e avaliam o seu 
grau de autonomia  no contexto educacional; (b) ser observado/a,  gravado/a (imagem⁄voz) e 
fotografado/a no desempenho de diversas atividades rotineiras na escola interagindo com 
colegas e professor, em especial nas aulas de inglês; (c) ser solicitado/a  a reponder perguntas 
de entrevistas que possam ajudar a esclarecer questões surgidas durante as aulas e/ou análise 
dos questionários. 
 Os riscos relacionados à participação de seu/sua  filho/a  na pesquisa poderiam estar 
relacionados a:  constrangimento por não se sentir confiante em se comunicar em inglês e a 
recusa em  participar das atividades para a coleta de dados realizadas na escola.  Por outro 
lado, a participação de  seu/sua filho/a  na pesquisa poderá lhe dar  oportunidade de: 
envolver-se em  tarefas diversificadas que provavelmente utilizarão as novas tecnologias,  
interagir com os colegas de turma,  compartilhar seus conhecimentos em inglês, 
considerando seu ano escolar,  e fazer uso das novas tecnologia visando sua autonomia.  

Seu/Sua filho/filha  poderá se retirar da pesquisa a qualquer momento, sem 
qualquer penalização ou necessidade de justificativa. Dessa forma, sua recusa não trará 
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qualquer prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição. Não haverá 
qualquer gasto financeiro para os participantes durante o estudo, assim como não haverá 
pagamento por sua  participação no mesmo.  
 O conhecimento adquirido na realização desta pesquisa dará maior clareza à 
compreensão de qual a contribuição do discurso do professor e do uso das novas 
tecnologia no contexto escolar para a autonomia do aprendiz. Será uma base importante de 
conhecimento para ajudar no desenvolvimento do docente e na busca de melhores 
estratégias de ensino fazendo uso de novas tecnologias visando a autonomia dos discentes. 
Os resultados do estudo serão divulgados junto aos participantes da pesquisa, bem como  
na tese de doutoramento da  pesquisadora responsável, em eventos e periódicos científicos.   

Todas as informações recebidas através desta pesquisa serão confidenciais e o sigilo 
sobre a participação de seu/sua filho/a será assegurado. Dessa forma os dados não serão 
divulgados de forma a possibilitar sua identificação uma vez que durante a pesquisa seu/sua  
filho/a será identificado/a  por um  nome fictício. Cabe ainda esclarecer que, todas as 
informações recebidas através desta pesquisa serão mantidas por um prazo máximo de 15 
anos, e destruídas após esse período. 

Em caso de qualquer dúvida sobre a pesquisa e a participação de seu/sua filho/a você 
poderá, a qualquer momento entrar em contato com a pesquisadora Ana Paula T. 
M.S.Cypriano pelo telefone da Unidade escolar que seu filho estuda: ___________________ 
ou pelo email ___________________. Caso você tenha dificuldade em entrar em contato 
com a pesquisadora responsável, comunique o fato ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFF  que funciona, de 3ª a 5ª das 10h às 16h, `a Rua Marques do Paraná, 303, 4° andar, 
Prédio anexo ao Hospital Universitário Antônio Pedro, Centro - Niterói, RJ, Telefone: 
(021)2629-9189.    

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da participação de meu/minha filho/a 
na pesquisa e concordo que ele/ela participe. Eu fui informado que a participação é 
voluntária, que não será remunerada e que não haverá gasto financeiro para os 
participantes durante o estudo. Tenho igualmente ciência de que posso cancelar o 
consentimento para  participação de meu/minha  filho/a a qualquer momento sem 
nenhuma conseqüência para sua educação presente ou futura, e de que todos os dados 
coletados serão anônimos e protegidos.  

Rio de Janeiro, ____ de ____________de 201_. 

_____________________________________        _________________________________ 

Assinatura do pai/mãe ou  responsável                                      Assinatura da pesquisadora  

_____________________________________ 

Nome do pai/mãe ou responsável 
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ANEXO 4  - Termo de consentimento de filmagem 

Termo de consentimento dos pais para filmagem dos filhos e gravação de entrevista  

Eu, _____________________________________________, abaixo assinado, na condição 

de representante legal do/a participante  ________________________________________, 

aluno/a  da turma: ___________,  no uso de minhas atribuições e na forma da Lei, ciente 

dos objetivos e das atividades propostas da pesquisa intitulada “Discurso Docente, novas 

tecnologias e autonomia”, conduzida pela pesquisadora Ana Paula T.M.S.Cypriano da 

UFF,  concordo que  meu/minha filho/a seja gravado/a (imagem⁄voz) realizando  atividades 

na escola. Concordo que sua imagem e voz sejam  utilizadas em eventos e congressos 

científicos. Concordo igualmente que a pesquisadora faça gravação das entrevistas que 

meu⁄minha filho⁄a concederá a ela. 

Concordo com a divulgação dos resultados provenientes da pesquisa, sendo resguardado o 

direito de sigilo à identidade pessoal do⁄a meu⁄minha filho⁄a e das demais pessoas 

participantes da mesma.  

Rio de Janeiro, ____ de ____________de 201_. 

 _____________________________________          ________________________________ 

Assinatura do pai/mãe ou  responsável                                      Assinatura da pesquisadora  

_____________________________________ 

Nome do pai/mãe ou responsável 
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ANEXO 5 - Quadro de implementação da série Interaction ED para a 

disciplina de inglês no segundo segmento do ensino fundamental das 

escolas pertencentes à Secretaria Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro. 
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ANEXO 6 - Tabela de categorias de intervenção interacional 
aplicada às gravações de aula 

Categorias de intervenção interacional 

Ano de realização da gravação:_______ -  Vídeo/ Áudio nº:________________

1 Agrupar palavras de acordo com significado/classe gramatical

2 Associação de som com imagem (figura e/ou palavra)

3 Associação da palavra com imagem

4 Uso de mapa semântico

5 Revisão

6 Professora solicita que alunos mostrem o dever de casa feito

7 Professora estimula o aluno a fazer transferência do conhecimento prévio 
para facilitar a aprendizagem do conhecimento novo

8 Drills feitos pela professora

9 Drills realizados com o uso de tecnologia, com som e imagem

10 Comparar e contrastar o português com o inglês

11 Tomar  notas

12 Resumir

13 Highlighting informação importante

14 Role-play

15 Skimming (habilidade de leitura ou listening)

16 Scanning (habilidade de leitura ou listening)

17 Uso de cognatos

18 Tradução feita pela professora na L1 depois de sua fala em inglês

19 Tradução feita pela professora para o(s) aluno(s) anotar(em)

20 Tradução realizada pelo aluno

21 Aluno pergunta em português e professora responde em inglês

22 Uso de gestos ou mímica pelo aluno para exprimir uma ideia

23 Uso de gesto pela professora para levar o aluno a inferir significado 

24 Uso de desenho pela professora para levar o aluno a inferir significado

25 Uso de perguntas pela professora para levar o aluno a inferir significado

26 Dedução lógica pelos alunos

27 Alunos recombinam o que aprenderam em diferentes formas para 
expressarem significado

28 Uso do inglês pelo aluno
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29 Aluno planeja uma tarefa na língua alvo, determinando as exigências da 
tarefa, verificando seus recursos linguísticos

30 Alunos refletem sobre seu desempenho

31 Professora estimula a autonomia através da auto-avaliação sobre desempenho

32 Feedback positivo do trabalho do aluno

33 Estratégia afetiva para diminuir a ansiedade (riso ou uso de música)

34 Aluno solicita ajuda do professor

35 Aluno solicita ajuda do colega

36 Cooperando com seus pares

37 Trabalho em dupla ou em grupo para os alunos poderem se ajudar

38 Professora compara aspectos culturais da L1 e LA

39 Uso do inglês pelo professor

40 Professora estimula uso da LA

41 Professora estimula a turma a orientar colega com dúvida

42 Professora sugere que alunos recorram aos colegas do grupo em caso de 
dúvida

43 Professora estimula a autonomia sugerindo o uso do livro didático como 
material de apoio para a realização da tarefa

44 Professor estimula a autonomia solicitando que a turma leia as instruções e 
conclua o que fazer 

45 Professora estimula a autonomia sugerindo uso da Internet para aprender a 
língua adicional (LA)

46 Troca de função/papeis (aluno orienta colega, turma e/ou professora)

47 Sequência IRA (pergunta retórica-resposta do aluno-avaliação do professor)

48 Sequência de revozeamento feita pelo professor

49 Sequência de revozeamento feita pelo aluno

50 Uso de tecnologia pela professora como se fosse o quadro branco

51 Uso de tecnologia pela professora

52 Uso de tecnologia pelo aluno

53 Professora ajuda aluno a lidar com tecnologia (ameaça de vírus, como lidar 
com algum software, etc.)
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ANEXO 7 - Tabela das categorias de interação fora de sala de aula

Tipos de interação N˚ de 
interações

A. Interação presencial

Interação aluno-aluno com uso de telefone celular

B. Tipos de interação online

Interação professora - alunos em geral no chat das turmas no Facebook

Interação professora - chat da turma no Facebook -aluno(a)

Interação professora - chat do Facebook - aluno(a) em conversa particular

Interação aluno(a) - chat da turma no Facebook - aluno(a)

Interação aluno(a) - site do Survey Monkey

Interação aluno(a) - Google docs

Interação aluno(a) - site Lino
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ANEXO 8 - Capa do livro Romeo and Juliet, versão adaptada publicada 

pela HUB editorial 
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ANEXO 9 - Questionário online respondido no site Survey Monkey 
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ANEXO 10 - Glossário colaborativo inglês-português 
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ANEXO 11  - Canvas do site Lino, da turma 1806, para os discentes 

postarem suas respostas à pergunta “What struck you the 

most in chapter 1? Why?”  
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ANEXO 12 - Entrevista estruturada 

1) Qual é a sua opinião sobre: 

a) as atividades que foram em grupo com gravação de voz, com o uso do celular? 

b) a atividade que foi em grupo com gravação de vídeo, com o uso do celular? 

c)  a atividade em grupo usando a Educopédia com o uso de um netbook por grupo? 

d)  a atividade em grupo usando o Facebook, com o uso do netbook? 

2) Quais as dificuldades que você encontrou para fazer as atividades: 

a) de gravação de voz 

b) de gravação de imagem (vídeo) 

c) da Educopédia 

d) do Facebook 

3) Você precisou de ajuda durante as atividades? 

4) Se você precisou de ajuda, a quem ou onde você procurou ajuda? 
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ANEXO 13 - Convenções da transcrição adaptadas do modelo 
Jefferson 

Aspectos de produção da fala

. (ponto final) entonação descendente

? (ponto de interrogação) entonação ascendente

, (vírgula) entonação intermediária

: (dois-pontos) prolongamento do som

↑ (flecha para cima) som mais agudo do que os do 
entorno

↓ (flecha para baixo) som mais grave do que os do 
entorno

- (hífen) corte abrupto na produção 
vocal

variação (sublinha) ênfase em som

VAriação (maiúscula) som em volume mais alto do 
que os do entorno

˚variação˚ (sinais de graus) som em volume mais baixo do 
que os do entorno

˚˚variação˚˚ (sinais de graus duplos)
s o m e m v o l u m e 
destacadamente mais baixo do 
que os do entorno

>variação< (sinais de maior do que e menor do 
que)

fala acelerada

<variação> (sinais de menor do que e maior do 
que)

fala desacelerada

[    ] (colchetes)

fala sobreposta (mais de um 
interlocutor falando ao mesmo 
tempo) 

Inspirações/ expirações/ risos 

.hh (série de h precedida de ponto) inspiração audível

hh (série de h) expiração ou riso
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Lapsos de tempo

(2,4) (números entre parênteses) medida de silêncio

(.) (ponto entre parênteses)

(em segundos e décimos de 
segundos) 
s i lêncio de menos de 2 
décimos de segundo

Formatação, comentários, dúvidas 

(＝) (sinais de igual) elocuções contíguas

(    ) (parênteses vazios) segmento da fala que não pode 
ser transcrito)

(variação) (segmento de fala entre parênteses) transcrição duvidosa

((escreve no 
quadro))

(parênteses duplos) descrição de atividade não-
vocal
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ANEXO 14 - Tabulação das categorias de intervenção interacional

2012 2013 2014

1 Agrupar palavras de acordo com significado/classe gramatical 2 5 2

2 Associação de som com imagem (figura e/ou palavra) 7

3 Associação da palavra com imagem 11 3 2

4 Uso de mapa semântico

5 Revisão 3 4

6 Professora solicita que alunos mostrem o dever de casa feito 9

7 Professora estimula o aluno a fazer transferência do conhecimento 
prévio para facilitar a aprendizagem do conhecimento novo

4 4

8 Drills feitos pela professora 17 22 1

9 Drills realizados com o uso de tecnologia, com som e imagem 11 17

10 Comparar e contrastar o português com o inglês 27 11 12

11 Tomar  notas

12 Resumir

13 Highlighting informação importante

14 Role-play 1 8 20

15 Skimming (habilidade de leitura ou listening) 4

16 Scanning (habilidade de leitura ou listening)

17 Uso de cognatos 9 1 1

18 Tradução feita pela professora na L1 depois de sua fala em inglês 49 22 5

19 Tradução feita pela professora para o(s) aluno(s) anotar(em) 6

20 Tradução realizada pelo aluno 15 4 9

21 Aluno pergunta em português e professora responde em inglês 3 3 3

22 Uso de gestos ou mímica pelo aluno para exprimir uma ideia

23 Uso de gesto pela professora para levar o aluno a inferir significado 15 46 6

24 Uso de desenho pela professora para levar o aluno a inferir 
significado

4 2
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25 Uso de perguntas pela professora para levar o aluno a inferir 
significado

68 43

26 Dedução lógica pelos alunos 13 9 1

27 Alunos recombinam o que aprenderam em diferentes formas para 
expressarem significado

6 22 18

28 Uso do inglês pelo aluno 14 51 27

29 Aluno planeja uma tarefa na língua alvo, determinando 
as exigências da tarefa, verificando seus recursos 
linguísticos

8

30 Alunos refletem sobre seu desempenho 12

31 Professora estimula a autonomia através da auto-
avaliação sobre desempenho

9

32 Feedback positivo do trabalho do aluno 7 20 7

33 Estratégia afetiva para diminuir a ansiedade (riso ou uso de música) 15 9 1

34 Aluno solicita ajuda do professor 29 14 1

35 Aluno solicita ajuda do colega 2 3

36 Cooperando com seus pares 3 11 5

37 Trabalho em dupla ou em grupo para os alunos poderem se ajudar 22 11 2

38 Professora compara aspectos culturais da L1 e LA 2

39 Uso do inglês pelo professor 96 68 27

40 Professora estimula uso da LA 16 12 20

41 Professora estimula a turma a orientar colega com dúvida 3 1

42 Professora sugere que alunos recorram aos colegas do grupo em 
caso de dúvida

1 2 1

43 Professora estimula a autonomia sugerindo o uso do livro didático 
como material de apoio para a realização da tarefa

5 3

44 Professor estimula a autonomia solicitando que a turma leia as 
instruções e conclua o que fazer 

1

45 Professora estimula a autonomia sugerindo uso da Internet para 
aprender a língua adicional (LA)

6 4 4

46 Troca de função/papeis (aluno orienta colega, turma e/ou 
professora)

5 4 3

47 Sequência IRA (pergunta retórica-resposta do aluno-avaliação do 
professor)

6 17
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48 Sequência de revozeamento feita pelo professor 42 54 10

49 Sequência de revozeamento feita pelo aluno 20 21 7

50 Uso de tecnologia pela professora como se fosse o quadro branco 3 10 1

51 Uso de tecnologia pela professora 2 12 3

52 Uso de tecnologia pelo aluno 14 11 12

53 Professora ajuda aluno a lidar com tecnologia (ameaça de vírus, 
como lidar com algum software, etc.)

1 4 11

Total 597 585 236
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