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RESUMO 
 

O objetivo desta dissertação é investigar a minha prática como professora 

durante a atividade de compreensão oral.  Mais especificamente, é investigar como 

as ações da professora pesquisadora contribuem para a compreensão de textos 

orais numa perspectiva de ensino baseada na abordagem de gênero.  As perguntas 

que direcionam esta dissertação são duas: Quais são as ações didáticas da 

professora-pesquisadora durante a atividade de compreensão oral?  Quais 

estratégias foram mobilizadas para a realização das atividades de compreensão oral 

propostas em sala?  A pesquisa é realizada no Instituto Philadelphia de idiomas, 

uma unidade pertencente a uma rede de franquias de Idiomas localizada em Bauru, 

cidade do interior do Estado de São Paulo, tendo como participante focal a 

professora pesquisadora e como parceiros de ação os alunos.  O procedimento 

metodológico adotado é a pesquisa-ação por ter envolvido a participação ativa dos 

alunos e da professora pesquisadora, preservando o contexto normal da sala de 

aula.  A pesquisa se apoia em dois eixos teóricos, sendo o primeiro, composto pelos 

conceitos de ensino-aprendizagem de língua estrangeira na perspectiva da Teoria 

Sócio-Histórico-Cultural de Vygotsky (2001), pela concepção de linguagem de 

Bakhtin (1997) e sob a perspectiva do gênero discursivo de Schneuwly e Dolz (2010) 

e, o segundo, composto pelos conhecimentos utilizados na construção do significado 

em interações com textos de acordo com as orientações presentes no PCN - LE 

(Brasil, 1998), pelo modelo de processamento oral interativo de Rost (2002) e pelas 

oito dimensões de Flowerdew e Miller (2005) que o complementam: individual, 

intercultural, social, contextualizada, afetiva, intertextual, estratégica e crítica.  Os 

dados investigados são duas aulas e duas conversas reflexivas.   A análise das 

aulas teve como foco os itens lexicais que constituíram a fala da professora-

pesquisadora no decorrer de sua interação com os alunos, tendo como referencial 

teórico a Análise da Conversação, conforme Kerbrat-Orecchioni (2006).  A análise 

das conversas reflexivas também foi realizada a partir dos itens lexicais que 

concretizaram a interação.  Os resultados demonstram que as ações da 

professora pesquisadora colaboram para o desenvolvimento da habilidade de 

compreensão oral dos alunos. 

Palavras- chave: ensino-aprendizagem, língua inglesa, compreensão oral, gênero. 



ABSTRACT 
 
 

This study aims at investigating my practice as a teacher during listening 

comprehension activities.  To be more specific, the purpose is to investigate how the 

teacher researcher actions contribute to the comprehension of oral texts in a 

teaching perspective based on the genre approach.  Two questions lead this 

investigation: Which are the teacher researcher didactic actions during the listening 

comprehension activity?  Which strategies were mobilized to carry out the listening 

comprehension activities proposed in class?  The research is carried out at the 

Instituto Philadelphia de Idiomas, one branch of a language school franchising chain 

located in Bauru city, São Paulo state, being myself the focal participant and the 

students action partners.  Action research is the methodological procedure adopted 

by this research since it has involved the active participation of the students and the 

teacher preserving the natural classroom context. This investigation is supported by 

two theoretical axes.  The first is composed by foreign language teaching- learning 

concepts according to Vygotsky (2001) Social-Historical-Cultural Theory, by the 

language concept found in Bakhtin (1997) and by Schneuwly e Dolz (2010) 

discursive genre perspective.  The second is composed by an official document 

“Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Estrangeira” (Brasil, 1998), by the 

interactive model of text comprehension found in Rost (2002) and by eight 

dimensions added by Flowerdew e Miller: individualized, cross-cultural, intertextual, 

contextualized, social, affective, strategic and critical (2005).  The data analyzed are 

two classes and two reflexive conversations. The classes’ analysis focused lexical 

items present in the teacher researcher talk during her interaction with the students.  

Such analysis was carried out  according to the theory of the Conversation Analysis 

of Kerbrat-Orecchioni (2006).  The reflexive conversations analysis was also 

carried out through the lexical items which concretized the interaction.  The 

results showed that the teacher researcher actions collaborated to the 

development of the students listening comprehension skill. 

 
Key words: teaching-learning, English language, listening comprehension, genre. 
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INTRODUÇÃO     

 
 

Os alunos de língua estrangeira, em especial aqueles que buscam cursos 

livres, têm como finalidade a proficiência, pois desse modo poderão participar 

efetivamente de atividades sociais diversas em língua estrangeira. A língua inglesa, 

por exemplo, é necessária para que essa participação em situações variadas seja 

possível, não apenas no exterior, mas também no Brasil. Tal necessidade aparece 

tanto na área profissional, como nas áreas acadêmica e pessoal.  

Assim, para que os alunos possam atingir o nível de proficiência necessário a 

sua participação nessas diferentes atividades sociais, é fundamental refletir sobre o 

papel atual da língua inglesa no contexto brasileiro, bem como em quais situações 

os alunos tomarão parte e como desempenharão seus respectivos papéis. Desse 

modo, considerando o aspecto ensino-aprendizagem, é necessário que atividades 

nas quatro habilidades de comunicação sejam desenvolvidas durante as aulas de 

língua inglesa: compreensão oral e escrita; produção oral e escrita. 

 Nossa experiência, entretanto, revela que o grau de desempenho do aluno 

varia muito em relação às habilidades, isto é, ele pode apresentar maior facilidade 

em alguma das habilidades, como, por exemplo, na leitura, enquanto nas demais, 

seu desempenho é mais lento. Essa variação pode acontecer por questões 

individuais, tais como maior facilidade, interesse ou necessidade do uso de uma ou 

outra habilidade, por questões da realidade atual, como maior exposição à 

linguagem oral ou escrita e por questões de ensino, como o método adotado e as 

ações didáticas do professor durante as atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Tal situação leva o aluno a questionar o professor sobre o “porquê” de sua 

dificuldade em uma determinada habilidade e como ele pode agir a fim de diminuí-la. 

Nesta pesquisa, temos como foco as questões de ensino relacionadas ao 

desenvolvimento da habilidade de compreensão oral.  

Como professora de língua inglesa desde 2000, percebemos que nossos 

alunos se queixavam da dificuldade em realizar as atividades de compreensão oral 

propostas pelo material didático adotado. Percebendo a veracidade de tal queixa, 

passamos a questionar se a nossa prática precisava ser transformada a fim de os 

auxiliar mais significativamente no desenvolvimento da compreensão oral.   
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Esse questionamento foi incentivado por um curso de aperfeiçoamento que 

frequentamos, oferecido pela Coordenadoria Geral de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão (COGEAE) da PUC/SP. Este curso é ministrado na 

modalidade online e tem como meta, conforme descrito em sua ementa, 

disponibilizada no site http://cogeae.pucsp.br/cogeae/aperfeiçoamento, oferecer 

condições para uma clara conscientização do professor sobre as possibilidades de 

desenvolvimento profissional, acadêmico e pessoal, com aperfeiçoamento de seu 

desempenho em língua inglesa, de sua capacidade de reflexão crítica sobre o seu 

papel no ensino e de sua capacidade de planejar e organizar sua ação docente. O 

contato com a teoria de reflexão crítica estudada no curso de aperfeiçoamento 

Teachers Links: Reflexão e Desenvolvimento para Professores de Inglês nos 

proporcionou o incentivo para questionar e buscar transformar a nossa prática.  

Este curso é dividido em três módulos, sendo que o terceiro módulo 

denominado “O Desenvolvimento Acadêmico e a Sala de Aula: Reflexão Sobre o 

Ensino-Aprendizagem de Línguas como um Objeto de Pesquisa” pretende abrir os 

horizontes do professor para um avanço em seu desenvolvimento acadêmico, 

transformando o seu contexto profissional em um contexto de pesquisa. Durante 

este módulo, desenvolvemos um pré-projeto de pesquisa dentro dos moldes de um 

trabalho acadêmico, utilizando como base nossa própria experiência de atuação 

profissional. Para desenvolver esse projeto, uma das atividades que realizamos foi 

elaborar e aplicar um instrumento para coleta de dados. A partir desta atividade, foi 

desenvolvido um questionário com o objetivo de definir qual habilidade necessitava 

de maior atenção em sala de aula, segundo os próprios alunos. O questionário foi 

respondido em sala de aula, individualmente, tendo como objetivo que os alunos 

refletissem sobre suas dificuldades durante a aula e apontassem qual habilidade era 

considerada a mais problemática na perspectiva de cada um. 

Assim, a habilidade de compreensão oral foi apontada como a de maior 

dificuldade, refletindo a preocupação deles quanto ao seu desempenho nas 

atividades que envolvem tal habilidade. Este levantamento coincidiu com o nosso 

próprio questionamento quanto à dificuldade e à falta de interesse que percebia em 

alguns deles durante as atividades de compreensão oral propostas em sala e deixou 

clara, mais uma vez, a necessidade de refletir sobre nossa prática. 
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O questionamento sobre o desenvolvimento desta habilidade não é recente. A 

compreensão de texto sempre foi considerada aspecto central nas pesquisas sobre 

ensino-aprendizagem de língua estrangeira. A compreensão oral, especificamente, 

passou a receber maior atenção no final da década de 1970, quando Asher (1977) 

propôs o método Total Physical Response. Ele percebeu que a criança, ao aprender 

a sua primeira língua, parecia apenas ouvir durante um período antes de começar a 

falar, sendo que, durante tal período, ela apresentava respostas físicas aos sons 

ouvidos, como olhar, agarrar, alcançar etc. Nesse método, os alunos ouviam uma 

grande quantidade de excertos da língua inglesa antes de serem encorajados a 

responder oralmente, além de realizarem muitos movimentos físicos, respondendo a 

comandos dados pelo professor durante as aulas.  

 Similarmente, Terrell (1983), baseando-se nas teorias de Krashen (1982), 

desenvolveu a abordagem Natural Approach, recomendando um período 

significativo de silêncio para que os alunos adquirissem segurança por meio da 

compreensão oral e não produzissem oralmente enquanto não estivessem prontos. 

Nessa abordagem, a tarefa inicial do professor era fornecer o que denominava 

comprehensible input, ou seja, linguagem oral que pudesse ser compreendida pelo 

aluno ou que estivesse apenas um pouco além de seu nível de compreensão. Este, 

portanto, não precisava dizer nada durante o período de silêncio ou até que se 

sentisse pronto para falar. Tal período permitia ao aluno, por meio do 

comprehensible input, registrar aspectos gramaticais, vocabulário, marcadores de 

discurso, exemplos do uso pragmático da língua, características de entonação, entre 

outros. A compreensão oral, portanto, estava no centro dessa abordagem. 

Pesquisas posteriores propuseram melhoras significativas no processo de 

compreensão oral, estudando o efeito do uso das características do contexto e como 

essas podem afetar a velocidade e a eficiência da compreensão oral. Segundo 

Rubin (1994), os pesquisadores acreditavam haver cinco fatores que afetavam a 

compreensão oral: as características de texto (variação acústica - temporal no texto 

oral, como a velocidade da fala, as pausas e as hesitações, variação no gênero 

textual, ou variação nas imagens usadas como apoio visual), as características do 

interlocutor (variação nas características pessoais do interlocutor), as características 

da tarefa (variação no propósito da compreensão oral ou nas respostas associadas), 

as características do ouvinte (variação nas características pessoais do ouvinte) e as 
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características do processo (variação nas atividades cognitivas do ouvinte e na 

natureza da interação entre o interlocutor e o ouvinte).  

Em pesquisa mais recente, Flowerdew e Miller (2005) passaram a dar 

atenção aos tipos de significação envolvidos na compreensão oral. Os autores 

acreditam que as estruturas de um evento em particular são armazenadas como um 

schema na memória dos alunos e que, uma vez armazenadas, elas podem ajudar os 

indivíduos a participar em eventos futuros, auxiliando-os a prever o que é provável 

que aconteça em determinado evento. 

Outras pesquisas investigaram o quanto a habilidade de compreensão oral na 

língua mãe contribui para o desempenho do aluno na segunda língua. Vandergrift 

(1998) sugere que ser um bom ouvinte na primeira língua, indica ser um bom ouvinte 

na segunda língua também.  Além disso, pesquisas investigaram a importância das 

estratégias e das instruções baseadas em estratégias no desenvolvimento da 

compreensão oral (FLOWERDEW e MILLER, 2005; ROST, 2005). 

Ainda abordando as pesquisas desenvolvidas na área, consideramos 

importante discutir as desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Linguística 

Aplicada e Ensino da Linguagem (LAEL) da PUC-SP. Em uma breve retrospectiva 

sobre alguns trabalhos desenvolvidos no Programa, podemos citar as pesquisas de 

Alves (2003) e Polaczek (2003) como pesquisas interessadas no desenvolvimento 

da habilidade de compreensão oral em alunos de língua estrangeira, mais 

especificamente, em língua inglesa. 

Alves (2003), em sua dissertação de mestrado, procurou fazer uma 

investigação intervencionista na atuação do professor de inglês no desenvolvimento 

da compreensão oral de língua inglesa como língua estrangeira. A pesquisa 

levantou junto aos alunos falantes do português as dificuldades de compreensão 

oral em inglês. Em uma segunda etapa, investigou as questões fonéticas 

relacionadas a essas dificuldades. Investigou também como o conhecimento 

linguístico relacionado à produção oral em uma visão de prática de ensino baseada 

na reflexão crítica poderia apontar caminhos para novas formas de trabalho com a 

compreensão oral. Além disso, a pesquisa analisou a questão da coarticulação, no 

caso de junção entre palavras, e como os aprendizes de inglês como língua 

estrangeira tratam esse fenômeno. 
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Polaczek (2003), por sua vez, também em sua dissertação de mestrado, 

procurou entender fatores envolvidos na atividade de compreensão oral em língua 

estrangeira, além das estratégias utilizadas neste tipo de tarefa. Segundo a autora, o 

questionário aplicado aos alunos mostrou que os mesmos atribuíam sua dificuldade 

principalmente a fatores fonéticos, como taxas de elocução e reduções na fala. Já as 

estratégias utilizadas pelos alunos evidenciaram que eles processavam a 

informação ouvida, valendo-se tanto da informação linguística quanto do seu 

conhecimento prévio sobre o assunto. 

De maneira semelhante às pesquisas acima discutidas, também nos 

propusemos a investigar o tema de compreensão oral em língua inglesa. Entretanto, 

de maneira diferente das demais pesquisas, este trabalho investiga nossa prática 

em sala de aula durante algumas atividades de compreensão oral baseadas na 

abordagem de gênero proposta pelo livro didático em uso pela franquia onde 

lecionamos. A abordagem de gênero já foi foco constante de muitas investigações, 

porém a maioria dessas investigações apresenta como tema a leitura, diferente da 

presente dissertação que traz como foco atividades de compreensão oral. Esta 

pesquisa tem também como foco a investigação sobre quais estratégias foram 

mobilizadas pelos alunos para a realização das atividades de compreensão oral.  

O instituto de idiomas onde a pesquisa/ação foi realizada é uma unidade 

pertencente a uma franquia de idiomas e utiliza a coleção de livros didáticos da série 

Interplus (LIBERALI et al., 2001a, LIBERALI et al., 2001b), a qual, de acordo com o 

Guia do Professor que acompanha os livros, apresenta a utilização de atividades 

sociais e seus respectivos gêneros como fio condutor para o ensino de língua 

inglesa. O objetivo principal dos livros da série Interplus, de acordo com o Guia do 

Professor, é viabilizar aos alunos maior eficiência ao lidar com diferentes contextos 

sociais do dia a dia, utilizando a língua estrangeira. Para alcançar este objetivo, a 

coleção de livros trabalha com o ensino da língua estrangeira através da abordagem 

de gêneros conforme definido por Bakhtin (1997): tipos relativamente estáveis de 

enunciados, ou seja, gêneros de discurso próprios de cada atividade social.  

Bakhtin (1997) afirma também que o gênero deve ser visto como um 

enunciado que reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma das 

esferas da atividade humana. O livro trabalha com gêneros orais e escritos 
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propostos de acordo com as atividades sociais apresentadas nas suas unidades. 

Por exemplo, a unidade que traz a atividade social Falar em público, trabalha o 

gênero apresentação oral, considerando seu contexto de produção, organização 

textual e aspectos discursivos linguísticos.  

Ainda segundo Bakhtin (1929/2004, p. 94), é necessário que os métodos 

utilizados na escola, para o ensino de uma língua estrangeira, familiarizem “o 

aprendiz com cada forma da língua inserida num contexto e numa situação 

concreta”. Na mesma linha, Machado (2009) afirma ser quase consensual entre os 

pesquisadores de ensino-aprendizagem de língua materna e estrangeira a tese de 

que o conhecimento sobre os gêneros de texto é essencial para a construção da 

significação. A autora afirma que se conhecemos o gênero ao qual o texto a ser 

trabalhado pertence, somos capazes de construir um conjunto de expectativas que 

guiam e facilitam a realização do trabalho, mais ou menos prevendo o que o texto 

nos dirá. 

Tanto as atividades de compreensão escrita quanto as atividades de 

compreensão oral presentes na coleção de livros Interplus são elaboradas com base 

na abordagem de gênero e, portanto, parecem indicar que a posição das autoras do 

livro, a qual também adotamos nesta pesquisa, é que, como defendido por Machado 

(2009), o conhecimento do gênero do texto a ser trabalhado possibilita aos alunos 

construírem um conjunto de expectativas referentes ao texto. Concluímos, portanto, 

que tal abordagem é relevante não apenas para o ensino de compreensão escrita, 

mas também para o ensino de compreensão oral. Isso é possível uma vez que a 

compreensão oral requer, assim como a compreensão escrita, a participação ativa 

do ouvinte no processo de significação do que ouve em suas interações sociais do 

dia a dia na família, na escola, no trabalho, nas atividades de lazer, envolvendo 

também os propósitos específicos e os fatores sociais que englobam a relação 

ouvinte-falante. 

A partir do problema exposto e do contexto no qual nos propomos a trabalhar, 

estabelecemos como objetivo de pesquisa observar a nossa prática como 

professora durante a atividade de compreensão oral dos alunos de língua inglesa 

em um curso cujo livro didático é baseado na abordagem de gêneros. A pergunta de 

pesquisa mais ampla que norteia esta investigação é Como as ações da professora 
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pesquisadora contribuem para a compreensão de textos orais numa perspectiva de 

ensino baseada na abordagem de gênero? A fim de responder a essa pergunta mais 

ampla, é preciso considerar duas perguntas específicas: 

 

1. Quais são as ações didáticas da professora-pesquisadora durante a 

atividade de compreensão oral? 

 

2. Quais estratégias foram mobilizadas para a realização das atividades de 

compreensão oral propostas em sala? 

 

Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa foi realizada em duas etapas. A 

primeira etapa consistiu da coleta de dados piloto, composta pela gravação de uma 

atividade de compreensão oral dada em sala e de uma conversa reflexiva sobre a 

aula dada e que ocorreu logo após esta ter sido ministrada. A segunda etapa 

consistiu das gravações de duas atividades de compreensão oral e de duas 

conversas reflexivas conduzidas pela professora pesquisadora após a conclusão de 

cada uma das atividades de compreensão oral. Os alunos foram participantes e 

colaboradores durante a pesquisa, expondo e discutindo suas considerações quanto 

às atividades de compreensão oral propostas em sala. 

Neste momento, faz-se necessário situar esta pesquisa no campo da 

Linguística Aplicada (LA), mais especificamente na linha Linguagem e Educação do 

Programa de Estudos Pós-Graduados do LAEL da PUC-SP.  

Em primeiro lugar, a presente pesquisa aborda um tema privilegiado em 

Linguística Aplicada, que é o ensino-aprendizagem de língua, mais especificamente, 

ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Ela se enquadra na linha Linguagem e 

Educação por investigar questões da sala de aula e sobre a sala de aula, mais 

especificamente, questões relativas às práticas da professora durante as aulas e aos 

conhecimentos construídos pelos alunos no decorrer das atividades propostas em 

sala de aula. Essas questões serão investigadas a partir da Teoria Sócio-Histórico-

Cultural (TSHC) de Vygotsky (2001), a qual é citada por Rojo (2006), como sendo 

um instrumento inicial de reflexão para pesquisadores em LA: 
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No caso da perspectiva sócio-histórica ou sociocultural, é na psicologia 
social de Vygotsky e de seus seguidores que pesquisadores em LA, 
voltados, sobretudo para as políticas lingüísticas e o ensino de línguas, vão 
buscar seus instrumentos iniciais de reflexão (ROJO, 2006, p. 255).  

 

Esta investigação parte, como dito anteriormente, da perspectiva da TSHC de 

Vygotsky (2001), mas permeia um caminho por outras disciplinas. Moita Lopes 

(2008) apresenta como características de uma pesquisa interdisciplinar a procura 

por subsídios em várias disciplinas que possam esclarecer a questão em jogo, o 

interesse e o respeito pela voz do outro, integrando as ideias de campos diferentes, 

constituindo uma forma de pensamento crítico. Essas características são pertinentes 

a esta pesquisa, uma vez que a professora-pesquisadora busca aporte teórico não 

só na psicologia social de Vygotsky (1997, 2001), mas também nas teorias de 

linguagem de Bakhtin (1997, 2004) e nos modelos de compreensão oral de Rost 

(2002), Flowerdew e Miller (2005). 

Ao discutir a LA, Moita Lopes (2008, p. 98) considera importante uma visão de 

construção de conhecimento que tente compreender a pesquisa na perspectiva de 

várias áreas do conhecimento, integrando-as, ao invés de preocupar-se com os 

limites da cada área. 

Mediante o exposto, esta dissertação organiza-se em quatro partes: 

 No capítulo I, discutimos conceitos teóricos que fundamentam o 

desenvolvimento desta pesquisa, além de embasarem a nossa análise de dados. 

Para atingir os objetivos propostos, o capítulo teórico foi organizado em dois eixos 

fundamentais. 

 O primeiro eixo tem como foco o ensino–aprendizagem e a abordagem de 

gênero. Nele, apresentamos conceitos de ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira na perspectiva da Teoria Sócio-Histórico-Cultural (1997, 2001), a 

concepção de linguagem bakhtiniana (1997) e as teorias relativas à visão de 

concepção da linguagem sob a perspectiva do gênero discursivo.  

 O segundo eixo trata de questões relativas à compreensão oral. 

Apresentamos as habilidades de compreensão oral (GOH, 2003), os três tipos de 
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conhecimento utilizados pelos alunos na construção do significado em interações 

com textos orais ou escritos (BRASIL, 1998). E, em seguida, apresentamos e 

discutimos o modelo de processamento oral interativo (ROST, 2002) e o modelo de 

compreensão oral que o complementa ao considerar oito dimensões (FLOWERDEW 

e MILLER, 2005). 

 O capítulo II refere-se à metodologia, momento em que apresentamos a 

descrição do contexto de pesquisa e dos participantes da pesquisa, descrevemos e 

exemplificamos a coleta de dados e os procedimentos seguidos para análise e 

interpretação dos dados. 

 O capítulo III corresponde à análise e discussão dos dados provenientes das 

gravações tanto das atividades de compreensão oral quanto das conversas 

reflexivas. É nesse momento que retomamos as perguntas de pesquisa 

apresentando as respectivas reflexões com base no aporte teórico apresentado no 

capítulo II. 

 No capítulo IV, apresentamos as considerações finais juntamente com as 

nossas reflexões sobre a pesquisa.  
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Capítulo I – Considerações Teóricas 

 

 

 Neste capítulo, discutimos conceitos teóricos que fundamentam o 

desenvolvimento deste estudo e informam a discussão e interpretação da análise 

dos dados. Para atingir os objetivos propostos, o presente capítulo se organiza em 

dois eixos fundamentais, conforme mencionamos na introdução deste trabalho.  

 O primeiro tem como foco o ensino-aprendizagem e a abordagem baseada 

em gêneros. Consideramos os gêneros como sendo realizações de situações 

comunicativas, presentes em toda atividade social do ser humano. Iniciamos esta 

subseção, apresentando e discutindo os conceitos de ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira na perspectiva da Teoria Sócio-Histórico-Cultural de Vygotsky 

(2001). Em seguida, discutimos a concepção de linguagem bakhtiniana (BAKHTIN, 

1997). Finalmente, aprofundamos a discussão referente à visão de concepção da 

linguagem sob a perspectiva do gênero discursivo (SCHNEUWLY e DOLZ, 2010).  

 O segundo tem como objetivo apresentar e discutir questões referentes à 

compreensão de língua estrangeira na modalidade oral. Primeiramente, 

apresentamos as habilidades de compreensão oral (GOH, 2003). Posteriormente, 

apresentamos e discutimos os três tipos de conhecimento utilizados pelos alunos na 

construção do significado em interações com textos orais ou escritos de acordo com 

as orientações presentes no PCN-LE (BRASIL, 1998). Em seguida, apresentamos e 

discutimos um modelo de processamento oral denominado interativo, o qual une os 

processos de compreensão bottom up e top down (ROST, 2002) e um modelo de 

compreensão oral que complementa o interativo, ao considerar oito dimensões: 

individual, intercultural, intertextual, social, contextualizada, afetiva, estratégica e 

crítica (FLOWERDEW e MILLER, 2005). 
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1.1 Ensino-aprendizagem na Teoria Sócio-Histórico-Cultural 

 

Nesta seção, apresentamos e discutimos alguns conceitos da teoria de 

ensino-aprendizagem Sócio-Histórico-Cultural (TSHC) de acordo com Vygotsky. O 

objetivo de Vygotsky era compreender o comportamento do ser humano 

(VYGOTSKY,1997). Para o autor, o comportamento humano é constituído pela 

interação entre os indivíduos, sendo a linguagem um instrumento mediador, o qual 

organiza e constitui os sujeitos nas variadas situações de interação (VYGOTSKY, 

2001). É por meio da linguagem, de acordo com Vygotsky, que a cultura é 

transmitida, que o pensamento é desenvolvido e que a aprendizagem ocorre. 

Na perspectiva de Vygotsky, a aquisição da linguagem é de natureza 

sociocultural. Por isso, afirma que os processos cognitivos de internalização da 

linguagem sejam favorecidos pela interação mediada pela linguagem. Para Liberali 

(1994), o conceito de mediação é crucial para essa visão, uma vez que é visto como 

determinante no desenvolvimento. 

Os processos cognitivos de internalização são explicados por Vygotsky 

(1930/2007, 1933/2007) como processos que reconstroem internamente uma 

operação externa, ou seja, o que se aprende é primeiramente construído em um 

processo interpessoal, em uma relação com outras pessoas, para posteriormente 

ser construído em um processo intrapessoal, de reflexão interna.  

Esse momento interpessoal, quando o indivíduo se apoiaria no outro para se 

apropriar do conhecimento, de acordo com Liberali (1994), estaria intimamente 

ligado à ideia de Zona de Desenvolvimento Proximal. A autora explica que, em um 

primeiro momento, o desenvolvimento estaria relacionado com aquilo que o 

indivíduo pode produzir a partir da interação com o outro. Já no momento 

intrapessoal, esse indivíduo teria construído o conhecimento internamente, não mais 

dependendo do outro. 

Sendo, como vimos, o desenvolvimento da competência para o uso da 

linguagem de natureza sociocultural, faz-se necessário considerarmos a importância 

do outro neste processo. Para Vygotsky, não só a linguagem, mas todas as outras 

funções psicológicas superiores, tais como a memória, a imaginação e outros, são 

originadas das relações reais que ocorrem entre os indivíduos humanos. Baquero 

(1998, p.29), ao falar sobre a constituição dos processos superiores, com base em 
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teorias vygotskyanas, afirma que esta constituição ocorre por meio de um processo 

de desenvolvimento cultural, intrinsicamente social, com legalidade própria.  

 A seguir, buscamos descrever os conceitos de mediação e de zona de 

desenvolvimento proximal, conceitos que nos mostram o papel importante de um 

segundo indivíduo no processo de ensino-aprendizagem. 

 

1.1.1 Mediação  

 

Neste momento, discutimos a mediação de acordo com as teorias de 

Vygotsky, psicólogo e metodólogo que, alinhado com Bakhtin (1929), defende a 

formação da linguagem como sendo um processo social. Segundo Vygotsky (2001), 

o homem se desenvolve na interação com o meio sociocultural, não diretamente, 

mas através de ferramentas mediadoras, instrumentos. A ação do homem no mundo 

é sempre mediada por essas ferramentas. 

As ferramentas criadas pelas pessoas em condições históricas e culturais 

específicas são, segundo corroboram Lantolf e Appel (1994, p.7), utilizadas para 

realizar algo, para auxiliar na solução de um problema que não poderia ser resolvido 

sem a sua presença. 

Vygotsky (1930/2007, 1933/2007) afirma que, ao nos apropriarmos de uma 

ferramenta mediadora, nossas operações psicológicas são alteradas e então 

passamos a reorganizar nosso pensamento com o auxílio desta nova ferramenta, 

ampliando a gama de atividades de que somos capazes de participar: 

 

O uso de meios artificiais – a transição para a atividade mediada – muda, 
fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de 
instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo 
interior as novas funções psicológicas podem operar (VYGOTSKY, 
1933/2007, p. 56).  

 

Segundo Lantolf e Apple (1994, p.6), a linguagem é considerada por Vygotsky 

uma ferramenta psicológica, a qual serve como mediadora na atividade mental do 

indivíduo. Para Vygotsky, a mediação pela linguagem é essencialmente a 

característica do humano. Podemos compreender este papel mediador da 
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linguagem ao entendermos como, ao se apropriar dela, o sujeito pode ampliar a 

gama de atividades em que pode atuar. A linguagem serve como um instrumento 

para produzir efeitos sobre o meio social. Ao comentar os efeitos da linguagem, 

Baquero (1998, p.39) explica que a linguagem pode cumprir funções diferentes, 

exercendo, no início, uma função comunicativa e, depois, uma função referente à 

regulação do próprio comportamento.  

A linguagem, portanto, ao permitir aos alunos terem domínio próprio, 

possibilita uma maior participação destes no meio social. Ao se apropriarem da 

linguagem, os alunos são capazes de argumentar, criticar, questionar, diferenciar e 

agir em diversos contextos sociais, inclusive no contexto da sala de aula. 

 A mediação explícita, afirma Wertsch (2007), é intencionalmente introduzida 

no decorrer de uma atividade pelo indivíduo ou por alguém mais, como, por 

exemplo, o professor. O professor mediador utiliza a linguagem para intervir de 

maneira participativa e colaborativa no desenvolvimento das capacidades do aluno, 

possibilitando que o mesmo evolua. O professor instiga o aluno a ir além, a buscar 

conhecimento e a se apropriar dele, deixando de ser apenas o transmissor de 

conhecimento: 

 

O mestre atua no papel de simples fonte de conhecimento, de livro ou de 
dicionário de consulta, manual de demonstrador, em suma, atua como 
recurso auxiliar e instrumento de educação. É fácil perceber que é 
exatamente esse aspecto do trabalho do mestre [...], o que constituía na 
velha escola nove décimos do trabalho do mestre. Atualmente, esse papel 
vai sendo cada vez mais reduzido a zero e substituído de todas as maneiras 
pela energia ativa do aluno, que em toda parte deve não viver do alimento 
que o mestre lhe fornece, mas procurar por conta própria obter 
conhecimentos, mesmo quando os recebe do mestre (VYGOTSKY, 2004, p. 
447). 

 

Vemos que, para Vygotsky, o professor não deve atuar como mera fonte de 

conhecimento, transmitindo tudo o que sabe para o aluno que não deve receber 

esse conhecimento passivamente. O verdadeiro aprendizado é aquele que causa 

desenvolvimento. O professor deve incentivar uma aprendizagem por descoberta. O 

professor, mediador e provocador de conflitos, deve, então, instigar o aluno a 

participar ativamente da aula e o conhecimento será construído a partir de ações 

compartilhadas que favorecem a cooperação.  
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Baquero (1998), ao comentar, com base em teorias vygotskyanas, sobre as 

formas de interação comunicativa particulares da escola, as descreve como 

dispositivos de suporte para o domínio gradual de situações ou atividades, os quais 

acontecem em forma de esclarecimentos, pistas, fornecimento de informação entre 

outros. Outro conceito que demonstra o papel importante do outro indivíduo na 

construção do conhecimento é o de Zona de Desenvolvimento Proximal. 

 

 1.1.2 Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

 

Nesta parte, discutimos o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZPD, do inglês zone of proximal development) de acordo com Vygotsky. Segundo o 

autor, o aprendizado se dá sempre na interação, ou seja, é socialmente construído. 

Em tal situação, alguém sempre assume o papel de mais experiente, auxiliando o 

outro a construir novos conhecimentos. Segundo Vygotsky, o par mais experiente 

colabora com o outro indivíduo para que este consiga realizar uma atividade que não 

conseguiria sozinho.  

Vygotsky (2001) define ZPD como: 

 
A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes (VYGOTSKY, 2001, p.89).  

 

O nível de desenvolvimento real é o nível em que se encontra o conhecimento 

que o aluno construiu anteriormente sobre determinado assunto, sendo considerado 

por Vygotsky como base para a construção de conhecimentos mais complexos. Já o 

nível de desenvolvimento potencial se refere ao nível de conhecimento construído 

em colaboração com pares mais capazes. É papel do professor, auxiliar o 

desempenho do aluno trabalhando na zona de ZPD, levando-o a alcançar o controle 

e a consciência do seu próprio aprendizado. A ZPD, para o autor (1933/2007), é um 

método que usado pelo professor pode dar conta tanto dos ciclos e processos de 

formação que já foram completados, como dos processos que ainda estão em 

formação, começando a se desenvolver e amadurecer. 
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Pela visão vygotskyana, há dois tipos de conhecimento: o conhecimento 

cotidiano adquirido anteriormente pelo aluno, que é base para o desenvolvimento de 

um segundo tipo de conhecimento, o científico. Para o autor (1997), os conceitos 

cotidianos são aqueles que a criança aprende no seu dia a dia, no contato com os 

objetos e suas derivações no seu próprio ambiente de convivência, ou seja, são 

conhecimentos construídos a partir da observação, manipulação e vivência direta 

que podem ou não se tornarem científicos. É necessário um contexto para que o 

conhecimento cotidiano seja construído. Já os conhecimentos científicos possuem 

base experimental, utilizam conhecimentos desenvolvidos e comprovados 

metodologicamente. São aqueles conhecimentos construídos por meio do ensino 

sistemático da escola. A ZPD pode acontecer nesta interação entre o conhecimento 

cotidiano e o conhecimento científico. 

Newman e Holzman (1993/2002, p. 90), ao discutirem o conceito de ZPD, 

afirmam que Vygotsky defendia que as tarefas em sala de aula deveriam gerar a 

necessidade de cooperação e atividade conjunta, sendo que isso só seria possível 

uma vez que as tarefas estivessem além do nível do desenvolvimento real dos 

alunos. 

Nessa perspectiva da TSHC, tanto o aluno quanto o professor podem atuar 

como o par mais experiente. O professor, portanto, não é visto como o único 

detentor do conhecimento, ele reconhece todos os envolvidos no processo como 

sujeitos que possuem conhecimentos prévios. Conhecimentos prévios que, divididos 

de maneira colaborativa em sala de aula, podem contribuir para o desenvolvimento 

do conhecimento científico de todos envolvidos no processo. 

 Na visão de ensino sociointeracionista, portanto, a aprendizagem é vista 

como um fenômeno sociointeracional, tendo como foco a interação entre o professor 

e o aluno e entre alunos. Vygotsky (2004) afirma que as atividades precisam garantir 

a adoção de procedimentos que facilitem e promovam interação, uma vez que a 

interação é considerada pelo autor como sendo uma arma poderosa de 

aprendizagem.  

A aprendizagem é caracterizada pela interação entre os significados ou 

conhecimentos de mundo do parceiro mais competente e o aluno, podendo ser o 

parceiro mais competente tanto o professor quanto outro aluno. Ao discutir a TSHC, 
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Liberali (2009) afirma que o foco da educação está na mediação e que, conforme 

dito anteriormente, o processo de ensino-aprendizagem realiza-se em contextos 

históricos, culturais e sociais. A autora também discute a interação entre os alunos e 

o professor: “Alunos constituem-se como participantes da interação, parceiros da 

zona de construção. Já o professor atua como mediador e par mais experiente no 

conteúdo enfocado” (LIBERALI, 2009, p.10). 

É por meio da diversidade causada durante essa interação que são gerados 

os conflitos, uma vez que as diferenças entre os significados e conhecimentos de 

mundo trazidos para sala de aula determinam expectativas e condições de 

relevância diferentes sobre o que se fala. Acredita-se que o desenvolvimento 

sociocultural controla o desenvolvimento cognitivo. Os alunos, nesta visão de 

ensino, primeiro enfrentam os problemas em tarefas de desafio e descobertas, 

depois aprendem as estratégias, sendo elas, então, produto da interação social. 

Dessa maneira, a aprendizagem acontece em um contexto sócio-histórico-cultural. 

Nesta visão de ensino, o papel do professor é o de mediador. Este deve 

mediar os erros e promover ações compartilhadas com objetivos conjuntos, a fim de 

promover uma construção social do conhecimento por meio da reflexão em grupo. 

Desta maneira, os alunos aprendem a expor suas ideias e a ouvir os demais. A 

mediação acontece por meio da linguagem e deve promover um feedback 

transformador. O propósito do professor, ao trabalhar o erro, por exemplo, seria 

levar o aluno a autocorreção (LIBERALI, 1994).  

 Inspirados nesta concepção sociointeracionista, Schneuwly e Dolz (2004) 

afirmam que o funcionamento comunicativo dos alunos deve ser priorizado: 

 

prepará-los para dominar a língua em situações variadas, fornecendo-lhes 
instrumentos eficazes; desenvolver nos alunos uma relação com o 
comportamento discursivo consciente e voluntária, favorecendo estratégias 
de autorregulação; ajudá-los a construir uma representação das atividades 
de escrita e de fala em situações complexas, como produto de um trabalho 
e de uma longa elaboração (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 49). 

 

 Para os autores, o professor deve fornecer instrumentos eficazes para que os 

alunos possam dominar a língua em diferentes situações. Para que estes se 

apropriem de tais ferramentas, o trabalho desenvolvido em sala deve ser 



O desenvolvimento da habilidade de compreensão oral em alunos intermediários de língua inglesa durante um 
curso baseado em gêneros 

 

17 

amplamente elaborado, de maneira que os alunos desenvolvam uma relação com o 

comportamento linguístico consciente e voluntário. Em outras palavras, os alunos 

devem ser preparados para se engajarem em atividades de fala e escrita em 

situações de comunicação variadas e tal preparo deve acontecer por meio da 

apropriação de instrumentos eficazes. Por isso, a abordagem adotada nesta visão 

de ensino é a baseada no ensino por meio de gêneros orais e escritos.  

Faz-se necessário neste momento, discutirmos o conceito de gênero 

discursivo segundo Bakhtin. 

 

1. 2. Concepção de linguagem sob a perspectiva do gênero discursivo 

 

Nesta seção, apresentamos a concepção de linguagem segundo Bakhtin, 

considerando que a linguagem para o autor se constitui enquanto gênero ao ser 

utilizada em interações sociais. Em seguida, apresentamos a adaptação do conceito 

de gênero discursivo de Bakhtin para o ensino de línguas de acordo com Schneuwly 

e Dolz.  

As esferas da atividade humana, de acordo com Bakhtin (1997, p.279), estão 

sempre relacionadas com a utilização da língua, sendo que o caráter e os modos 

dessa utilização são tão variados quanto as próprias esferas da atividade humana. 

São exemplos de esferas da atividade humana: a família, o ambiente de trabalho, a 

escola etc. Essa utilização da língua acontece por meio de enunciados orais e 

escritos, concretos e únicos, que, de acordo com Bakhtin, emanam dos integrantes 

das esferas da atividade humana, refletindo as condições específicas e as 

finalidades de cada uma dessas esferas por seu conteúdo temático, estilo verbal e, 

sobretudo, por sua construção composicional.  

O estilo verbal é determinado pela seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua, sendo indissoluvelmente vinculado às 

unidades temáticas determinadas e às unidades composicionais. A construção 

composicional, por sua vez, é a organização textual determinada pelos tipos de 

estruturação e conclusão de um todo, pelos tipos de relação existentes entre o 

locutor e os interlocutores da comunicação verbal. 

Esses elementos (conteúdo temático, estilo verbal e construção 

composicional) que compõem o todo do enunciado são marcados, portanto, pela 



O desenvolvimento da habilidade de compreensão oral em alunos intermediários de língua inglesa durante um 
curso baseado em gêneros 

 

18 

especificidade de uma esfera de comunicação. Quando considerado isoladamente, o 

enunciado é individual, mas cada esfera da atividade humana elabora tipos 

relativamente estáveis de enunciados, denominados por Bakhtin de gêneros do 

discurso: 

 

Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas 
cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, sendo isto que denominamos gêneros do discurso 
(BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 

Para Bakhtin (1997), a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são 

infinitas, uma vez que cada esfera se desenvolve e fica mais complexa, 

diferenciando e ampliando o repertório dos gêneros do discurso próprios de cada 

atividade humana.  

Outro aspecto importante levado em consideração por ele é a diferença 

essencial entre os gêneros primários (simples) e secundários (complexos). Os 

primários são constituídos em circunstâncias de comunicação espontânea, enquanto 

que os secundários aparecem principalmente em circunstâncias de comunicação 

cultural escrita, mais complexa e evoluída, como a artística, científica e sociopolítica. 

Durante o processo de formação dos secundários, os gêneros primários são 

absorvidos e transmutados, tornando–se componentes deles e perdendo sua 

relação imediata com a realidade existente. Um exemplo de gênero primário 

presente no livro didático utilizado nesta investigação é a conversa espontânea entre 

os participantes de uma festa. Já um exemplo de gênero secundário é a 

apresentação oral. 

 Considerando os participantes do enunciado, Bakhtin (1997, p. 291) afirma 

que a variedade dos gêneros do discurso reflete a variedade dos escopos 

intencionais de quem escreve ou fala. Este intuito discursivo, este querer dizer do 

locutor, define o acabamento do enunciado, determinando a escolha do objeto do 

sentido e o tratamento exaustivo do tema, além de determinar a escolha do gênero 

em que o enunciado será estruturado. Todos os enunciados, portanto, possuem uma 

forma padrão e relativamente estável de estruturação. É este acabamento do 

enunciado que proporciona ao interlocutor da comunicação a possibilidade de 

resposta e é a alternância dos sujeitos falantes que compõe o contexto do 

enunciado.  
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Outro fator determinante para a composição do enunciado é o destinatário. 

“Cada um dos gêneros do discurso, em cada uma das áreas da comunicação verbal, 

tem sua concepção padrão do destinatário que o determina como gênero” 

(BAKHTIN, 1997, p. 321). A composição do enunciado depende, portanto, de quem 

é o destinatário, de como ele é percebido pelo locutor ou escritor e de qual é a força 

de influência deste destinatário sobre o enunciado. 

Além de determinar a composição do enunciado, o interlocutor presente do 

outro lado da comunicação, ouvinte ou leitor, é considerado um participante ativo, 

uma vez que sempre adota uma atitude responsiva ativa ao receber e compreender 

a significação do enunciado, concordando, discordando (total ou parcialmente), 

completando, adaptando ou mesmo preparando-se para executar um ato que foi 

solicitado. Tal atitude do leitor ou do ouvinte pode iniciar-se já nas primeiras palavras 

emitidas e é elaborada de maneira constante durante todo o processo de audição e 

de compreensão. O mesmo se aplica aos gêneros orais como, por exemplo, os que 

são objeto de ensino nesta pesquisa. 

 Bakhtin (1997, p. 301) conclui que os participantes diretos de uma 

comunicação, conhecedores da situação e dos enunciados anteriores, percebem 

fácil e prontamente o intuito discursivo e percebem também o todo do enunciado em 

processo de desenvolvimento logo nas primeiras palavras. Isso se torna possível 

uma vez que: 

 

O intuito, o elemento subjetivo do enunciado, entra em combinação com o 
objeto do sentido – objetivo – para formar uma unidade indissolúvel, que ele 
limita, vincula à situação concreta (única) da comunicação verbal, marcada 
pelas circunstâncias individuais, pelos parceiros individualizados e suas 
intervenções anteriores: seus enunciados (BAKHTIN, 1997, p. 300). 

 

É o conteúdo preciso do objeto do sentido e a expressividade do locutor ante 

o objeto de seu enunciado que determinam o estilo e a composição do enunciado. 

Apesar da intensidade dessa expressividade variar de acordo com as esferas de 

comunicação verbal, um enunciado absolutamente neutro é impossível, de acordo 

com Bakhtin (1997, p. 308).  

O contato entre a significação linguística e a realidade concreta só pode ser 

estabelecido por um locutor mediante um enunciado concreto, ou seja, não 

escolhemos as palavras por um tom emocional inerente à palavra considerada 
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isoladamente uma vez que a significação de uma palavra isolada ou mesmo de uma 

oração é neutra.  

Somente relacionada com uma realidade efetiva, em condições reais de uma 

comunicação verbal é que a expressividade ocorre. Bakhtin (1997, p. 309) cita como 

exemplo de neutralidade a oração “Ele morreu”, considerada neutra como unidade 

de língua, podendo corresponder a uma expressão positiva ou negativa, 

dependendo do contexto. A escolha da palavra partirá sempre da intenção que 

preside o todo do enunciado, sendo que costumamos tirá-las de enunciados 

anteriores que sejam aparentados ao nosso enunciado pelo tema, composição e 

estilo, ou seja, pelo gênero. As orações são pensadas e fundamentadas através do 

contexto do enunciado que as faz participar da comunicação verbal ou podem ser 

até mesmo consideradas enunciados completos, fundamentadas por uma situação 

discursiva. 

O gênero do discurso, sendo uma forma de enunciado, comporta uma 

expressividade típica, correspondente às circunstâncias e temas típicos da 

comunicação verbal. Bakhtin (1997, p. 13) afirma que “o que se ouve soar na 

palavra é o eco da totalidade do gênero”. 

Tendo discutido a conceituação de gênero, segundo Bakhtin, passamos agora 

a apresentar suas considerações a respeito do aprendizado de uma língua sob a 

perspectiva de gênero. Bakhtin (1997, p. 301) nega que a aprendizagem de uma 

língua aconteça por meio de dicionários e gramáticas. Segundo sua concepção, nós 

adquirimos a língua por meio de enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos 

durante a comunicação verbal que ocorre com os indivíduos que nos rodeiam. Os 

gêneros do discurso são assimilados e introduzidos em nossa experiência e 

consciência, ou seja, aprender a falar é aprender a estruturar enunciados: 

 

Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do 
outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o 
gênero, adivinhar-lhe o volume (a extensão aproximada do todo discursivo), 
a dada estrutura composicional, prever-lhe o fim, ou seja, desde o início, 
somos sensíveis ao todo discursivo que, em seguida, no processo da fala, 
evidenciará suas diferenciações (BAKHTIN, 1997, p. 302). 

 

São os gêneros do discurso, portanto, que possibilitam a comunicação verbal, 

que promovem a compreensão entre locutor e interlocutor. Se não houvesse o 

conhecimento e o domínio dos gêneros do discurso, se fosse necessário construir 
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cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria praticamente inviável. É 

possível verificarmos essa inviabilidade quando não possuímos experiência em 

dominar determinado gênero e, consequentemente, ficamos inaptos a moldar nossa 

fala para participar da comunicação verbal de uma dada esfera. Como exemplo, 

podemos citar um indivíduo que, por não haver cursado muitos anos escolares, 

provavelmente apresentaria dificuldades em participar de uma reunião de negócios 

ou mesmo em elaborar uma apresentação oral.  

 O bom domínio do gênero é indispensável para um entendimento recíproco 

entre os interlocutores, ou seja, a participação na comunicação em uma determinada 

esfera da atividade da língua depende do domínio do gênero apropriado à situação a 

ser vivenciada. Sem esse domínio não há compreensão responsiva, não há 

possibilidade de resposta ao enunciado. 

Ao considerar o ensino de uma língua estrangeira, Bakhtin (1929/2004, p. 94) 

afirma ser necessário que os métodos empregados nas escolas familiarizem “o 

aprendiz com cada forma da língua inserida num contexto e numa situação 

concreta”. 

 

1.2.1 Gênero como instrumento e objeto de ensino 

 

 Nesta subseção, apresentamos os conceitos de gênero como instrumento e 

como objeto de ensino, desenvolvidos por Schneuwly e Dolz (2010) e elaborados a 

partir da visão de gênero discursivo, segundo a qual cada esfera de troca social 

elabora tipos relativamente estáveis de enunciados, tornando possível a 

comunicação entre os membros destas esferas. 

A importância de se trabalhar os gêneros em salas de aula de LE é apontada 

por Lousada (2010, p. 83), quando a autora afirma ser necessário que os alunos 

aprendam tanto a produzir quanto a compreender gêneros mais ou menos 

conhecidos ou parecidos com suas realizações em LM, uma vez que as sociedades 

contemporâneas do mundo ocidental apresentam características semelhantes. A 

autora cita a conversa estabelecida entre o vendedor e o consumidor, quando se 

pretende comprar algo numa loja como sendo um gênero geralmente conhecido dos 

locutores nativos. Esta ainda afirma ser evidente que por serem construções sociais 
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e históricas, muitos gêneros (inclusive o citado acima) são mais ou menos 

dominados pelos locutores nativos de uma língua. 

 O gênero é escolhido em função de uma situação definida por uma base de 

orientação, ou seja, por parâmetros como finalidade, destinatários e conteúdo. É 

essa base de orientação que define então o gênero a ser escolhido dentre os 

possíveis do lugar social em que a comunicação será desenvolvida. Schneuwly e 

Dolz (2010, p.23) afirmam que mesmo sendo “mutáveis, flexíveis”, os gêneros 

possuem um plano comunicacional, uma estrutura definida que determina o que é 

passível de ser dito e que apresenta um tipo de estruturação e acabamento, além de 

um tipo de relação com os outros participantes da troca verbal. 

 Seguindo a perspectiva bakhtiniana, Schneuwly e Dolz (2010) definem o 

gênero como instrumento por três dimensões essenciais: os conteúdos que se 

tornam dizíveis por meio do gênero, a estrutura comunicativa particular dos textos 

pertencentes a determinado gênero e as configurações específicas das unidades 

linguísticas, as quais incluem os traços da posição enunciativa do enunciador e os 

conjuntos particulares de sequências e de tipos de discurso que formam sua 

estrutura. A estrutura comunicativa que se apresenta, segundo os autores, atua 

como um instrumento a serviço da aprendizagem e da transmissão de 

conhecimentos. 

 O conceito de instrumento considerado pelos autores é o do instrumento 

mediador, o qual precisa ser apropriado pelo sujeito para se tornar transformador da 

atividade. Podemos considerar os gêneros como instrumentos transformadores das 

atividades de comunicação e de aprendizagem. Para os autores, na perspectiva do 

interacionismo social, o instrumento só é eficaz à medida que os sujeitos constroem 

seus esquemas de utilização (SCHNEUWLY e DOLZ, 2010, p. 141). 

 Os autores consideram que a ação de falar realiza-se com a ajuda de um 

gênero, que é um instrumento para agir linguisticamente, um instrumento que 

permite ao sujeito e ao seu interlocutor realizarem uma ação numa situação 

particular definida por uma série de parâmetros (2010, p. 143). Schneuwly e Dolz 

(2010, p.143) afirmam que aprender a falar é apropriar-se dos instrumentos para 

falar em situações de linguagens diversas, ou seja, é apropriar-se dos gêneros. 

Machado (2000), explicando esta apropriação dos gêneros, explica que a nossa 

participação em diferentes atividades sociais possibilita a construção, no decorrer 

das nossas vidas, tanto do conhecimento sobre os gêneros em uso quanto dos 
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esquemas para a utilização dele. Desse modo, permite que os adaptemos a 

situações de comunicação concretas, conseguindo nos comunicar ao produzir e 

compreender os gêneros. 

 São as representações interiorizadas por nós, segundo Machado (2000), que 

são mobilizadas diante da necessidade de produção e compreensão de linguagem e 

que exercem influência decisiva sobre vários aspectos do texto. A autora explica que 

tais representações são mobilizadas em duas direções: um conjunto de 

representações constituirá o contexto de produção e outras representações 

constituirão o conteúdo temático. Sendo o contexto de produção caracterizado pelos 

seguintes parâmetros: o local e o momento da produção, o emissor e o receptor 

considerados do ponto de vista físico; a instituição social onde se dá a interação, os 

papéis sociais representados pelo emissor (enunciador) e pelo receptor 

(destinatário) e o(s) objetivo(s) que o produtor quer atingir com sua produção de 

linguagem. 

 Levar em conta os instrumentos e as práticas se torna essencial, de acordo 

com Schneuwly e Dolz (2010, p. 141): “se considerarmos a aprendizagem como um 

processo de apropriação e de internalização de experiências acumuladas pela 

sociedade ao longo da história”. 

 Passemos agora às considerações de Schneuwly e Dolz (2010, p. 144) pela 

óptica do ensino. Os autores apontam que os gêneros constituem um ponto de 

referência concreto para o aluno, pois em meio à grande variedade existente de 

práticas de linguagem, os gêneros podem ser considerados entidades 

intermediárias, permitindo estabilizar os elementos formais e rituais destas práticas. 

 O trabalho desenvolvido em sala de aula tendo o gênero de texto como base, 

proporciona aos alunos meios de análise das condições sociais efetivas de produção 

e de recepção dos textos, além de fornecer a eles um quadro de análise de 

conteúdos, da organização do conjunto do texto, das sequências que o compõem, 

das unidades linguísticas e até mesmo das características específicas da 

textualidade oral de cada gênero. Os autores concluem que o gênero se integra 

facilmente em projetos a serem desenvolvidos em sala de aula e proporcionam aos 

aprendizes atividades que são específicas e que fazem sentido. 

 Ao entrarem na escola, os gêneros passam a ser instrumentos de 

comunicação e objetos de aprendizagem. Conhecer as características dos gêneros 

evidencia o que a caracterização de cada um pode apresentar de interessante para 
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o ensino. Os lugares sociais de produção, a finalidade da situação de comunicação, 

a organização textual, o vocabulário, as formas linguísticas e até mesmo a dicção 

são exemplos de características a serem analisadas.  

 Para definir o objeto a ensinar e suas dimensões ensináveis, é necessário 

que se leve em conta as possibilidades dos alunos e as capacidades de linguagem 

que se busca construir com eles. Ao citarem as capacidades de linguagem, os 

autores afirmam: 

 
 
O desenvolvimento das capacidades de linguagem constitui-se, sempre 
parcialmente, num mecanismo de reprodução, no sentido de que modelos 
de práticas de linguagem estão disponíveis no ambiente social e de que os 
membros da sociedade que os dominam têm a possibilidade de adotar 
estratégias explícitas para que os aprendizes possam se apropriar deles 
(SCHNEUWLY e DOLZ, 2010, p. 44). 
 

  

 Dentre as aptidões requeridas do aprendiz para a produção de um gênero 

numa situação de produção determinada, podemos elencar as capacidades de ação, 

as capacidades discursivas e as capacidades linguístico-discursivas. 

 Tais capacidades são descritas por Lousada (2010) como sendo: mobilizar as 

representações do produtor sobre o contexto de produção (capacidades de ação); 

dominar as operações de organização textual do texto, de escolha de um ou vários 

tipos de discurso e do modo de organização sequencial (capacidades discursivas); 

dominar os aspectos linguísticos, incluindo operações de textualização e operações 

enunciativas (capacidades linguístico-discursivas). 

 O desenvolvimento destas capacidades propicia que o aluno compreenda a 

língua, passando, primeiramente, pela análise do contexto e de seus participantes 

para, em seguida, trabalhar com os aspectos organizacionais do texto e gramaticais 

da língua. 

 Refletindo sobre as ações didáticas do professor, vemos que ao trabalhar as 

capacidades de ação, o professor pode questionar as características relativas ao 

contexto e ao referente, solicitando aos alunos que discutam sobre o local e o 

momento da produção, o emissor e o receptor; a instituição social onde se dá a 

interação, os papéis sociais representados pelo emissor (enunciador) e pelo receptor 

(destinatário), e o(s) objetivo(s) que o produtor procurava atingir com a produção de 

linguagem. Já ao trabalhar as capacidades discursivas, o professor pode discutir 

junto aos alunos a organização do texto, a escolha dos tipos de discurso e o modo 
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de organização sequencial do texto. Finalmente, ao trabalhar as capacidades 

linguístico-discursivas, o professor pode abordar os aspectos linguísticos, entre eles, 

operações de textualização e operações enunciativas. 

 Como há essa transformação do gênero para o seu uso na escola, segundo 

os autores, “os gêneros escolares podem ser considerados variantes dos gêneros 

de referência, que visam ser acessíveis aos alunos” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2010, 

p.150). Essa transformação necessária para que o gênero se torne objeto a ser 

ensinado se desenvolve pela construção de um modelo didático que evidencia as 

dimensões ensináveis de cada gênero. 

 O modelo didático do gênero define os princípios, os mecanismos e as 

formulações que devem constituir os objetivos de aprendizagem dos alunos. De 

acordo com Schneuwly e Dolz (2010), os autores De Pietro et al. (1997, p. 108) 

definem o modelo didático como sendo “um objeto descritivo e operacional, 

construído para apreender o fenômeno complexo da aprendizagem de um gênero e, 

assim, orientar suas práticas, que desempenham um papel de exemplo do gênero 

em questão”. 

 Pela caracterização do gênero, torna-se possível, então, definirmos as 

dimensões ensináveis deste. Utilizaremos algumas destas dimensões ensináveis 

para elaborar a análise de dados nesta pesquisa: a situação de comunicação, a 

organização interna do texto e as características linguísticas do texto. 

 A situação de comunicação é composta por um enunciador, que ocupa um 

papel social e que, ao interagir com o seu interlocutor possui uma finalidade. 

Podemos citar o exemplo dado por Schneuwly e Dolz (2010) sobre a exposição oral 

em sala de aula. Nesta situação de comunicação, o aluno produz uma exposição 

oral dirigida a um público que se encontra reunido para ouvi-lo, com o intuito de 

aprender algo, adquirir ou enriquecer seu conhecimento (p. 186). Cada um dos 

participantes da situação de comunicação apresenta um papel definido dentro desta. 

 Outra dimensão ensinável é a organização interna do texto, em quais partes e 

subpartes o texto está dividido, qual a sequência das partes, qual conteúdo temático 

é apresentado em cada uma destas partes para que haja uma progressão temática 

clara e coerente a fim de facilitar a compreensão do texto por parte do interlocutor 

(SCHNEUWLY e DOLZ, 2010). 

 Uma terceira dimensão ensinável é composta pelas características 

linguísticas do texto: a coesão temática e a sinalização do texto. A coesão temática 
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é o que garante a articulação das diferentes partes temáticas. Já a sinalização do 

texto envolve o uso de marcadores de estruturação do discurso, de organizadores 

temporais e dos tempos verbais. Podemos citar, ainda, a maneira de introduzir 

exemplos, de reformular através de paráfrases e de definições. 

Tendo discutido o gênero como instrumento e objeto de ensino, faz-se 

necessário, neste momento da pesquisa, apresentarmos e discutirmos algumas 

estratégias de compreensão oral, uma vez que esta é o objeto deste estudo.  

 

1.3 Compreensão oral 

 

 Nesta seção discutimos questões relativas à compreensão oral, uma 

habilidade linguística considerada, do ponto de vista teórico, um meio essencial de 

input linguístico para os estudantes de idiomas (GOH, 2003). Iniciamos 

apresentando as principais habilidades de compreensão oral (GOH, 2003) e, em 

seguida, discutimos os três tipos de conhecimento de que os alunos fazem uso a fim 

de construírem significados a partir de textos escritos ou orais, segundo as 

orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). Os PCN 

constituem um documento cujo objetivo é estabelecer princípios referentes ao 

ensino-aprendizagem de língua estrangeira, especificamente o inglês. Tais 

princípios coadunam-se com os da teoria Sócio-Histórico-Cultural no que trata do 

ensino de língua inglesa por meio da abordagem de gênero. Conforme exposto na 

introdução deste trabalho, adotamos os PCN de 1998, por comporem o guia 

pedagógico do instituto de idiomas onde este trabalho foi desenvolvido. Num terceiro 

momento, apresentamos um modelo interativo de compreensão oral (ROST, 2002), 

o qual afirma que, a fim de compreender um texto, o leitor e o ouvinte necessitam 

fazer uso tanto do conhecimento linguístico já apropriado por eles quanto do 

conhecimento prévio de mundo internalizado através de suas experiências de vida. 

E, em seguida, apresentamos e discutimos um modelo para o ensino de 

compreensão oral composto por dimensões (FLOWERDEW e MILLER, 2005). 
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1.3.1 Habilidades de Compreensão oral 
 

O ensino da compreensão oral em sala de aula, segundo Goh (2003), 

concentra-se na compreensão oral abrangente, definida pela autora como sendo a 

compreensão oral para entender a mensagem. Ela afirma, ainda, que um pouco de 

atenção também é dada à compreensão discriminativa, definida por ela como sendo 

a compreensão oral para diferenciar os estímulos auditivos e/ou visuais. O segundo 

tipo de compreensão é utilizado para a percepção dos sons do idioma estrangeiro e 

para o reconhecimento de palavras individualizadas. 

 Passamos a apresentar as principais habilidades de compreensão oral, de 

acordo com Goh (2003): a compreensão de detalhes, a compreensão dos pontos 

principais, a compreensão seletiva e a compreensão para fazer inferências e 

previsões. 

A primeira habilidade, a de compreensão de detalhes, envolve a busca de 

informações específicas, como, por exemplo, a busca por palavras-chave e 

números. A segunda habilidade elencada pela autora é conhecida como 

compreensão dos pontos principais ou Compreensão Oral Global e envolve ouvir o 

trecho oral prestando atenção às ideias principais. Já a terceira habilidade, a 

compreensão seletiva, envolve prestar atenção apenas a partes específicas do 

trecho oral, ou seja, nesta habilidade, de acordo com o desenvolvimento da 

atividade, o ouvinte se concentra em determinadas partes. A quarta habilidade, a 

compreensão para fazer inferências, trata da habilidade do ouvinte de preencher 

lacunas ao receber informações, o que exige que este ouça “nas entrelinhas”. A 

quinta e última habilidade elencada pela autora, a habilidade para se fazer 

previsões, trata da habilidade de prever antes e durante a atividade o que será dito. 

Alguns recursos utilizados pelo ouvinte para estabelecer tais previsões são os 

contextos, os textos auxiliares e as informações visuais.  

Tendo apresentado as principais habilidades de compreensão oral, passamos 

agora a discutir os três tipos de conhecimento, conforme mencionado anteriormente, 

necessários para a construção de significado. 
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 1.3.2 Conhecimentos de mundo, léxico sistêmico e textual 

  
 Nesta subseção apresentamos, de acordo com os PCN (1998), os 

conhecimentos de mundo, léxico sistêmico e textual, utilizados pelos leitores ou 

ouvintes a fim de construírem significado a partir dos textos escritos e orais. 

 Na perspectiva adotada pelos PCN – LE (BRASIL, 1998, p. 94-95), o 

processo envolvido na compreensão oral assemelha-se ao da compreensão escrita. 

A compreensão de textos orais requer o uso do conhecimento de mundo, léxico 

sistêmico e textual.  

 De acordo com os PCN–LE (BRASIL, 1998, p. 29): 

Para que o processo de construção de significados de natureza 
sociointeracional seja possível, as pessoas utilizam três tipos de 
conhecimento: conhecimento sistêmico, conhecimento de mundo e 
conhecimento de organização dos textos. Esses conhecimentos compõem a 
competência comunicativa do aluno e o preparam para o engajamento 
discursivo. 

  

 A diferença é que, além do uso destes tipos de conhecimento, é necessário 

também o conhecimento dos padrões de interação social (os direitos e deveres 

interacionais). 

 O primeiro tipo de conhecimento é o conhecimento sistêmico e corresponde 

aos níveis da organização linguística, ou seja, aos conhecimentos léxico-

semânticos, morfológicos, sintáticos e fonético-fonológicos. Observamos que, na 

compreensão oral, faz-se necessário o uso do conhecimento sistêmico no nível 

fonético-fonológico para que a compreensão do enunciado aconteça.  

 O nível léxico-semântico se refere à organização linguística, não só no que 

diz respeito às palavras de que uma língua dispõe, mas também em relação às 

redes de significado das quais essas palavras participam. 

 Uma maneira de desenvolver o conhecimento sistêmico dos alunos é fazê-los 

se apoiar em textos orais e escritos que abordam conhecimento de mundo com os 

quais eles já estejam familiarizados. 
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 O conhecimento de mundo se refere aos conhecimentos sobre várias coisas e 

ações que refletem as experiências de vida das pessoas e que ficam armazenados 

na memória. A falta deste conhecimento pode dificultar a compreensão da língua 

estrangeira, da mesma maneira que dificulta a compreensão de um texto oral ou 

escrito em língua materna: 

 

Do mesmo modo, para o aluno de Língua Estrangeira, ausência de 
conhecimento de mundo pode apresentar grande dificuldade no 
engajamento discursivo, principalmente se não dominar o conhecimento 
sistêmico na interação oral ou escrita na qual estiver envolvido (BRASIL, 
1998, p. 30). 

 

 Uma vez que o conhecimento de mundo pode ser um facilitador da 

compreensão do texto oral, uma das orientações trazidas pelos PCN (BRASIL, 1998, 

p. 95) é ativar o vocabulário que será encontrado no texto oral para trazer à tona o 

conhecimento de mundo do aluno. Ativar o conhecimento lexical que os alunos já 

possuem na língua inglesa, possibilita que eles tenham acesso à temática do texto a 

ser ouvido.  

 O terceiro tipo de conhecimento mencionado pelos PCN é o conhecimento da 

organização textual. Este engloba as rotinas interacionais, convenções sobre a 

organização da informação em textos orais e escritos usadas pelas pessoas ao se 

envolverem na negociação do significado.  

 Tal conhecimento é acionado por leitores e ouvintes na tarefa da 

compreensão, pois as pessoas sabem que ao se depararem com um determinado 

texto oral ou escrito, devem esperar um determinado tipo de organização da 

informação. Os PCN–LE (BRASIL, 1998, p. 31) trazem como exemplo a organização 

textual de uma história: 

 
Em português, inglês, espanhol, francês ou italiano, os leitores ou ouvintes, 
ao encontrarem, no início de um texto, os itens “Era uma vez”, “Once upon a 
time”, “Habia una vez”, “Il était une fois”, “Es war einmal” ou “C‟era una 
volta”, já sabem que vão ler/ouvir uma história que normalmente terá a 
informação organizada em situação, problema, solução e avaliação. 
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 Se uma destas partes da organização textual não constar da história contada 

ou escrita, o leitor ou o ouvinte tenderá a preenchê-la de maneira a dar coerência ao 

texto.  

 Na próxima subseção, discutimos um modelo de processamento oral que faz 

uso dos três tipos de conhecimentos descritos acima. 

 

 1.3.3 Modelo interativo de processamento oral 

  
 Nesta subseção, apresentamos e discutimos o modelo interativo de 

processamento segundo Rost (2002), o qual argumenta que os alunos fazem uso 

tanto do seu conhecimento linguístico quanto do seu conhecimento prévio de mundo 

para compreenderem conversas na língua estrangeira sendo estudada. 

 O modelo de processamento oral bottom up foi desenvolvido nas décadas de 

1950 e 1960. A comunicação era vista nessa época como um processo perfeito de 

decodificação de dados. Esse modelo envolve a habilidade de reconhecer os 

aspectos linguísticos da língua, ou seja, é baseado no conhecimento do aluno sobre 

as palavras, a sintaxe e a gramática da língua estudada, além da habilidade de 

utilizar tal conhecimento para compreender as informações contidas em textos. Este 

modelo enfatiza a decodificação de pequenas unidades como fonemas e sílabas, 

possibilitando ao aluno compreender os significados presentes no texto oral. 

 Muitos autores, dentre os quais Rost (1990), consideram que este modelo 

pode causar muitos erros na compreensão oral. Rost cita como exemplo um aluno 

que assistiu a uma palestra, onde foi dito another factor [promoting bilingualism] is 

migration e, mais tarde, ao escrever um resumo sobre a palestra afirmou que o 

palestrante havia dito one factor is vibration. 

 Ao contrário do modelo discutido acima, o modelo de processamento oral 

denominado top down (FLOWERDEW e MULLER, 2005) afirma que a decodificação 

de mensagens verbais depende mais do conhecimento prévio de mundo do ouvinte 

do que do conhecimento linguístico da língua sendo estudada. Este modelo enfatiza 

que o aluno deve fazer uso do seu conhecimento prévio a fim de prever o conteúdo 

ouvido. Este conhecimento prévio se refere ao conhecimento de mundo, ao 

conhecimento do contexto da situação. Conforme descrito na primeira parte deste 

capítulo, se o ouvinte já é familiarizado com o gênero da atividade social em que é 
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participante, ele pode prever o que vai ouvir. É nesse pressuposto que nos 

baseamos ao adotar a abordagem de gênero para o desenvolvimento da habilidade 

de compreensão oral em sala. 

 Algumas pesquisas sugerem que este modelo frequentemente causa erros 

em compreensão oral. Uma vez que os alunos já são familiarizados com o tópico da 

atividade de compreensão oral, ao ouvirem vocabulário familiar à situação, eles 

passam a adivinhar o conteúdo. Por isso é necessário trabalhar os dois modelos nas 

atividades de compreensão oral desenvolvidas em sala de aula. Discutimos a seguir 

o uso concomitante destes dois modelos, denominado, modelo interativo. 

 O modelo interativo defendido por Rost (2002) afirma que os dois modelos de 

processamento, top down e bottom up, são utilizados pelos alunos a fim de 

construírem significados em textos orais e escritos. Estes processos ocorrem 

concomitantemente e interagem entre eles. 

 Desta forma, os alunos fazem uso do modelo top down ao recorrerem ao 

conhecimento linguístico para decodificar os sons do discurso, enquanto fazem uso 

do modelo Bottom up para construir o significado da mensagem ao utilizarem tanto o 

conhecimento linguístico quanto o pragmático ou conhecimento de mundo.  

  Rost (2002, p. 59) explica que a compreensão é o processo de relacionar a 

linguagem com os conceitos contidos em nossa memória e com as referências no 

mundo real. A compreensão é o sentido de entender a que a linguagem usada se 

refere na experiência de alguém ou no mundo. Rost (2002) ainda afirma que a 

compreensão completa se refere, então, ao ouvinte possuir um conceito claro em 

sua memória para cada referente utilizado pelo falante. 

 Daí, a importância do trabalho com situações sociais e seus respectivos 

gêneros conhecidos pelos alunos para o desenvolvimento da habilidade de 

compreensão oral. A compreensão oral é, portanto, uma habilidade complexa, na 

qual tanto o processo bottom up quanto o processo top down são utilizados. 

Complementando os modelos top down, bottom up e interativo, Flowerew e 

Miller (2005) apontam a necessidade dos professores desenvolverem tarefas 

pedagógicas que não se limitem somente aos fatores envolvidos no processamento 

da informação, ou seja, aos modelos apresentados acima. Os autores propõem, 
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então, um modelo para o ensino de compreensão oral composto por oito dimensões: 

individual, intercultural, social, contextualizada, afetiva, intertextual, estratégica e 

crítica (FLOWEREW e MILLER, 2005, p. 28). Tais dimensões não precisam ser 

trabalhadas igualmente em todas as atividades de compreensão oral; o professor 

pode variar de acordo com os objetivos propostos. 

A dimensão individual remete à possibilidade da variação individual e esta 

contempla os diferentes estilos de aprendizagem e as necessidades particulares de 

cada grupo de alunos, ou seja, os professores devem reconhecer que um grupo de 

alunos iniciantes precisa se dedicar mais à prática de decodificação para 

desenvolver sua capacidade de ativação de recursos linguísticos, enquanto que um 

grupo de alunos com nível intermediário ou avançado necessita de uma maior 

dedicação a atividades que promovam estratégias top down por meio de práticas 

que estimulem a ativação do conhecimento de mundo para construir o significado do 

texto oral. 

A dimensão intercultural aponta para a necessidade de os professores 

considerarem possíveis interpretações diferentes do mesmo texto. Tais diferenças 

na interpretação acontecem devido a diversos fatores: sexo, faixa etária, posição 

social, crenças, valores, entre outros. Já a dimensão social visualiza o processo de 

compreensão oral como uma atividade social, em que os participantes estão 

engajados em uma interação. Flowerdew e Miller consideram que o modelo bottom 

up falha por não considerar as conversas, diálogos interacionais, que ocorrem entre 

interlocutores no mundo real. 

Já na dimensão contextualizada, os autores afirmam que em situações da 

vida real, a compreensão oral não acontece isoladamente, mas sim acompanhada 

por várias atividades que facilitam a compreensão. Por exemplo, ao ouvirmos uma 

palestra na escola, visualizamos imagens ilustrativas ou mesmo um resumo do 

conteúdo em slides. É essencial, de acordo com os autores, que os professores 

salientem a dimensão contextualizada em salas de aula de língua estrangeira, uma 

vez que ao não contextualizarem a compreensão oral, os professores estão, de fato, 

tornando a compreensão oral mais complexa do que ela é em situações do dia a dia 

(FLOWERDEW e MILLER, 2005, p. 91). 
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A dimensão afetiva envolve algumas variáveis que podem influenciar a 

aprendizagem da língua em geral e a compreensão oral em particular. Os autores 

consideram quatro variáveis: atitude (atitude positiva do aluno quanto ao tema e ao 

formato do texto), motivação (curiosidade, desejo de saber e compreender o texto), 

afeto (sentimentos, emoções do ouvinte diante do texto) e sentimentos físicos 

(fatores externos como barulho ou sentimentos físicos que o texto pode ocasionar no 

ouvinte, como prazer, tristeza). 

Outra dimensão apontada pelos autores é a estratégica. Nela, os autores 

incluem a conscientização da linguagem e as estratégias de aprendizagem, as quais 

devem ser ensinadas explicitamente a fim de apoiarem o desenvolvimento das 

habilidades de compreensão oral dos alunos.  

A dimensão intertextual, de extrema importância para esta investigação, 

salienta a importância das experiências linguísticas passadas na compreensão de 

um novo texto. Esta dimensão é baseada no conceito de intertextualidade de 

Bakhtin, salientando as relações linguísticas existentes entre textos, gêneros, 

levando em conta os padrões da língua utilizados pelos participantes de uma 

situação social com um propósito definido. Ao ouvir um texto, então, é preciso levar 

em conta tais aspectos para inferir o que o texto tem a dizer no contexto mais amplo 

em que está inserido. 

A última dimensão, a crítica, caracteriza os textos como artefatos criados por 

membros de uma sociedade em particular, cujas relações são afetadas por 

desigualdades. Não sendo possível dissociar os textos das relações de poder entre 

os participantes da interação e suas ideologias, a compreensão oral se torna uma 

atividade política.  

Tendo exposto os conceitos teóricos que deram suporte a este trabalho, no 

próximo capítulo, discutiremos a metodologia da pesquisa que fundamentou esta 

investigação. 
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Capítulo II – Metodologia de pesquisa 

 

 

 Neste capítulo apresentamos questões relativas à metodologia adotada nesta 

pesquisa. O capítulo está divido em: 1. definição e justificativa da escolha da linha 

metodológica; 2. descrição do contexto de pesquisa; 3. participantes da pesquisa; 4. 

coleta de dados; 5. procedimentos para análise e interpretação dos dados; 6. 

confiabilidade da pesquisa. 

 

2.1 Definição e Justificativa da Escolha da Linha Metodológica  

 

 Uma das questões que nos levou a esta pesquisa foi investigar o contexto 

social da sala de aula, buscando apontar e interpretar nossas ações como 

professora pesquisadora, verificando como essas ações contribuíam para a 

compreensão oral dos alunos. Além de verificar, também, como eles participavam 

das atividades propostas em sala de aula e quais conhecimentos haviam sido 

construídos durante a mesma. 

 Tendo como norte o que nos propusemos a investigar, escolhemos um 

procedimento metodológico da pesquisa qualitativa, a pesquisa-ação, por entender 

que tal opção é adequada a uma investigação que envolveu tanto a participação 

ativa dos alunos, como nossas ações enquanto professora pesquisadora, 

preservando o contexto da sala de aula como ele normalmente é. Em outras 

palavras, tomamos como objeto de investigação nesta pesquisa as situações de sala 

de aula como ocorrem no Instituto no qual trabalhamos e, portanto, não era 

necessário pensar em controlar variáveis, por exemplo. Queríamos compreender 

como ocorrem as ações de ensino-aprendizagem com o objetivo de trabalhar a 

habilidade de compreensão da língua inglesa na modalidade oral. 

 Compreendemos como Burns (2003, p. 22), que o objetivo da pesquisa 

qualitativa é oferecer descrições, interpretações e clarificações de contextos sociais 

naturais. O pesquisador, neste tipo de pesquisa, trata o contexto da maneira que ele 

naturalmente é, sem controlar nenhuma variável e com base nos dados coletados, 

buscando entender o comportamento humano presente neste contexto.  
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 Métodos comuns a pesquisas qualitativas são utilizados na pesquisa-ação, a 

qual Burns (2003, p. 30) define como uma pesquisa conduzida em determinado 

contexto, sendo em pequena escala e localizada. A autora aponta, ainda, que a 

pesquisa-ação seja avaliativa e reflexiva, por buscar trazer mudanças e melhorias à 

prática, além de ser participativa, por ser uma investigação colaborativa. 

 Assim como Burns, Thiollent (2008) espera que o pesquisador e os 

participantes assumam um papel ativo nessa intervenção. A pesquisa-ação é vista 

por Thiollent como: 

 

Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 
(THIOLLENT, 2008, p. 16). 

 

  A pesquisa-ação se trata, então, da uma investigação que busca solucionar 

um problema do grupo. Ela é realizada de maneira cooperativa e colaborativa por 

aqueles que representam a situação sendo investigada. Foi o que aconteceu com 

esta pesquisa-ação, que surgiu de um questionamento que tivemos quanto à nossa 

ação como mediadora no desenvolvimento da habilidade de compreensão oral de 

nossos alunos. Tal questionamento motivou uma reflexão feita junto a eles com o 

propósito de discutir as dificuldades que enfrentavam durante as atividades 

propostas em sala de aula. Ao final desta reflexão, as respostas dos alunos 

apontaram que, para a maioria deles, as atividades consideradas de maior 

dificuldade eram as relacionadas ao desenvolvimento da habilidade de compreensão 

oral. Foi a partir desta resposta que surgiu o problema desta pesquisa. 

 Como exposto acima, o problema que aqui investigamos, foi determinado 

junto aos alunos. De acordo com Chizotti (2006, p. 94), a maneira de definir o 

problema correspondente à pesquisa-ação é quando o mesmo é determinado pelo 

investigador e as pessoas envolvidas no estudo. 

 De acordo com o exposto anteriormente, é possível afirmar que a definição de 

pesquisa-ação proposta por Burns fortalece a escolha da metodologia da pesquisa-

ação para a condução desta pesquisa, uma vez que esta investigação propõe uma 
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reflexão sobre nossa prática em sala de aula na busca de melhorias e por ter os 

alunos como participantes-colaboradores durante toda a sua condução. Os alunos 

participaram da pesquisa através do que denominamos de conversas reflexivas, que 

ocorreram logo após as aulas e durante as quais discutimos algumas questões 

relacionadas às atividades de compreensão oral feitas anteriormente em sala de 

aula.  

É importante dizer que durante as conversas reflexivas questionamos os 

alunos quanto à maneira que executaram a atividade de compreensão oral proposta 

durante a aula e solicitamos a eles que expandissem suas respostas, refletindo 

sobre as suas próprias respostas e sobre as respostas dos seus colegas de sala, 

tendo a preocupação de renegociar aquilo que foi dito. Dessa maneira, todos os 

alunos foram solicitados a compartilhar suas percepções, colaborando uns com os 

outros e também com esta investigação. Podemos dizer que a pesquisa 

desenvolveu-se como uma pesquisa colaborativa, segundo definição de Magalhães 

(2002, p. 28). A autora afirma que desenvolver uma pesquisa colaborativa significa 

agir no sentido de possibilitar que todos os participantes tornem seus processos 

mentais claros, que todos expliquem, demonstrem, buscando criar, para os outros 

participantes, possibilidades de questionamento, expansão e recolocação do que foi 

abordado em negociação. 

 Uma vez que as conversas reflexivas foram propostas para todo o grupo e 

não individualmente, o compartilhamento de informações possibilitou que os 

participantes não só explicassem suas percepções, mas também pudessem 

questionar e expandir as percepções de seus colegas.  

 Burns (2003, p. 16) aponta a pesquisa-ação colaborativa como sendo uma 

importante abordagem para o desenvolvimento e aprimoramento de professores em 

formação e em serviço, além de proporcionar ferramentas para a melhoria do ensino 

em ambientes educativos e crescimento profissional do professor. Dessa maneira, 

podemos observar a importância deste trabalho, uma vez que as contribuições dos 

alunos participantes podem fornecer informações que conduzam a uma futura 

mudança de nossa prática como professora.  
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 Uma vez exposta a definição e justificativa da escolha da linha metodológica 

adotada nesta pesquisa, faz-se necessário, neste momento, descrever o contexto 

em que esta está inserida. 

 

2.2. Descrição do contexto de pesquisa 
 

Esta subseção apresenta o contexto em que a pesquisa está inserida. 

Primeiramente, descrevemos o Instituto Philadelphia de Idiomas, dando ênfase aos 

cursos de inglês nele oferecidos. Em seguida, descrevemos as aulas de inglês 

ministradas no Instituto e, finalmente, as aulas de inglês durante as quais 

desenvolvemos esta pesquisa. 

 

2.2.1 Instituto Philadelphia de Idiomas 

 

O Instituto Philadelphia de Idiomas é uma unidade pertencente a uma rede de 

franquias de Idiomas localizada em Bauru, cidade do interior do Estado de São 

Paulo. O instituto foi por nós inaugurado em fevereiro de 2004. Neste instituto de 

idiomas, são oferecidos cursos individuais e em grupo de inglês, espanhol, francês, 

alemão e italiano. Todos os cursos conduzidos na unidade adotam material didático 

elaborado pela franqueadora, responsável por fornecer suporte pedagógico e 

materiais didáticos para todas as unidades da rede. 

Conforme descrita no site nacional da rede, a proposta pedagógica desta rede 

de franquias é baseada nos princípios educacionais do Sociointeracionismo, teoria 

primeiramente proposta pelo psicólogo russo Vygotsky, que visa preparar o aluno 

para construir um mundo melhor em suas relações com os outros em diferentes 

meios socioculturais. 

Nossa função no referido Instituto é a coordenação pedagógica da unidade 

Bauru, sendo também responsável pelo treinamento e acompanhamento diário dos 

doze professores que trabalham na unidade, dos quais oito são professores de 

inglês. 
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A grade do curso regular de inglês é dividida em Infantil, Junior e Adulto. O 

curso infantil é oferecido para crianças a partir de cinco anos de idade e o curso 

adulto para adolescentes a partir dos quatorze anos de idade. O curso para adultos 

é composto por quatro estágios: Básico, Intermediário, Upper e Avançado. Os 

estágios Básico e Intermediário são compostos por dois semestres cada, sendo que 

o Upper é composto por três semestres e o Avançado é composto por quatro 

semestres. O material didático utilizado nas aulas de inglês é semestral e 

sequencial, sendo composto por um livro de sala de aula, um livro de exercícios e 

um CD de áudio. O uso do material didático é obrigatório. 

Segundo a proposta da rede, os materiais adotados nos estágios Básico e 

Intermediário foram elaborados pelo departamento pedagógico da franquia com 

base no método comunicativo. Já os materiais adotados nos estágios Upper e 

Avançado foram elaborados pelo departamento pedagógico da franquia com base 

na abordagem de gênero. 

As quatro habilidades (compreensão e produção oral, compreensão e 

produção escrita) são trabalhadas desde o início do curso de inglês, porém a 

habilidade de compreensão oral tem seu foco ampliado a partir do estágio Upper, ou 

seja, do quinto semestre do curso. Não apenas a quantidade de atividades de 

compreensão oral é maior, mas o tipo de trabalho desenvolvido durante as 

atividades é diferente, fazendo uso de outras estratégias para a compreensão oral. 

Nos estágios Básico e Intermediário, as atividades de compreensão oral em sua 

maioria se limitam a exercícios dos tipos filling in the blanks e listening for the gist, 

trabalhando apenas o conteúdo e alguns aspectos linguísticos discursivos da 

linguagem. Esse tipo de material didático é criticado por Lousada (2003), por não 

trabalhar o contexto de produção e a organização textual do gênero estudado. 

Lousada afirma que o contexto de produção deve ser explorado anteriormente ao 

conteúdo em uma abordagem baseada em gênero. Este tipo de trabalho, explorar o 

contexto de produção antes do conteúdo, passa a ser feito no material didático da 

franquia a partir do quinto semestre, no início do estágio Upper.  

Além dos estágios propostos na grade de curso regular, são oferecidos 

também cursos de inglês preparatórios para exames de proficiência e cursos de 

inglês voltados para profissionais. 
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As aulas do curso regular acontecem uma ou duas vezes por semana, 

contendo uma carga horária de 2h30 semanais e totalizando 45 horas-aula em cada 

semestre letivo. De acordo com o cronograma, cada nível pode ser trabalhado em 

no mínimo 40 horas-aula e no máximo 45 horas-aula. 

O número mínimo de alunos por grupo é quatro e o número máximo de 

alunos por grupo é treze. As carteiras são posicionadas para formar um meio círculo 

para que haja interação tanto com o professor quanto com os colegas de aula. Os 

alunos desenvolvem atividades individualmente, em pares e em grupos. 

O objetivo das atividades desenvolvidas em sala de aula em pares e em 

grupos é proporcionar uma interação entre os conhecimentos já adquiridos por cada 

aluno. Através desta interação, não só com o professor, mas também com os 

colegas de sala, o parceiro mais competente pode auxiliar o outro, podendo o 

parceiro mais competente ser o professor ou mesmo outro aluno. 

 

2.2.2 A turma selecionada para a pesquisa 

 

Foi selecionada, inicialmente, uma turma composta por 5 alunos que 

frequentavam as aulas toda terça-feira das 19h15 às 21h45. A turma cursava o 

terceiro e último nível do estágio Upper no instituto de idiomas escolhido para a 

pesquisa. As aulas do semestre letivo haviam começado em agosto de 2009, mas o 

início da pesquisa se deu no dia 27 de outubro de 2009, com o início da coleta de 

dados piloto. A turma inicialmente selecionada para a pesquisa não era nossa e, por 

essa razão, o professor da turma cedeu uma aula para que a atividade fosse 

desenvolvida. As atividades desenvolvidas nesta aula estavam de acordo com o 

cronograma da turma e com o material didático utilizado naquele semestre, ou seja, 

desenvolvemos a atividade proposta no material didático no lugar do professor da 

turma, a fim de realizar a primeira coleta de dados. A aula foi ministrada no segundo 

horário do período noturno, logo após o intervalo. 

Contudo, depois de realizar a primeira coleta e fazer uma análise preliminar 

dos dados, optamos por considerar aquele primeiro momento como um experimento 
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piloto e resolvemos continuar a pesquisa com uma turma que fosse nossa e não de 

outro professor.  

Alguns aspectos nos levaram a optar por uma nova turma. Primeiramente, o 

fato da turma considerada piloto já estar trabalhando com o material interplus há um 

ano, ou seja, os alunos já conheciam a abordagem de gêneros que o livro didático 

apresenta. Enquanto que a nova turma escolhida estava estudando pela primeira 

vez com esta série de livros. Outros aspectos considerados foram o número de 

alunos e o interesse dos mesmos em participar das atividades em sala, sendo que a 

nova turma era maior e os alunos eram mais interessados e participativos. Este 

desinteresse levantou outro aspecto considerado, o horário das aulas. A coleta 

piloto, conforme exposto acima, foi desenvolvida na segunda aula do período 

noturno, após o intervalo, o que acreditamos ter causado certo desinteresse dos 

alunos na conversa reflexiva. Já as outras duas aulas gravadas aconteceram na 

primeira aula antes do intervalo e foram ministradas no período da manhã. 

 A turma com a qual desenvolvemos a pesquisa era composta por sete alunos 

que frequentavam as aulas todos os sábados das 10h30 às 13h00. A turma cursava 

o primeiro nível do estágio Upper, portanto, o tempo de estudo de inglês na SKILL 

dos alunos era de dois anos e eles estavam frequentando o quinto semestre da 

grade curricular do curso. Nesse estágio, conforme mencionado anteriormente, a 

habilidade de compreensão oral passa a ser mais trabalhada em sala de aula e o 

material didático adotado passa a ser o elaborado com base na abordagem de 

gêneros. 

A série de materiais didáticos adotados para a turma de pesquisa, que se 

encontrava no estágio upper consiste de três níveis e seu objetivo é levar o aluno de 

um estágio pré-intermediário para um estágio intermediário superior. Esta série de 

materiais didáticos, denominada Interplus, desenvolve a compreensão de contextos 

sociais variados, considerando os gêneros e a linguagem necessários para a 

participação dos alunos em atividades sociais cotidianas em inglês. 
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2.3 Participantes da pesquisa 

 
 Nesta subseção, apresentamos os participantes da pesquisa. Primeiramente, 

descrevemos nosso histórico acadêmico e profissional como professora- 

pesquisadora e, em seguida, apresentamos os alunos, participantes e colaboradores 

desta pesquisa.  

 

2.3.1 A professora-pesquisadora 

 
Como professora–pesquisadora, somos o sujeito principal de investigação 

desta pesquisa, portanto considerada participante focal. 

Iniciamos o curso de inglês com apenas oito anos de idade em uma escola de 

idiomas em Birigui, nossa cidade natal, localizada no interior do estado de São 

Paulo. Aos quinze anos, tivemos a oportunidade de morar durante um ano nos 

Estados Unidos, onde frequentamos o último ano do colegial em uma escola pública 

de Harrisburg, capital do estado da Pensilvânia.  

Logo após retornar ao Brasil, optamos por frequentar o curso de Tradutor 

oferecido na graduação da Universidade Sagrado Coração, localizada em Bauru, no 

interior do estado de São Paulo. Durante este curso de graduação, como monitora 

da disciplina de Língua Inglesa e monitora do laboratório de línguas da 

Universidade, nos interessamos por lecionar inglês. 

No período de 10 de março de 2001 a 28 de setembro de 2002, frequentamos 

um curso de Especialização em nível de pós-graduação lato-sensu em Didática do 

Ensino Superior no Centro Universitário do Norte Paulista, localizado em São José 

do Rio Preto no interior do estado de São Paulo. Neste mesmo período, começamos 

a lecionar inglês num instituto de idiomas na cidade de Bauru. 

No início do ano de 2004, iniciamos o trabalho como franqueada e 

coordenadora pedagógica no instituto de idiomas onde esta pesquisa foi conduzida. 

Era, então, necessário dar continuidade aos estudos relacionados à formação do 

professor de inglês.  
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No período de 09 de março de 2007 a 15 de julho de 2008, cursamos o 

aperfeiçoamento Teachers links: reflexão e desenvolvimento para professores de 

inglês. Este aperfeiçoamento é oferecido online pelo COGEAE, Coordenadoria Geral 

de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC – SP, conforme 

mencionado na introdução deste trabalho. 

Nos anos de 2008 e 2009, participamos como convidada do pool pedagógico 

da SKILL nacional. Esta equipe era responsável pela avaliação e aprovação dos 

materiais didáticos lançados pela rede e também pelos encontros nacionais de 

formação de professores pertencentes à rede. Durante este período, estivemos mais 

em contato com os conceitos que dão base ao material didático utilizado nesta 

pesquisa e, então, decidimos dar continuidade aos nossos estudos.  

Durante as reuniões do pool pedagógico, conhecemos o nome da professora 

que veio a ser nossa orientadora nesta pesquisa. Na época, nos tornamos parte do 

ILCAE (Inclusão Linguística em Cenários de Atividades Educacionais), grupo de 

pesquisa liderado pela orientadora deste trabalho e iniciamos os estudos em nível 

de pós-graduação stricto-sensu pelo Programa em LAEL, da PUC-SP. 

 

2.3.2 Alunos – parceiros de ação 

A descrição dos alunos considera a idade e o tempo de estudo no Instituto 

Philadelphia de Idiomas. Os nomes citados são fictícios, a fim de não revelar a 

identidade dos participantes, seguindo as normas do comitê de Ética da PUC-SP. 

 Carol, 17 anos, estuda no instituto há dois anos, desde o início do 

curso adulto. 

 Michele, 21 anos, primeiro semestre em que estuda no instituto. 

 Dionísio, 16 anos, estuda no instituto há dois anos, desde o início do 

curso adulto. 

 Vini, 16 anos, estuda no instituto há três anos, desde o curso Junior. 

 Mara, 33 anos, estuda no instituto há dois anos, desde o início do curso 

adulto. 

 Cauê, 16 anos, primeiro semestre em que estuda no instituto. 
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 É importante salientar que todos os alunos se interessaram e se 

comprometeram a participar desta pesquisa de maneira ativa e colaborativa. 

 

2.4 Coleta de dados 

 

 Nesta subseção primeiramente apresentamos os instrumentos utilizados para 

a coleta de dados e a seguir informamos como e quando os dados foram coletados. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram gravações de aulas e de 

conversas reflexivas realizadas com os alunos e por nós conduzidas como 

professora-pesquisadora logo após as atividades de compreensão oral.  

No primeiro dia de aula, apresentamos a metodologia e os objetivos de 

pesquisa aos alunos matriculados no grupo e juntos refletimos sobre a necessidade 

do comprometimento de cada um durante a condução da pesquisa. Como apenas 

três alunos eram maiores de idade, foi enviada uma explicação para os pais, junto 

ao formulário de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

2.4.1 Aulas gravadas 

 

 O objetivo principal de gravar as atividades de compreensão oral conduzidas 

durante a aula era coletar dados que permitissem investigar as ações tomadas por 

nós como professora-pesquisadora durante a condução das atividades. As aulas 

seguiram o cronograma e os planos de aula propostos pelo Guia do Professor, parte 

do conjunto de material didático da série Interplus. As poucas alterações que 

fizemos são apontadas nos planos de aula (ANEXO I), planos que apresentam a 

sequência de atividades a ser seguida e a maneira como as atividades devem ser 

propostas. 

 Os trechos de gravações de aula correspondem às atividades de 

compreensão oral completas. De acordo com o material didático, as atividades de 

compreensão oral são sempre divididas em três etapas: pre-listening, while and 

post-listening. As atividades prévias buscam preparar os alunos a partir de uma 
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contextualização da atividade social a ser estudada na atividade. São atividades que 

promovem a inferência das características do gênero apropriado para a atividade 

social estudada. Já as atividades pós promovem a verificação dessas características 

e a consolidação do conhecimento trabalhado na atividade. Também trabalham com 

o conteúdo gramatical presente nos gêneros orais ouvidos durante a atividade. 

As gravações das duas aulas que geraram os dados de análise desta 

pesquisa foram feitas no primeiro semestre de 2010. A tabela 1 mostra informações 

referentes a cada uma das aulas gravadas: o nível da turma, o número da aula pelo 

cronograma do curso, a unidade do material didático, a atividade social e o gênero 

abordado na atividade de compreensão oral.  

 
 

Tabela 1. Informações das aulas gravadas. 

 Coleta 01 Coleta 02 

Nível  Interplus 1 Interplus 1 

Aula 06 18 

Unidade 02 05 

Atividade  

Social 

Shopping around Buying 

Gêneros 

Abordados 

Talking to the 

clerk 

Talking to the cashier ,  

Making lists 
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2.4.2 Conversas reflexivas gravadas  

 

 As conversas reflexivas foram conduzidas por nós, enquanto professora- 

pesquisadora, logo após a conclusão das atividades de compreensão oral.  

 O termo conversas reflexivas foi escolhido, pois nossa intenção foi promover 

junto aos alunos uma discussão informal, durante a qual todos pudessem expressar 

suas perspectivas e ideias quanto às atividades que haviam sido feitas. Apesar de 

termos elaborado alguns questionamentos-guias, algumas perguntas feitas aos 

alunos foram sendo construídas ou reformuladas conforme as contribuições dos 

mesmos durante as conversas. 

 O objetivo dessas conversas foi discutir com os alunos o processo da 

compreensão oral, refletindo sobre como eles participavam de tal atividade e sobre 

quais ações propostas por nós eles se apropriavam ao desenvolver a atividade. As 

conversas reflexivas são consideradas por Burns (2003, p. 127) uma técnica de 

entrevista que não só fornece dados sistemáticos para reflexão, avaliação e 

diagnóstico em pesquisas, mas também contribui para um ambiente mais positivo 

em sala de aula. Um ambiente no qual os fatores que podem ser centrais para o 

sucesso do processo de ensino-aprendizagem podem ser discutidos explicitamente 

com todos os alunos. O roteiro de questionamentos utilizado, buscando uma 

perspectiva crítica quanto às percepções pessoais dos alunos, as estratégias que 

eles fizeram uso e os conhecimentos que foram construídos durante as atividades 

foram elaborados a partir de um roteiro da coleta-piloto, a partir do qual pudemos 

verificar uma certa insuficiência reflexiva. Em poucas palavras, procuramos 

transformar o roteiro em um instrumento que realmente provocasse reflexões sobre 

a aula dada.  

 O novo roteiro ampliou a participação dos alunos durante a conversa reflexiva 

e provocou maiores reflexões quanto às estratégias utilizadas para o 

desenvolvimento das atividades de compreensão oral. Além de ter levado os alunos 

a uma análise não somente sobre o quanto eles haviam feito durante a atividade, 

mas também quanto ao que eles já faziam em atividades de compreensão oral e 

quanto ao que eles aprenderam a partir das atividades feitas em sala durante as 

aulas gravadas. 
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2.5 Procedimentos para transcrição, análise e interpretação dos dados 

  

Nesta seção descrevemos os critérios utilizados para a transcrição de dados 

e as categorias de análise e interpretação utilizadas para discutir os dados. 

 

2.5.1 Transcrição dos dados 

 Os dados transcritos nesta pesquisa são provenientes das duas aulas e das 

duas conversas reflexivas gravadas durante a condução desta pesquisa.  

 Marcuschi (2006, p. 9) afirma ser necessário que o analista de dados conheça 

os seus objetivos, pois isso determinará como a transcrição dos dados será feita. De 

acordo com o autor, considerando nossos objetivos, decidimos transcrever os dados 

sem o uso de símbolos especiais, ou seja, fizemos apenas a transcrição da fala 

corrida, buscando uma transcrição clara e limpa.  

Em cada transcrição os turnos foram numerados. Utilizamos palavras em 

negrito para evidenciar as escolhas lexicais objeto de análise.  

 

2.5.2 Categorias de análise e interpretação 

 É importante destacar nesta seção que, para analisar as aulas e as conversas 

reflexivas gravadas, não foram feitas distinções entre categorias de análise e 

interpretação. A análise realizada é da linguagem. Selecionamos os itens lexicais 

presentes em nossa fala e tomando-os como evidências linguísticas, interpretamos 

sentidos, significados de nossas ações didáticas, apoiando-nos no quadro teórico 

desta pesquisa. Ainda para a análise das aulas, com o objetivo de analisar a 

interação existente entre nós e os alunos (número de turnos, distribuição deles, 

quantidade de palavras por turno, tipos de perguntas e respostas que ocorreram), 

utilizamos como referencial teórico a Análise da Conversação, conforme Kerbrat-

Orecchioni (2006). Da mesma maneira, selecionamos os itens lexicais presentes na 

fala dos alunos participantes a fim de interpretar suas concepções a respeito das 

atividades de compreensão oral desenvolvidas durante as aulas. 



O desenvolvimento da habilidade de compreensão oral em alunos intermediários de língua inglesa durante um 
curso baseado em gêneros 

 

47 

 Conforme dito anteriormente, a fim de preservar a identidade dos 

participantes, utilizamos nomes fictícios na transcrição. Na análise, foram feitos 

recortes dos dados que, por vezes, compreendiam vários turnos. Tais recortes foram 

necessários para uma melhor compreensão do contexto. Os mesmos são 

apresentados e numerados como excertos. 

 Para responder a pergunta de pesquisa – Como as ações da professora 

pesquisadora contribuem para a compreensão de textos orais numa perspectiva de 

ensino por meio da abordagem de gênero? – analisei os dados relativos às aulas 

(Aulas 1 e 2) e as conversas reflexivas gravadas (Conversas 1 e 2).  

 Mais especificamente, conduzimos a análise e interpretação dos dados da 

seguinte maneira: 

 Para responder à primeira pergunta de pesquisa específica – Quais são as 

ações didáticas da professora-pesquisadora durante a atividade de 

compreensão oral? – analisamos os dados relativos às aulas gravadas.  

 

 Para analisar as aulas: primeiramente utilizamos como referência teórica a 

Análise da Conversação, de Kerbrat-Orecchioni (2006), tendo como foco a 

análise dos turnos de fala e da quantidade de palavras dos respectivos 

turnos. Esta primeira análise buscou verificar se houve equilíbrio entre a 

participação da professora-pesquisadora e dos alunos. Feita essa primeira 

análise, passamos a analisar os tipos de perguntas e respostas que 

ocorreram durante a aula. Em seguida, selecionamos excertos de nossa fala 

enquanto professora-pesquisadora, destacando alguns dos itens lexicais que 

nos permitiam interpretar nossas ações, tendo como base a teoria de ensino 

aprendizagem sócio- histórico-cultural. 

Exemplo de análise das aulas: 

No excerto 1, temos o início da interação em curso na primeira aula, na qual 

se observa a professora-pesquisadora propondo uma atividade de compreensão 

oral. Antes desta atividade de compreensão oral, os alunos já haviam estudado o 

gênero conversa entre vendedor e cliente, referente à atividade social encontro 

de serviços, por este ser o gênero abordado na unidade do material didático 
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utilizado na condução desta pesquisa. O excerto abaixo, portanto, revela o início da 

primeira aula gravada: 

 Excerto 1 – aula 1 

01. PP: We are on page sixteen. We are going to do a listening activity. 

Remember the topic of the unit? What is the topic of the unit? 

02. ALUNOS: Shopping around. 

 

 Como professora-pesquisadora, em nosso “papel interacional” (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2006, p. 32), iniciamos a interação orientando os alunos que a 

atividade de compreensão oral a ser realizada estava na página 16 do livro. Em 

seguida, fizemos duas perguntas aos alunos sobre o tópico da unidade que estavam 

estudando na aula anterior, buscando retomar junto aos alunos o conteúdo relativo à 

atividade social e ao gênero trabalhado na unidade, cujo tópico é shopping around. 

Consideramos importante partir de conhecimentos já construídos na aula anterior, 

uma vez que as atividades abordavam algumas características do gênero a serem 

trabalhadas na atividade de compreensão oral da aula seguinte. Segundo Vygotsky 

(1997) os conhecimentos construídos de maneira sistemática, como aqueles 

trabalhados na aula anterior, são os classificados como conhecimentos científicos. 

Assim, consideramos importante retomar com os alunos os conhecimentos 

científicos, construídos na aula anterior, referentes às características do gênero em 

foco na unidade didática.  

 Para responder à segunda pergunta de pesquisa específica – Quais 

estratégias foram mobilizadas para a realização das atividades de compreensão oral 

propostas em sala? – analisamos os dados relativos às conversas reflexivas 

gravadas. 

Para analisar as conversas reflexivas, selecionamos excertos das falas dos 

alunos participantes, destacando alguns itens lexicais que nos permitiam interpretar 

suas concepções quanto à atividade de compreensão oral e quanto nossas ações 

didáticas durante as atividades propostas. 
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 Exemplo de análise das conversas reflexivas: 

 

 Podemos verificar logo no início desta primeira conversa reflexiva que no 

excerto 09 nos turnos 129 – Pelas palavras mais simples – e 130 – Escutando os 

nomes dos objetos –, dois alunos apontam as palavras mais simples e os nomes 

dos objetos como maneiras de chegar às respostas. Já no turno 133, a aluna afirma 

que chegou à resposta solicitada pela atividade por já saber o vocabulário. 

Excerto 09 – conversa reflexiva 01  

126. PP: Bom, então agora eu quero que vocês me falem o que vocês 

fizeram pra chegar às respostas. Primeiro na atividade 1. Como é que 

a gente chega nessas respostas? Como vocês chegaram às 

respostas? 

127. Michele: Escutando. 

128. Mara: Tentando estabelecer... é... pegando... 

129. Vini: Pelas palavras mais simples. 

130. Caue: Escutando os nomes dos objetos. 

131. PP: Então, o vocabulário facilitou, é isso? 

132. ALUNOS: É  

133. PP: Já saber o vocabulário.  

  

 Essas respostas confirmam nossa preocupação em trabalhar com o 

vocabulário na atividade prévia, evitando assim que os alunos tenham dificuldade 

em participar da atividade por falta de vocabulário. Ao ativar o vocabulário 

necessário para a atividade, ativamos o conhecimento sistêmico referente às 

palavras e às redes de significados a que estas palavras pertencem, preparando os 

alunos para que tenham acesso à temática do texto a ser ouvido. Uma das 

orientações relativas ao desenvolvimento da compreensão escrita ou oral trazidas 

pelos PCN (BRASIL, 1998, p. 95) é ativar o vocabulário que será encontrado no 

texto oral a fim de trazer à tona o conhecimento de mundo do aluno.  

Tendo exemplificado a análise e discussão dos dados, faz-se necessário neste 

ponto discutir a confiabilidade desta pesquisa. 
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2.6 Confiabilidade da pesquisa 

 A confiabilidade desta pesquisa foi construída durante toda a sua elaboração. 

As questões relativas a ela foram discutidas nas disciplinas e em minicurso dos 

quais participamos no decorrer do mestrado. Vários foram os momentos de 

discussão com professores e colegas, proporcionando uma reflexão e reformulação 

de todas as partes que compõem este trabalho.  

 Ocorreram também momentos de reflexão, reformulação e construção de 

conhecimento durante os Seminários de Orientação coordenados pela professora 

orientadora, nos quais pudemos contar com a colaboração de outros mestrandos e 

doutorandos do LAEL. Nesses momentos, as perguntas de pesquisa e os dados 

foram apresentados para discussão e contribuição do grupo, a partir dos quais a 

pesquisa foi alterada. Além das orientações em grupo, houve as orientações 

individuais com a professora–orientadora que acompanhou este estudo desde o 

início. 

 Para validação desta pesquisa citamos ainda o minicurso que ministramos 

durante o 1º JAPS (Jornada de Aperfeiçoamento Para Professores Skill), quando 

pudemos discutir com muitos professores da rede sobre as atividades de 

compreensão oral contidas nos livros didáticos da série INTERPLUS.  

  Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP, 

sede campus Monte Alegre, em reunião de 08/12/2010 e recebeu o seguinte número 

do protocolo de pesquisa: 434/2010. 

 Concluindo, este capítulo discutiu a definição da linha metodológica e 

apresentou a justificativa da sua escolha, descreveu seu contexto de produção e 

seus participantes, apresentou ainda os procedimentos para a coleta de dados, para 

a análise e interpretação dos dados, além da confiabilidade da pesquisa. No próximo 

capítulo, apresentaremos e discutiremos os resultados obtidos a partir da análise 

dos dados coletados. 
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Capítulo III – Análise e Discussão dos Dados 

 

 

 Neste capítulo apresentamos a análise e discussão dos dados realizada a fim 

de responder à pergunta de pesquisa que norteou esta dissertação. Primeiramente, 

analisamos e discutimos a Aula 1 e a Conversa Reflexiva 1 e, a seguir, a Aula 2 e a 

Conversa Reflexiva 2. Optamos por este procedimento de análise cronológico por 

entender que revela o processo de possíveis transformações tanto de nossas ações 

didáticas como dos conhecimentos estratégicos por nós construídos juntamente com 

nossos alunos nas atividades de compreensão de linguagem oral. No final do 

capítulo, apresentamos conclusões da análise como um todo, retomando as 

perguntas de pesquisa junto as suas respectivas reflexões. 

 

3.1  Análise do momento 1  

No momento 1, analisaremos a aula 1 e a conversa reflexiva 1. 

 

3.1.1 Aula 1 

 Conforme descrito no capítulo da Metodologia de Pesquisa, a análise das 

aulas buscou responder à seguinte pergunta específica: Quais são as ações 

didáticas da professora-pesquisadora durante a atividade de compreensão oral? 

 Vejamos agora uma descrição da aula 1 a fim de contextualizar as ações 

desenvolvidas. A aula 1 está organizada em 2 partes: a primeira consiste em uma 

atividade prévia proposta por nós, cujo objetivo foi retomar com os alunos a situação 

social encontro de serviços que estava sendo estudada na unidade 

correspondente do livro didático, além de expandir o vocabulário que seria 

necessário para a realização da atividade seguinte. A segunda parte da aula 

consiste na atividade de compreensão oral que desenvolvemos, conforme proposta 

pelo material didático.  
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A fim de responder à pergunta proposta, analisamos o tipo de interação 

estabelecido em sala de aula, ou seja, investigamos como se estruturaram as 

nossas ações didáticas em termos dos padrões de conversação estabelecidos 

(como) ao mesmo tempo em que analisamos os tópicos por nós desenvolvidos (o 

quê). A princípio fazemos uma análise da distribuição dos turnos de fala e 

analisamos a quantidade de palavras que compõem os respectivos turnos com o 

objetivo de verificar tanto a nossa participação quanto dos alunos durante a aula. No 

entanto, como a quantidade de turnos não possibilita analisar o tipo de participação 

entre os participantes desta pesquisa, fazemos, em seguida, uma análise das 

interações com o objetivo de verificar os tipos de trocas ocorridos: quem fala? O que 

fala? Com qual objetivo? Que tipo de perguntas usa? Tal análise permitirá responder 

quais foram as nossas ações didáticas na aula estudada. 

 

3.1.1.1 Distribuição dos turnos de fala  

Inicialmente, apresentamos, na tabela 2, a distribuição de turnos entre nós 

(professora-pesquisadora) e os alunos, conforme proposto por Kerbrat-Orecchioni 

(2006). Para analisar a duração dos turnos, apresentamos também a quantidade de 

palavras que cada participante utilizou. O número de turnos e o número de palavras 

por participante poderão ser observados na tabela 2. 

TABELA 2: Participação dos falantes em número de turnos e em número de 
palavras. 

Participantes Número de turnos Número de palavras 

Professora-pesquisadora 65 842 

Mara 17 28 

Cauê 12 32 

Carol 5 4 

Michele 3 3 

Vini 2 5 

ALUNOS 22 36 

TOTAL 126 950 
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 Na tabela 2 é possível observar que, de um total de 126 turnos de fala, 65 

foram da professora-pesquisadora, ou seja, cerca de 50% dos turnos de fala foram 

da professora-pesquisadora, enquanto que os outros 50 % correspondentes a 61 

turnos, foram distribuídos entre os alunos. É possível também verificar na tabela 2 

que todos os alunos contribuíram com turnos de fala durante a aula, apesar do 

número de turnos ter variado significativamente entre eles. Os dois alunos que mais 

contribuíram durante a aula foram: Mara, com 17 turnos (13%) e Cauê, com 12 

turnos (9%), respectivamente. Enquanto que os dois alunos que menos contribuíram 

foram: Vini, com 2 turnos (2%) e Michele, com 3 turnos (2,5%). A tabela 2 também 

nos mostra que em 22 turnos (17%), alguns alunos participaram ao mesmo tempo, 

ou seja, houve a sobreposição dos turnos, o que veremos com maior clareza na 

análise da interação. 

 É preciso esclarecer que esta distribuição dos turnos de fala não revela maior 

ou menor participação dos alunos, uma vez que a duração dos turnos varia, ou seja, 

um falante pode se estender por mais ou menos tempo no ato de fala. Desta 

maneira, consideramos necessário apresentar a quantidade de palavras utilizadas 

pelos alunos e pela professora-pesquisadora durante os seus respectivos turnos de 

fala. 

 Ainda na tabela 2 é possível observar que, apesar do número de turnos da 

professora-pesquisadora corresponder a 50% do total dos turnos, ao observarmos a 

quantidade de palavras (842) utilizadas no decorrer dos turnos corresponde a uma 

porcentagem maior: 88%. Podemos verificar pela duração maior dos turnos da 

professora-pesquisadora que não houve durante a aula um “equilíbrio relativo da 

duração dos turnos” (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p.45) em relação aos alunos. 

A maior parte dos turnos de fala dos alunos constou apenas de uma ou duas 

palavras. Poucos foram os turnos de fala dos alunos que chegaram a conter quatro 

ou cinco palavras. É possível observar esta falta de equilíbrio entre a duração dos 

turnos no gráfico apresentado a seguir. 
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GRÁFICO I: Participação da professora-pesquisadora e dos alunos em números de 

turnos e palavras. 
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 No gráfico I, ao analisar a participação da professora-pesquisadora, é 

possível observar que seus turnos foram muito mais longos se comparados aos dos 

outros participantes, os alunos. Esta grande participação da professora-

pesquisadora revelada pela duração mais longa dos turnos de fala pode ter 

comprometido a criação de espaços para que os alunos participassem com maiores 

contribuições durante as atividades propostas. Ainda no gráfico I, é possível 

observar uma constância na duração dos turnos de fala quando os alunos 

participaram individualmente e também nos turnos em que ocorreram as 

sobreposições, uma vez que a maioria destes turnos continha de uma a três 

palavras apenas.  

 Essa nossa maior participação como professora pode indicar que tomamos 

para nós o papel de agir como par mais experiente, estabelecendo a mediação entre 

o que os alunos conseguiam fazer e o que havíamos estabelecido como objetivo da 

aula. Segundo Vygotsky (1933/2007), este é mesmo o papel que um professor deve 

desempenhar no processo de construção do conhecimento. Contudo, em uma aula 

mais tradicional, na qual o professor “transmite” conhecimento, a análise dos turnos 

e dos números de palavras provavelmente seria semelhante. Por essa razão, 

aprofundaremos, agora, a análise de cada interação estabelecida em aula. 
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3.1.1.2 Análise da interação 

Nesse momento passamos a analisar nossas ações didáticas em termos dos 

padrões conversacionais estabelecidos (como), ao mesmo tempo em que 

analisamos os tópicos por nós desenvolvidos (o quê). Fazemos uma análise das 

interações com o objetivo de verificar os tipos de trocas ocorridos: quem fala? O que 

fala? Com qual objetivo? Que tipo de perguntas usa? E fazemos uma análise dos 

tópicos desenvolvidos durante a aula. 

 No excerto 1, temos o início da interação em curso na primeira aula, quando 

se observa a professora-pesquisadora propondo uma atividade de compreensão 

oral. Antes desta atividade de compreensão oral, os alunos já haviam estudado o 

gênero conversa entre vendedor e cliente, referente à atividade social encontro 

de serviços, por este ser o gênero abordado na unidade do material didático, 

utilizado na condução desta pesquisa. O excerto abaixo, portanto, revela o início da 

primeira aula gravada: 

  

Excerto 1  

01.           PP: We are on page sixteen. We are going to do a listening activity. 

Remember the topic of the unit? What is the topic of the unit? 

02. .        ALUNOS: Shopping around. 

 

 Como professora-pesquisadora, em nosso “papel interacional” (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2006, p. 32), iniciamos a interação orientando os alunos que a 

atividade de compreensão oral a ser realizada estava na página 16 do livro. Em 

seguida, fizemos duas perguntas aos alunos sobre o tópico da unidade que estavam 

estudando na aula anterior, buscando retomar junto a eles o conteúdo relativo à 

atividade social e ao gênero trabalhado naquela aula, cujo tópico é shopping around. 

Consideramos importante partir não só de conhecimentos cotidianos, aqueles 

adquiridos anteriormente pelos alunos no seu dia a dia nos seus ambientes de 

convivência, mas também de conhecimentos já construídos na aula anterior, uma 

vez que as atividades abordavam algumas características do gênero a serem 
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trabalhadas na atividade de compreensão oral da aula seguinte. Segundo Vygotsky 

(1997), os conhecimentos construídos de maneira sistemática, como aqueles 

trabalhados na aula anterior, são os classificados como conhecimentos científicos. 

Assim, consideramos importante retomar com os alunos os conhecimentos 

científicos, construídos na aula anterior, referentes às características do gênero em 

foco na unidade didática.  

Ao partir de conhecimentos que os alunos já haviam se apropriado, ou seja, 

daquilo que eles já sabiam desenvolver e caminhar, indo além com eles, 

trabalhamos no nível de desenvolvimento potencial, que, de acordo com Vygotsky 

(2001), refere-se ao nível de conhecimento construído em colaboração com pares 

mais capazes. 

 Após relembrar a atividade social trabalhada na unidade, no turno 03, 

orientamos os alunos quanto à primeira atividade de compreensão oral a ser 

realizada, conforme podemos ver no excerto 2:  

 

 

Excerto 2  

03. PP: We are going to listen to some people going shopping. Right? The first 

activity is: we are listening to five conversations. We have to check 

where the conversation takes place and what the customer is looking 

for. For example: if I want to buy a blouse, where do I go? I want to buy a 

blouse, I go to a... 

04. ALUNOS: Clothing store. 

 

Podemos perceber que no turno 3 – The first activity is: we are listening to 

five conversations. We have to check where the conversation takes place and 

what the customer is looking – damos orientações sobre os procedimentos que 

serão adotados na atividade, colocando foco nas instruções referentes ao lugar onde 

as situações sociais trabalhadas ocorrem e referentes ao produto que o cliente 

procura. Isso parece estar de acordo com o que Bakhtin (1929/2004) propõe ao 

afirmar que os métodos empregados nas escolas devem familiarizar “o aprendiz com 

cada forma da língua inserida num contexto e numa situação concretas”. Ao 

questionar os alunos quanto ao lugar e o produto que se pretende comprar, 
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buscamos aproximar o material a ser ouvido à realidade concreta dos alunos, 

contextualizando, assim, a conversa abordada na atividade. Tal ação evita o que 

vemos tradicionalmente em aulas de língua estrangeira, nas quais apenas o 

conteúdo e alguns aspectos linguístico–discursivos da linguagem são trabalhados, 

sem, entretanto, contextualizar a situação de comunicação e sem explorar a 

realidade concreta dos alunos.  

 Ainda no turno 03, este foi encerrado com uma afirmação incompleta – I want 

to buy a blouse, I go to a... – com o objetivo de levar os alunos a contribuírem com 

a sua fala. Como não direcionamos, deixando aberta a participação dos alunos, 

todos se sentiram na necessidade de continuar – Clothing store – no turno 04. 

 Vemos que em nosso papel interacional, procuramos abrir espaço para que 

os alunos contribuíssem com a atividade e com seus colegas. Contudo, este espaço 

é limitado, uma vez que a afirmação incompleta realizada direciona por demais a 

resposta, não estabelecendo uma interação significativa entre os alunos. Interação 

que é considerada por Vygotsky (2004) uma arma poderosa de aprendizagem. 

 

 Excerto 3  

05.  PP: Can you tell me names of stores? So. If I want to buy a 

 blouse, I go to a clothing store.  

06. Mara: Shoes. 

07.  PP: Shoe store. 

08.  Michele: Drugs. 

09.  ALUNOS: Drugstore. 

10.  PP: If I want to buy medicine, I go to the drugstore. 

  

 No excerto 03, vemos que no turno 5, reforçamos o tipo de feedback que 

esperamos dos alunos, questionando-os e exemplificando as possíveis respostas. 

Essa atividade, que conforme citado anteriormente, contextualiza a situação de 

comunicação, é importante, porque de acordo com Schneuwly e Dolz (2010), o 

gênero é escolhido em função de uma situação definida por uma base de 

orientação, ou seja, por parâmetros como finalidade, destinatários e conteúdo. 

Assim, acreditamos que analisando quem são os interlocutores, qual a intenção da 

situação de comunicação e qual o conteúdo abordado nesta comunicação, os alunos 
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podem antecipar os tipos de informações presentes nas conversas. Bakhtin (1997) 

afirma serem os gêneros do discurso que possibilitam a comunicação, que 

promovem a compreensão entre os interlocutores. Desta maneira, foi solicitado aos 

alunos que citassem possíveis locais onde a atividade social shopping around 

pudesse acontecer de acordo com o produto comprado – Can you tell me the 

names of stores? So, if I want to buy a blouse, I go to a clothing store. Esta 

solicitação é iniciada por uma pergunta e seguida por um exemplo. Vemos que antes 

de abrir espaço para a participação e contribuição dos alunos, mantém o turno de 

fala, exemplificando as respostas desejadas, ou seja, modelando o que deseja que 

os alunos digam. Parecemos sentir a necessidade de direcionar o tipo de 

contribuição a ser feita pelos alunos, o que pode ter restringido a contribuição dos 

mesmos.  

 Apesar de não termos selecionado um “sucessor” (KERBRAT-ORECCHIONI, 

2006, p. 47) para a alternância dos turnos, é possível observar a participação de 

alunos variados na sequência composta pelos turnos apresentados no excerto 3. Ao 

analisar os turnos 06 e 07, verifica-se que a aluna responde ao nosso 

questionamento – Shoes – e que retomamos a resposta da aluna – Shoestore – 

mostrando que estamos seguindo o circuito comunicativo e também completando a 

resposta da aluna. A atenção à participação dos alunos é essencial para que eles 

sempre se sintam motivados a participarem novamente. Ao completar a resposta da 

aluna, mostramos estar atentos às contribuições dadas pelos alunos. Notamos que 

ao completar a resposta do aluno, assumimos o papel de mediadores, intervindo de 

maneira colaborativa, trabalhando na ZPD ao buscar auxiliar no desenvolvimento da 

atividade (WERTSCH, 2007).  

  Analisando os turnos seguintes, é interessante notar que os alunos, seguindo 

nosso exemplo, participam e completam a resposta do colega – Drugs, Drugstore. 

Vemos, assim, que os alunos estão atentos e comprometidos com a realização da 

atividade. 

  A primeira atividade feita durante a compreensão oral pede, como vimos, que 

os alunos identifiquem o tipo de loja e qual o produto a ser comprado. Em uma 

abordagem baseada em gênero, tais informações são parte do que Schneuwly e 

Dolz (2010) chamam de situação de produção. Acreditamos, portanto, que para a 
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atividade de compreensão oral é essencial que o aluno conheça a situação de 

produção do gênero logo no início da atividade para que a conversa faça sentido 

para ele desde o seu início. Podemos afirmar, então, que a atividade proposta visa 

ativar o conhecimento prévio dos alunos quanto aos possíveis contextos em que o 

gênero encontro de serviços pode acontecer, além de sinalizar o objetivo da 

situação de comunicação que é a compra de um produto. No excerto 4, damos 

continuidade à atividade proposta: 

  

Excerto 4 

20.  PP: OK. Eyeglasses store…If I want to buy a notebook, a pen, a pencil. Where 

do I have to go? Sta… 

21. Carol: Stationary. We saw this last class. 

22. PP: If I want to buy a book? 

23. Vini: Library. 

24. PP: Library I don´t want to buy a book. I borrow a book. 

.25. ALUNOS: Bookstore. 

 

No excerto 04, observamos nossa intervenção na atividade a fim de explicar 

aos alunos a diferença entre dois locais que comportam tipos de encontro de serviço 

variados, o empréstimo de um livro e a compra de um livro. No turno 23, o aluno cita 

como local para a compra de um livro a biblioteca, library, informação que 

corrigimos no turno 24 – Library I don´t buy a book. I borrow a book. Em seguida, 

os alunos respondem corretamente, no turno 25, afirmando que a compra do livro é 

feita na livraria – Bookstore.  

 O que parece a princípio uma simples correção de vocabulário indica que 

consideramos importante a diferenciação dos dois contextos nos quais se realizam 

diferentes situações de produção, uma vez que os participantes delas possuem 

intenções diferentes, modificando, então, o plano comunicacional dos gêneros em 

uso, o que é dizível em cada situação. Desse modo, estamos alinhados a Schneuwly 

e Dolz (2010), pois estes autores afirmam que mesmo sendo “mutáveis, flexíveis”, 
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os gêneros possuem um plano comunicacional, uma estrutura definida que 

determina o que é dizível e que apresenta um tipo de estruturação e acabamento, 

além de um tipo de relação com os outros participantes da troca verbal. Uma 

atividade de compreensão oral desenvolvida por meio da abordagem de gêneros 

requer que a situação de produção do gênero sendo trabalhado esteja bem clara 

para os alunos, por isso a necessidade de diferenciar os dois contextos: -comprar 

um livro na livraria e emprestar um livro na biblioteca -, ou seja, sabendo que os 

alunos são capazes de identificar, através da sua realidade concreta, as diferenças 

existentes entre os gêneros utilizados em diferentes situações de comunicação, 

corrigimos os alunos, promovendo uma melhor compreensão das situações de 

produção discutidas. Consequentemente, possibilitamos aos alunos um maior 

preparo para a atividade de compreensão oral, uma vez que sabendo bem a 

situação de produção, é possível prever o que será dito nela. 

 Ao questionar os alunos, solicitando a participação de todos, podemos afirmar 

que estamos estabelecendo um espaço de cooperação, de interação, visando a 

expansão do vocabulário através da troca de conhecimento entre pares de 

diferentes competências. Cada aluno pode contribuir para a realização da atividade 

proposta com seu conhecimento prévio, trazendo para o grupo vocabulário 

considerado novo por outros. Desta maneira, o vocabulário é construído através da 

cooperação e interação entre eles, evitando que apresentemos previamente todo o 

vocabulário, como acontece em algumas aulas de língua estrangeira. De acordo 

com Vygotsky (2001), as tarefas em sala de aula deveriam gerar a necessidade de 

cooperação e atividade conjunta para a solução de um problema ou realização de 

uma atividade. Ao questionar os alunos em conjunto, possibilitamos uma troca de 

informações, promovendo a cooperação e a interação entre os alunos. Portanto, 

acredita que os alunos podem contribuir uns com os outros, participando em 

discussões abertas, durante as quais todos podem responder e, consequentemente, 

aprender uns com os outros. 

 Após terminar a atividade prévia, iniciamos a segunda parte da aula que 

consiste na atividade de compreensão oral. No excerto 5, turno 28, verificamos que 

assumindo novamente nosso “papel interacional” (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, 

p. 32), explicamos como a atividade será feita para os alunos – We are listening to 

the five conversations –, além de indicar quais as informações que eles devem 
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procurar extrair dos trechos – we have to consider what kind of store these 

people are in and what they are looking for. As instruções dadas revelam, mais 

uma vez, que tomamos para nós o papel de par mais experiente que conduz a 

atividade (VYGOTSKY, 2001). 

 

Excerto 05  

28. PP: Music store...Alright guys? So, the first activity is: We are listening to the 

five conversations and we have to consider what kind of store these 

people are in and what they are looking for.  

  

A explicação clara do objetivo da atividade é essencial para que os alunos a 

realizem de maneira eficaz. Como trabalhamos durante a atividade prévia o mesmo 

tipo de informação necessária para a realização da atividade de compreensão oral, 

acreditamos que os alunos já devam estar familiarizados com o vocabulário 

necessário. Na segunda vez que os alunos ouvem os trechos, verificamos com eles 

as respostas para a primeira atividade e ainda solicitamos que todos identifiquem o 

conteúdo temático das conversas. O material didático não traz esta parte da 

atividade, mas acreditamos ser essencial que os alunos considerem a organização 

interna de cada conversa para um melhor desenvolvimento da atividade. Buscamos 

acrescentar recursos na atividade para que uma melhor compreensão aconteça.  

De acordo com Schneuwly e Dolz (2010), a organização interna do texto 

consiste em quais partes e subpartes o texto está dividido, qual a sequência das 

partes e qual conteúdo temático é apresentado em cada uma dessas partes. Essa 

organização interna é necessária para que haja uma progressão temática clara e 

coerente a fim de facilitar a compreensão do texto por parte do interlocutor. Estamos 

alinhados com tais orientações quando conferimos com eles as partes e subpartes 

presentes na conversa, além de mostrar que devem prestar atenção ao conteúdo do 

que está sendo dito. Tal ação de dividir a compreensão em unidades menores sem 

perder, entretanto, a sua relação e contribuição para a compreensão geral, pode ser 

entendida como facilitadora para a compreensão oral do texto por parte dos alunos. 

Conforme verificamos com os alunos as partes de cada conversa, as mesmas são 
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enumeradas na lousa, trabalhando novamente o vocabulário com os alunos e 

definindo o conteúdo temático de cada conversa. 

Podemos verificar tal ação no turno 34, parte do excerto 06: 

 

Excerto 06  

31. Carol: Clothing store. 

32. PP: Clothing store…and what is the customer looking for? 

33. Mara, Carol, Michele: A blouse. 

34. PP: And they talk about what in the conversation? 

35. Mara: Price. 

36. PP: The price. They are talking about the price. So guys, let´s make a  list 

here of things we talk about when we are going shopping. So, the first one we 

have is price. 

  

Schneuwly e Dolz (2010) ressaltam que conhecer as características dos 

gêneros evidencia o que a caracterização de cada um pode apresentar de 

interessante para o ensino. Seguindo esta afirmação, procuramos abordar diferentes 

elementos do gênero estudado. Acreditamos ser essencial que o professor conheça 

as características do gênero a fim de ser capaz de explorar os elementos do gênero 

durante o desenvolvimento da atividade em sala.  

 O conteúdo temático, parte da organização interna do texto, é um dos 

elementos que constituem um determinado gênero, conforme definido por Bakhtin 

(1997). Consideramos ser essencial para a compreensão oral dos alunos a 

identificação do conteúdo temático presente em cada conversa por acreditar que 

esta atividade os situe na conversa, possibilitando que prevejam os assuntos 

abordados nestas. Podemos verificar essa preocupação quando identificamos o 

conteúdo temático no turno 36, ao propormos a elaboração de uma lista dos 
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possíveis temas presentes na atividade social de compras – let´s make a list here 

of things we talk about when we are going shopping. 

 Ainda no excerto 06, utilizamos por duas vezes, nos turnos 32, clothing 

store, e 36, price, um procedimento qualificado de “fático” (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2006, p.9), ao retomar a resposta dada pelos alunos antes de 

prosseguir com a atividade. Buscamos nos assegurar de que todos os destinatários, 

no caso os alunos, tenham escutado as respostas antes de dar continuidade à 

atividade. Desta maneira, eles estarão mais aptos a desenvolverem e contribuírem 

com a atividade. Dando continuidade à atividade, tocamos, pela segunda vez, a 

conversa 2. Em seguida, questionamos os alunos quanto ao produto sendo 

comprado e o tipo de loja onde a conversa ocorre. Vemos isto no excerto 07, nos 

turnos 37, 38 e 39: 

Excerto 07  

37. Mara: CD. 

38. PP: He is shopping for a CD. So, he is in a… 

39. ALUNOS: music store. 

40. Carol: Stationary. 

41. PP: ok, you can buy CDS in a stationary. But it depends on the CD, ya?  If 

you go to Nobel, Nobel here next to FRANS Café, there are some  CDS, for 

           example… And what they are talking about?  

42. Mara: Price, too. 

43. Carol: Type of CD. 

44. PP: Type of CD? 

45. Mara: pagamento. 

46. PP: The payment. 

47. Mara: The payment. 

48. PP: The payment method. And he says the CD is on…? That there  

 is a special discount. How can I say this... the CD is on…?.  
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 Durante a parte da atividade relativa à conversa 2, como vemos nos turnos 44 

e 48, repetimos as mesmas ações tomadas para promover a compreensão oral da 

conversa 1. Retomamos e reformulamos as respostas dos alunos e solicitamos a 

participação de todos por meio de afirmações incompletas e perguntas sem eleger 

quem deveria ser o sucessor e assumir os turnos de fala. Após contextualizar a 

situação de produção, como vimos acima, questionamos todo o grupo quanto às 

partes do gênero e o seu respectivo conteúdo temático, alinhando-nos novamente a 

Schneuwly e Dolz (2010), ao conferir a organização interna do texto verificando as 

partes e subpartes em que o mesmo está dividido. Podemos verificar isso nos turnos 

41 – And what they are talking about? –, em que questionamos os alunos, e 48, 

The payment method. And he says the CD is on …? That there is a special 

discount, em que retomamos a resposta dos alunos, reformulando e tornando a 

questioná-los.  

 Podemos verificar também no turno 48 – How can I say this... the CD is on... 

? – que procuramos, a todo momento, provocar os alunos para que eles relatem 

mais informações ouvidas durante a atividade, explorando o conteúdo que um ou 

outro aluno poderia ter compreendido. Demonstramos preocupação no sentido de 

que todos compreendam e participem da atividade ao incentivar, atuando como 

mediadora, mais uma vez, a cooperação entre os alunos, buscando a produção de 

conhecimento em conjunto, a participação de todos como parceiros da zona de 

construção (LIBERALI, 2009). Liberali se refere à Zona de Desenvolvimento 

Proximal, definida por Vygotsky (2001), como a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial determinado através da 

solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes. 

 As mesmas ações discutidas acima, contextualização da situação de 

produção e divisão das partes do gênero e seus respectivos conteúdos temáticos 

são realizados por nós durante a compreensão das conversas 3 e 4. 

 A última atividade feita abordando o gênero encontro de serviços, solicita aos 

alunos que identifiquem se os clientes compraram o produto ou não. Além disso, os 

alunos são solicitados a indicar qual o preço pago pelo produto ou a razão pela qual 

o cliente não comprou o produto. Introduzimos a atividade seguinte, perguntando 
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aos alunos se todos os participantes das conversas estudadas compraram o produto 

buscado. Após os alunos responderem unanimemente que não, orientamos os 

alunos a como responder a próxima atividade, listando os tipos de informações que 

devem buscar compreender, como podemos ver no turno 94 – we are listening one 

more time, and this time you have to tell me who  bought, how much paid, and 

who didn´t buy, why didn´t buy –, reproduzido no excerto 08: 

 

Excerto 08  

92. PP: The fabric. Ok? Now, guys…do all the customers buy the item they are 

looking for? Everybody bought? 

93. ALUNOS: No. 

94. PP: No. Some bought. Some didn´t. In activity number 2, we are listening 

one more time, and this time you have to tell me who bought, how much 

paid, and who didn´t buy, why didn´t buy. So, see… the activity is divided 

in 2 parts. The first part you are writing for the customers who bought, then 

you put…you check the customer and put the price. In the second part, you 

check who didn´t and put the reason. 

  

Nesta atividade, o material didático propõe que os alunos respondam a 

perguntas buscando informações específicas dentro das conversas. Uma vez que o 

vocabulário, a estrutura interna e o conteúdo temático de cada conversa já foram 

discutidos em grupo pelos alunos, estes parecem conseguir identificar com maior 

facilidade, através do seu conhecimento prévio e através dos conhecimentos 

construídos durante a atividade anterior, as respostas às questões propostas pela 

atividade. 

 Seguindo o que afirmam Schneuwly e Dolz (2010), vemos o gênero como um 

instrumento mediador que, ao ser apropriado pelo aluno, transforma a atividade de 

comunicação e de aprendizagem, possibilitando que os alunos desenvolvam a sua 

habilidade de compreensão oral e que, consequentemente, ao se apropriarem dos 

gêneros na língua estrangeira, possam construir o seu esquema de utilização, 
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tornando-se capazes de se comunicarem na situação de comunicação a qual o 

gênero estudado pertence. 

 Retomando o referencial teórico discutido nesta pesquisa, podemos concluir 

que as atividades que propusemos e o material didático utilizado demonstram a 

presença de um embasamento teórico relativo ao ensino de língua inglesa através 

da abordagem de gênero. Além de apontarem para uma abordagem sócio-histórico-

cultural ao propor momentos de interação e construção de conhecimento em 

cooperação, uma vez que em vários momentos os alunos são solicitados a 

participarem de discussões abertas em grupo, colaborando uns com os outros na 

construção do conhecimento desenvolvido durante a atividade. 

 Ao considerarmos a análise da aula 1, podemos observar que como 

professora-pesquisadora: 

 Agimos como mediadora – questionando, concordando, elicitando – na 

construção de conhecimentos relativos ao vocabulário específico dos gêneros 

estudados.  

 Contextualizamos as conversas – recordando, explicitando as situações de 

uso - com base na situação de produção do gênero. 

 Construímos o conteúdo temático abordado nas conversas. 

Essas ações são realizadas por meio de variados tipos de interação: 

perguntas, retomadas, reformulações, explicações e correções, mantendo o controle 

do andamento da aula, a fim de atingir os objetivos propostos. Contudo, apesar de 

solicitar a todo o momento a participação dos alunos, tendemos a direcionar muito 

as contribuições dos mesmos, o que pode restringir tais contribuições. O número de 

turnos de fala e o número de nossas palavras comparados aos dados dos alunos 

reforçam esta afirmação, mostrando que temos turnos de fala extensos se 

comparados aos dos alunos. 

Concluída a análise e discussão dos dados referentes à primeira aula, 

prosseguimos para a análise da conversa reflexiva 1, que consiste em uma 

discussão entre os alunos e professores sobre como eles participaram da atividade 

de compreensão oral. 
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3.1.2 Análise da conversa reflexiva 1 
 

 
 Conforme descrito no capítulo metodológico, buscamos através da análise e 

discussão das conversas reflexivas responder à segunda pergunta específica de 

pesquisa: Que tipos de conhecimentos são construídos pelos alunos a partir das 

ações da professora pesquisadora? 

 Assim, a conversa reflexiva foi conduzida em seguida do término da atividade 

de compreensão oral. Algumas perguntas foram propostas, buscando identificar 

como os alunos haviam chegado às respostas durante a atividade de compreensão 

oral, além de identificar o que, na perspectiva dos alunos, facilitou ou dificultou a 

realização da atividade. 

 O objetivo destas conversas reflexivas era investigar quais conhecimentos 

foram construídos através da mediação realizada por nós no decorrer das atividades 

e da interação entre os alunos nas discussões propostas em sala de aula durante as 

atividades de compreensão oral. Mediação, que, de acordo com Wertsch (2007), é 

intencionalmente introduzida no decorrer de uma atividade pelo indivíduo ou por 

alguém mais, como, por exemplo, o professor. 

 Podemos verificar, logo no início desta primeira conversa reflexiva, que no 

excerto 09 nos turnos 129 e 130, Pelas palavras mais simples, escutando os 

nomes dos objetos, dois alunos apontam as palavras mais simples e os nomes dos 

objetos como maneiras de chegar às respostas. Já no turno 133, a aluna afirma que 

chegou à resposta solicitada pela atividade por já saber o vocabulário. 
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  Excerto 09  

126. PP: Bom, então agora eu quero que vocês me falem o que vocês fizeram pra 

chegar às respostas. Primeiro na atividade 1. Como é que a gente 

chega nessas respostas? Como vocês  chegaram às respostas? 

127. Michele: Escutando. 

128. Mara: Tentando estabelecer... é ...pegando... 

129. Vini: Pelas palavras mais simples. 

130. Carol: Escutando os nomes dos objetos. 

131. PP: Então, o vocabulário facilitou, é isso? 

132. ALUNOS: É  

133. PP: Já saber o vocabulário.  

  

 Essas respostas confirmam a importância de nossa preocupação em 

trabalhar com o vocabulário na atividade prévia, evitando assim que os alunos 

tenham dificuldade em compreender a atividade por falta de vocabulário. Ao ativar o 

vocabulário necessário para a atividade, estamos ativando o conhecimento 

sistêmico referente às palavras e às redes de significados a que estas palavras 

pertencem, preparando os alunos para que estes tenham acesso à temática do texto 

a ser ouvido. Uma das orientações relativas ao desenvolvimento da compreensão 

escrita ou oral trazidas pelos PCN (BRASIL, 1998, p. 95) é ativar o vocabulário que 

será encontrado no texto oral a fim de trazer à tona o conhecimento de mundo do 

aluno. Ainda de acordo com os PCN (BRASIL, 1998, p. 30), a ausência do 

conhecimento de mundo pode dificultar o engajamento discursivo do aluno, 

principalmente se este não possuir domínio do conhecimento sistêmico na interação 

oral ou escrita da qual é participante. 

 Considerando o modelo de processamento oral interativo (ROST, 2002), 

ativar o vocabulário do aluno envolve prepará-lo para reconhecer os aspectos 

linguísticos da língua, ou seja, com base em seu conhecimento sobre as palavras, a 

sintaxe e a gramática da língua estudada, o aluno é preparado para compreender as 

informações contidas em textos. Rost (2002, p. 59) explica que a compreensão é o 

processo de relacionar a linguagem com os conceitos contidos em nossa memória e 

as referências no mundo real. As falas dos alunos a respeito das ações da 
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professora que contribuíram para a compreensão oral do texto escutado parecem 

estar de acordo com as afirmações de Rost (2002). 

 Continuando a discussão com os alunos, questionamos como eles chegaram 

às respostas da atividade 2. Conforme descrito na análise da aula 01, essa atividade 

solicitava que os alunos apontassem se os clientes haviam ou não comprado o 

produto, chegando ao preço que pagaram ou a razão pela qual não o compraram. 

No excerto 10 podemos verificar que após responderem no turno 141 que a 

atividade 2 solicitava uma informação específica, no turno 144, a aluna afirma que 

chegou a resposta já sabendo do que vem...qual era o contexto.  

Excerto 10 

141. PP: O que mais que facilita? Antes de falarmos de facilitadores. Como 

 vocês chegaram às respostas da 2. Ali é informação geral ou específica? 

142. ALUNOS: Específica. 

143. PP: E como é que a gente chega nessa informação específica? 

144. Mara: Ahh, ouvindo... prestando atenção no...já sabendo do que  vem...qual 

era o contexto e que isso se daria no final da situação, prestando mais 

atenção no final da situação. 

145. PP: então você presta atenção em um determinado ponto. Vocês  fizeram isso 

ou não? 

146. ALUNOS: Sim. 

  

Essa resposta da aluna parece refletir nossa preocupação em contextualizar 

as conversas, verificando junto aos alunos a situação de produção que cada uma se 

inseria ao estabelecer junto a eles o contexto das conversas, onde acontecia cada 

uma delas, quem eram os participantes e qual era a intenção da interação ocorrendo 

em cada comunicação. A contextualização da situação concreta em que a 

linguagem está sendo utilizada é vista por Bakhtin (1929/2004, p. 94) como 

necessária para o ensino de língua estrangeira.  
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  A contextualização também é parte do segundo eixo do modelo interativo de 

Rost (2002), o qual se refere ao modelo de processamento top down. De acordo 

com este modelo, o aluno deve fazer uso do seu conhecimento prévio a fim de 

prever o conteúdo ouvido, sendo que este conhecimento prévio se refere ao 

conhecimento de mundo, ao conhecimento do contexto da situação de comunicação 

estudada. Vemos que as respostas dadas pelos alunos refletem a contribuição de 

nossas ações ao contextualizar cada conversa. 

Ainda no excerto 10, turno 144, a aluna ao continuar respondendo cita que a 

resposta para a atividade 2 – se daria no final da situação – e que ela conseguiu 

responder a atividade 2 – prestando mais atenção no final da situação. Essa 

resposta se refere ao terceiro tipo de conhecimento mencionado pelos PCN, que é o 

conhecimento da organização textual. De acordo com os PCN (1998, p. 31), o 

conhecimento da organização textual engloba as rotinas interacionais, as 

convenções sobre a organização da informação em textos orais e escritos usadas 

pelas pessoas ao se envolverem na negociação do significado. Estar ciente do 

contexto, portanto, possibilita aos leitores e ouvintes a compreensão dos textos, por 

já saberem qual tipo de organização da informação esperar em cada situação de 

comunicação. A organização textual, de acordo com Bakhtin (1997), é um dos 

elementos do gênero, a estrutura composicional. O autor define a estrutura 

composicional como sendo a organização textual determinada pelos tipos de 

estruturação e conclusão de um todo, pelos tipos de relação existentes entre o 

locutor e os interlocutores da comunicação verbal. 

Concluindo com os alunos a discussão feita em sala, questionamos no turno 

158 – Então o que ajuda na compreensão da atividade oral? – Citamos as 

respostas já dadas pelos alunos anteriormente: vocabulário, contexto e damos 

novamente voz aos alunos para que continuem respondendo. Podemos verificar isso 

no excerto 11. 
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Excerto 11 

158. PP: Então o que ajuda na compreensão da atividade oral? Vocês 

 falaram já então, vocabulário, a Mara falou do contexto... 

159 Carol: A repetição. 

160. PP: A repetição? 

161. Carol: Ouvir mais vezes. 

162. PP: Ouvir mais vezes, né. 

163. Cauê: as palavras chaves, né! Você presta atenção em uma palavra em 

 vez de uma frase inteira. 

164. PP: Esse esquema que a gente fez aqui na lousa na atividade 1, de 

 colocar o que cada conversa estava falando: cor, tamanho. Na segunda  vez, 

ajudou ou não? 

165. Mara: Ajudou aqui pra outra atividade. 

166. PP: É! Pra compreensão geral. 

167. Cauê: Ajudou sim! 

  

No turno 163, a aluna cita as palavras-chave como facilitadoras da tarefa de 

compreensão oral. Vemos, mais uma vez, que conhecer o vocabulário é apontado 

pelos alunos como aspecto que auxilia na compreensão da atividade oral. 

 Já no turno 164, questionamos se o esquema feito na lousa durante a 

atividade 1 contendo os assuntos tratados em cada situação ouvida, ajudou ou não 

os alunos a compreenderem as conversas. O objetivo desses esquemas eram 

pontuar os subtemas, parte do conteúdo temático de cada situação sendo estudada. 

Vemos nos turnos 165 - ajudou aqui pra outra atividade - e 167 - ajudou sim. Os 

alunos afirmam que o esquema feito auxiliou na compreensão das conversas. 

Conforme discutido na análise da aula, a divisão do gênero em unidades menores, 

em subpartes contendo subtemas pode ser entendida como facilitadora para a 

compreensão oral do texto por parte dos alunos. 

 Retomando as questões relativas à compreensão oral discutidas no capítulo 

teórico desta pesquisa, é possível entender que as atividades que propusemos, bem 

como as propostas pelo livro didático aparecem na fala dos alunos como atividades 

que auxiliaram no processo de compreensão oral por fornecerem apoio pelo resgate 
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do conhecimento prévio do vocabulário e do tema abordado em cada conversa e 

pela contextualização das situações de comunicação. Ao considerarmos a análise 

da conversa reflexiva 1, podemos concluir que as seguintes estratégias foram 

construídas pelos alunos durante a atividade proposta:  

 apoio no vocabulário já conhecido e no vocabulário construído em 

colaboração com os colegas de turma;  

 apoio do contexto já conhecido; 

 apoio do conhecimento prévio relativo ao tema abordado em cada conversa.  

As estratégias utilizadas pelos alunos confirmam o que Rost (2002) defende 

no seu modelo interativo, ou seja, que os alunos recorrem ao conhecimento 

linguístico, pragmático e de mundo para a construção do significado da mensagem 

do texto oral. O mesmo é defendido pelos PCN (1998), ao considerarem o uso dos 

conhecimentos de mundo, léxico sistêmico e textual para construírem significado em 

textos orais e escritos. 

Concluída a análise e discussão dos dados referentes à primeira conversa 

reflexiva, prosseguimos para a análise do momento 2.  
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3.2 Análise do momento 2 

No momento 2, analisaremos a aula 2 e a conversa reflexiva 2. 

3.2.1 Aula 2 

 Neste momento, descrevemos a aula 2 a fim de contextualizar as ações 

desenvolvidas. A aula 2 está organizada em duas partes planejadas para serem 

feitas em sala de aula como atividades de compreensão oral. A primeira parte da 

aula consiste em uma atividade prévia proposta pelo livro didático, cujo objetivo foi 

identificar e contextualizar por meio de imagens as situações sociais que estavam 

sendo estudadas na unidade correspondente, além de expandir o vocabulário 

necessário para a realização das atividades seguintes. A segunda parte da aula 

consiste na atividade de compreensão oral desenvolvida, conforme proposta pelo 

livro didático. Tal atividade visa confirmar as previsões feitas pelos alunos durante a 

atividade prévia, para em seguida praticar a compreensão de informações 

específicas do conteúdo temático das conversas estudadas. O material referente a 

esta segunda aula, encontra-se no anexo III. 

Conforme feito na análise da aula 01, analisamos o tipo de interação 

estabelecido em sala de aula, iniciando com uma análise da distribuição dos turnos 

de fala e da quantidade de palavras que compõem os respectivos turnos. Em 

seguida, fazemos uma análise das interações conforme descrito no capítulo 

metodológico. 

 

3.2.1.1 Distribuição dos turnos de fala  

 

Apresentamos, inicialmente, na tabela 3, a distribuição de turnos entre a 

professora-pesquisadora e os alunos. A fim de analisar a duração dos turnos, 

apresentamos, em seguida, a quantidade de palavras utilizada por cada participante 

da interação. O número de turnos e o número de palavras por participante poderão 

ser observados na tabela. 
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TABELA 3: Participação dos falantes em número de turnos e em número de 

palavras. 

Participantes Número de turnos Número de palavras 

Professora-pesquisadora 89 1166 

Carol 52 111 

Dionísio 20 54 

Vini 11 29 

Michele 3 9 

ALUNOS 4 4 

TOTAL 179 1373 

  

Na tabela 3 é possível observar que, de um total de 179 turnos de fala, 89 

foram nossos (professora-pesquisadora), cerca de 50%; enquanto que os outros 

50% correspondentes a 90 turnos, foram distribuídos entre os alunos. É possível 

também verificar na tabela 3 que todos os alunos contribuíram com turnos de fala 

durante a aula, apesar de uma significativa variação do número de turnos entre eles. 

Os dois alunos que mais contribuíram durante a aula foram: Carol, com 52 turnos 

(29%); e Dionísio, com 20 turnos (11%). Enquanto que os outros dois alunos 

presentes participaram apenas com 11 turnos (Vini, 6%) e 3 turnos (Michele, 1,60%) 

respectivamente. Também é possível visualizar na tabela 3 que em 4 turnos (2%), 

alguns alunos participaram ao mesmo tempo, ocorrendo uma sobreposição dos 

turnos. A proporção dos turnos de nossa fala (professora-pesquisadora) 

permaneceu igual à proporção da primeira aula. Porém, uma das alunas, Carol, 

participou mais da aula, assumindo um número mais significativo de turnos de fala. 

Uma vez que, conforme dito anteriormente, esta distribuição dos turnos de 

fala não revela uma maior ou menor participação dos alunos, apresentamos também 

a quantidade de palavras utilizadas pelos alunos e por nós durante os respectivos 

turnos de fala na tabela 3. É possível observar que a quantidade de palavras (1166) 

utilizadas no decorrer dos turnos assumidos por nós, correspondendo a uma 

porcentagem alta: 85%. Esta duração maior de nossos turnos durante a aula, 
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demonstra, da mesma maneira que ocorreu na aula 1, um desequilíbrio relativo da 

duração dos turnos (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 45) em relação aos alunos. 

Porém, ao contrário do ocorrido na aula 1, alguns alunos participaram mais da aula, 

por meio de turnos mais longos. É possível verificar este aumento no tamanho dos 

turnos pela quantidade de palavras utilizadas pela aluna Carol (111) e pelo aluno 

Dionísio (54), somando 12% das palavras, sendo que os turnos de fala destes dois 

alunos foram compostos por até oito palavras, como é possível verificar nos anexos. 

É possível observar esta falta de equilíbrio também entre a duração dos turnos, 

apesar do aumento da participação dos alunos, no gráfico que apresentamos a 

seguir. 

GRÁFICO II: Participação da professora-pesquisadora e dos alunos em números de 

turnos e palavras. 
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No gráfico II, ao analisar nossa participação (professora-pesquisadora), é 

possível observar que seus turnos foram muito mais longos do que os turnos dos 

outros participantes, os alunos. Vê-se que, entretanto, ao contrário do ocorrido na 

aula 01, alguns alunos participaram com turnos de fala mais longos. Este aumento 

na participação dos alunos revelado pela duração mais longa dos turnos de fala 

pode ter proporcionado espaços para que participassem com maiores contribuições 

durante as atividades. Faremos uma análise mais detalhada da participação de 

todos os falantes a seguir, na análise da interação. 



O desenvolvimento da habilidade de compreensão oral em alunos intermediários de língua inglesa durante um 
curso baseado em gêneros 

 

76 

3.2.1.2 Análise da Interação 

Passamos neste momento a analisar a interação da segunda aula. No excerto 

12, vemos o começo da interação, quando é possível nos observar iniciando uma 

atividade prévia proposta pelo livro didático. Tal atividade buscou estabelecer por 

meio de imagens o contexto de produção dos gêneros estudados. Machado (2000) 

afirma que os alunos, diante da necessidade de compreensão da linguagem, 

mobilizam representações internalizadas em duas direções: o contexto de produção 

e o conteúdo temático. Então, alinhados à afirmação de Machado de que o 

conhecimento do gênero possibilita aos alunos construírem um conjunto de 

expectativas referentes ao texto e, portanto, compreenderem a linguagem, 

solicitamos aos alunos a descrição das imagens, caracterizando o contexto de 

produção de cada conversa. Para tanto, assumindo nosso papel interacional 

(KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 32), questionamos os alunos quanto a alguns 

parâmetros, como o local e o momento da produção, os papéis sociais 

representados pelo emissor (enunciador) e pelo receptor (destinatário), e o(s) 

objetivo(s) que o produtor quer atingir com sua produção de linguagem: who the 

people are, what the people are doing and what kind of list they could write. 

Excerto 12 

01. PP: You have four pictures there and we have to describe in each picture: who 

the people are; what the people are doing and what kind of list they could 

write. Remember last class we talked about the lists: the grocery list, things 

to do list, ya? So, first, picture A.  

  

Vemos também a importância da contextualização para a compreensão oral 

no modelo de compreensão interativo defendido por Rost (1990), no qual a autora 

afirma que o aluno deve fazer uso do seu conhecimento prévio, ou seja, do seu 

conhecimento de mundo, do seu conhecimento do contexto da situação para prever 

o conteúdo ouvido. O contexto também é considerado essencial em uma das 

dimensões propostas por Flowerdew e Miller (2005), a dimensão contextualizada. 

Nela, os autores afirmam ser essencial que os professores salientem a dimensão 

contextualizada em salas de aula de língua estrangeira, uma vez que em situações 
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da vida real, a compreensão oral não acontece isoladamente e, portanto, ao não 

contextualizarem a compreensão oral, os professores podem torná-la mais complexa 

do que é em situações do dia a dia.  

No mesmo excerto, é possível observar que retomamos os gêneros já 

estudados, conhecimento construído na aula anterior, que será necessário para o 

desenvolvimento da atividade de compreensão oral sendo feita, remember last 

class we talked about the lists. Vygotsky (1997) classifica estes conhecimentos 

construídos de maneira sistemática, como os trabalhados por nós na aula anterior, 

de conhecimentos científicos. Consideramos importante a retomada dos 

conhecimentos científicos, construídos na aula anterior, no início da aula, para 

contribuir com os alunos na expansão destes conhecimentos, promovendo uma ZPD 

em sala (VYGOTSKY, 2000).  

Dando continuidade à análise da interação proposta, vemos no excerto 13 

que como um “sucessor” (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 47) não foi selecionado 

para a alternância dos turnos, apenas uma aluna responde às questões da 

professora: they are reading a newspaper, a married couple, husband and wife. 

Excerto 13 

02. Carol: They are reading a newspaper. 

03.  PP: Reading a newspaper in the...? Where are they? In the kitchen. ok? 

 The teacher guides a student: We are on page forty-two.  

 So, reading the newspaper in the kitchen. But, who are they? 

04.  Carol: They… 

05.  PP: Are they husband and wife?  

06.  Carol: a married couple. 

07:  PP: A married couple? 

08.  Carol: Husband and wife. 

09.  PP: Ok. So let‟s see. We have a married couple reading the newspaper  in 

the kitchen. What kind of list could they do? Could they be doing? 

1O.  Carol: She is doing… 

11.  PP: What kind of list? They are in the kitchen. What kind of list do I usually 

write in the kitchen? 

12.  Carol: Grocery. 
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 Ainda no mesmo excerto, é possível afirmar que, apesar de solicitarmos a 

participação dos alunos, tendemos a monopolizar os turnos de fala, não dando 

espaço suficiente para que eles participem e construam conhecimento em 

cooperação. Vemos isto nos turnos 09, 10 e 11, em que a aluna tenta responder: 

What kind of list could they do? Could they be doing? She is doing…, mas tem 

seu turno interrompido por nós: What kind of list? They are in the kitchen. Apesar 

de a interrupção (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 50) ter sido produzida por uma 

pausa interna na fala da aluna, poderíamos ter aguardado um pouco mais. 

 Para promover a participação dos outros alunos, vemos no excerto 14, no 

turno 31, que selecionamos sucessores para a alternância dos turnos seguintes: 

Alright, Vini? Dionísio, ok? Picture C. Where is this woman, Dionísio? 

 

Excerto 14 

29.  PP: So, she could be writing a … 

30.  Carol: clothes to pack. 

31.  PP: A list of clothes. Alright, Vini? Dionisio, ok? Picture C. Where is this 

woman, Dionísio? 

32.  Dionísio: An old woman. 

33.  PP: An old woman. But where is she? 

34.  Dionísio: She‟s at the checkout. In the supermarket. 

  

Nossa fala (professora-pesquisadora) parece considerar essencial que todos 

os alunos contribuam ativamente para a atividade. Este tipo de mediação, segundo 

Liberali (1994), é crucial para a visão de ensino sociointeracionista, uma vez que é 

vista como determinante no desenvolvimento. Dessa maneira, seria possível 

estabelecer uma Zona de Desenvolvimento Proximal, permitindo que cada aluno aja 

como par mais experiente em diferentes momentos e se apóie uns nos outros para 

se apropriar do conhecimento. Vygotsky (1930/2007, 1933/2007), ao comentar a 

apropriação do conhecimento, afirma que o que se aprende é primeiramente 

construído em um processo interpessoal, em uma relação com outras pessoas, para 

posteriormente ser construído em um processo intrapessoal, de reflexão interna.  

 No excerto 15, temos uma situação semelhante. Solicitamos no turno 43 a 

cooperação de outro aluno que não estava participando da atividade ao selecioná-lo 

para sucessor da sua fala: And picture D, Vini? Where do you think they are? 
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Tanto no excerto 14 quanto no excerto 15, selecionamos o sucessor dos turnos com 

o auxílio de um procedimento verbal, a nomeação explícita (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2006, p. 48). Vemos, nesses dois excertos, que assumimos o papel 

de mediadora, buscando promover ações compartilhadas com objetivos conjuntos a 

fim de promover uma construção social do conhecimento por meio da reflexão em 

grupo.  

Excerto 15 

43.  PP: Champagne, soda. So, a list of groceries, ya? She could have a list  of 

groceries with her. And picture D, Vini? Where do you think they are? 

Where are they? 

44.  Vini: Onde eles estão? É lanchonete. 

44.  PP: Snack bar?  

45.  Vini: Snack bar! 

 

  No excerto 16, também buscamos criar um espaço para a construção do 

conhecimento durante a interação, proporcionado que seja aberta uma instância de 

ZPD. Primeiro, ao corrigir a aluna que apesar de ter dado a resposta certa no turno 

74, não respondeu em língua inglesa cliente e, em seguida, ao solicitar no turno 77 

que outro aluno seja mais específico ao indicar que tipo de vendedora está 

participando da situação estudada na conversa: Is it a salesperson? To be more 

specific… Diógenes? Vemos que o aluno responde a solicitação no turno 78, the 

cashier. 

 No turno 77, repetimos o que o aluno falou, concordando com ele. Entretanto, 

logo a seguir, questionamos a precisão da informação: Is it a salesperson? Logo, 

orientamos os demais, dizendo que devem ser mais específicos e nomeamos um 

aluno para responder. 

 



O desenvolvimento da habilidade de compreensão oral em alunos intermediários de língua inglesa durante um 
curso baseado em gêneros 

 

80 

Excerto 16 

73.  PP: In the supermarket, ok. Who the speakers are? Who is talking in the 

 conversation? 

74.  Michele: The Salesperson and… ‟cliente’. 

75.  PP: The customer. 

76.  Carol: The customer. 

77.  PP: The customer. Is it a salesperson? To be more specific… Diógenes? 

78.  Dionísio: The cashier. 

79.  PP: The cashier, ya. So, we have a conversation between a customer  and 

a cashier. Remember, Carol? 

80.  Carol: Yes. 

81.  PP: Cashier is the person who receives the money, ya? Ok, Vini? And  what 

the purpose…what is the purpose of the conversation? 

  

É possível observar no excerto 16, que três alunos participaram da interação, 

mesmo não tendo sido nomeados explicitamente como sucessores dos turnos 

(KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 48). Tal participação cooperativa dos alunos 

possibilitou a criação de um espaço para uma construção de conhecimento que 

ocorreu durante a interação mediada por nós. Nossas ações analisadas neste 

excerto vão ao encontro da ideia de que a mediação acontece por meio da 

linguagem, devendo promover um feedback transformador (LIBERALI, 1994).  

Dando continuidade à aula, assumindo novamente nosso papel interacional, 

orientamos os alunos quanto à atividade a ser desenvolvida em seguida. Desta vez, 

apenas questionamos, não dando nenhum exemplo quanto a possíveis respostas, 

como podemos ver no turno 145 do excerto 17: you have to tell me, when 

possible, what they are buying and how much they pay, alright? 
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Excerto 17 

145:  PP: One. Alright? Ok, Vini? So guys, now we‟re listening to conversations 

 one, two and three one more time. You have to tell me, when possible, 

 what they are buying and how much they pay, alright? 

 

Vemos que depois de feita a contextualização de todas as conversas pela 

descrição das imagens e a confirmação das informações pela análise dos trechos 

orais ouvidos, seguindo a sequência de atividades do livro didático, pa 

ssamos a questionar informações específicas do conteúdo temático de cada 

conversa. Tal atividade desenvolve dois tipos das principais habilidades de 

compreensão oral definidas por Goh (2003), sendo elas a habilidade de 

compreensão de detalhes que envolve a busca de informações específicas, como 

por exemplo, a busca por palavras-chave e números e a habilidade da compreensão 

seletiva que envolve prestar atenção apenas a partes especificas do trecho oral. 

Como um trabalho sobre a identificação das subpartes de cada gênero foi 

desenvolvido na atividade anterior, o aluno sabe em quais partes da conversa 

buscar as informações solicitadas. Goh (2003) ainda afirma que entre os recursos 

utilizados pelo ouvinte para estabelecer tais previsões estão o contexto e as 

informações visuais. Verificamos que os dois tipos de recursos foram utilizados 

durante a atividade de compreensão oral.  

Tal atividade requer que o aluno utilize seu conhecimento sistêmico, o qual 

corresponde aos níveis da organização linguística, ou seja, aos conhecimentos 

léxico-semânticos, morfológicos, sintáticos e fonético-fonológicos. Na compreensão 

oral, o conhecimento sistêmico no nível fonético-fonológico é um dos conhecimentos 

que o aluno necessita fazer uso para que a compreensão do enunciado aconteça. O 

nível léxico-semântico se refere à organização linguística, não só no que diz respeito 

às palavras de que uma língua dispõe, mas também em relação às redes de 

significado das quais essas palavras participam (BRASIL, 1998). 

Concluindo a análise referente à aula 2, podemos dizer que tanto nossas 

ações como professora-pesquisadora quanto as atividades propostas pelo livro 

didático desenvolvidas durante a aula 2 também refletem a presença de um 
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embasamento teórico relativo ao ensino de língua inglesa através da abordagem de 

gênero. Além de apontarem para uma abordagem sócio-histórico-cultural, uma vez 

que em vários momentos buscamos criar momentos de interação e construção de 

conhecimento em cooperação, solicitamos que os alunos participassem em 

discussões abertas em grupo, colaborando uns com os outros na construção do 

conhecimento desenvolvido durante a atividade. 

 Ao considerarmos a análise da aula 2, podemos verificar algumas ações 

propostas por nós como professora pesquisadora: 

 contextualização das conversas - explorando a situação de produção do 

gênero; 

  instrução sobre o vocabulário - oferecendo feedback durante as atividades; 

 construção do conteúdo temático abordado nas conversas - analisando as 

subpartes da estrutura interna dos textos orais; 

  solicitação de informações específicas;  

 indicação do sucessor: nomeia explicitamente, interrompe. 

Retomando a primeira pergunta de pesquisa, quais são as ações didáticas 

da professora-pesquisadora durante a atividade de compreensão oral? – 

podemos observar que as ações desenvolvidas durante as duas aulas são tomadas 

por meio de variados tipos de interação: perguntas, afirmações incompletas, 

retomadas, reformulações, explicações e correções. Ao contrário da sequência de 

atividades propostas na aula 1, na aula 2, primeiramente desenvolvemos junto aos 

alunos a contextualização das conversas, para em seguida trabalhar as subpartes 

da estrutura interna do texto. Na aula 2, não há uma atividade específica para 

ampliação de vocabulário, mas auxiliamos os alunos durante todas as atividades 

quanto ao vocabulário necessário para que estes participem das mesmas. Além 

disso, o livro didático possibilita mais uma atividade envolvendo o conteúdo 

temático, exigindo do aluno o uso do conhecimento sistêmico para identificar 

informações específicas contidas no conteúdo das conversas. 

Concluída a análise e discussão dos dados referentes à segunda aula, 

prosseguimos para a análise da conversa reflexiva 2, que consiste em uma 
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discussão entre os alunos e professores sobre como eles participaram da atividade 

de compreensão oral. 

 

3.2.2 Análise da conversa reflexiva 2 

 
Ao analisarmos as respostas dos alunos durante a conversa reflexiva 2 

apresentadas no excerto 18, vemos que é citado no turno 201 o uso dos sons 

(background sound) – pelo som –, para verificar onde a conversa ocorre e quem 

está participando da conversa. Outro aluno, também se referindo ao background 

sound, cita no turno 203 que se está no mercado, por exemplo, fazem o jeito do 

caixa. Podemos verificar, assim, que os sons reconhecidos pelos alunos auxiliam a 

identificar o contexto da conversa por possibilitarem a inferência de onde a interação 

ocorre e quais são os participantes da situação social. Esta inferência acontece por 

meio do uso do conhecimento de mundo, conhecimento sobre várias coisas e ações 

que refletem as experiências de vida dos alunos e que ficam armazenados na 

memória (BRASIL, 1998).  

Excerto 18 

202.  Carol: Pelo som. 

203.  PP: Se é uma pessoa mais velha, mais nova. 

204.  Carol: Se está no mercado, por exemplo, fazem o jeito do caixa, por 

 exemplo. 

205.  PP: O barulhinho. É isso, Vini? Os sons de trás, o tom da voz. O que mais? O 

que você queria dizer? É isso? Esse tipo de dica? É porque, dá pra prestar 

atenção no que, em quantas pessoas tão falando, se é homem ou se é 

mulher. 

206.  Dionísio: Onde eles estão. Que lugar... 

  Já no excerto 19, no turno 211, a aluna cita as atividades desenvolvidas por 

nós (professora-pesquisadora) como preparatórias e auxiliares para a compreensão 

da atividade oral como um aspecto que facilita a participação do aluno nas 
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atividades ao afirmar: você meio que prepara a gente pra gente entender 

realmente. Tal afirmação demonstra que a aluna percebe que as atividades 

propostas em sala contribuem para o desenvolvimento da habilidade de 

compreensão oral. Retomando a análise da aula 2, relembramos que as ações as 

quais tomamos, envolveram a identificação dos contextos por meio do uso de 

informações visuais, sendo que estes dois recursos são apontados por Goh (2003) 

entre os recursos utilizados pelo ouvinte para estabelecer previsões quanto aos 

textos orais. 

Excerto 19 

211.  Carol: Mas fica mais fácil, porque você sempre faz...você meio que 

 prepara a gente pra gente entender realmente. Então, não que seja 

 difícil, não é uma coisa impossível, entendeu? É que dentro desses aqui, 

 talvez a gente tenha mais um pouco de dificuldade. Mas não que a gente 

 não consiga. 

  

Ainda comentando sobre o que auxiliou na compreensão oral, no excerto 20, 

turno 214, temos um aluno dizendo ser possível entender a mensagem pelas 

palavras conhecidas, as palavras que a gente já conhece. Ao se guiar pelas 

palavras já conhecidas, os alunos fazem uso do conhecimento sistêmico no nível 

léxico-semântico, que além de dizer respeito às palavras de que uma língua dispõe, 

diz respeito também às redes de significado das quais essas palavras participam. 

Excerto 20 

213.  PP: E nessa atividade, por exemplo, que a gente fez hoje. O que é que 

facilitou mais, o que ajudou vocês a completarem a atividade? Desde o 

comecinho da aula até agora, da página quarenta e dois a quarenta e três. O 

que você acha, Vini, que facilitou pra você? 

214.  Vini: As palavras que a gente já conhece. Quando ele perguntou sobre 

 cappuccino, milk. ... money, paga no caixa. Pelas palavras que a gente 

 conhece dá pra entender a frase. 

215.  Michele: Pelas imagens também ajudou bastante a identificar. 



O desenvolvimento da habilidade de compreensão oral em alunos intermediários de língua inglesa durante um 
curso baseado em gêneros 

 

85 

 No mesmo excerto, temos uma aluna comentando o uso das imagens para 

identificar o propósito da situação de comunicação, ou seja, observa-se que mais um 

aluno faz uso do recurso visual para desenvolver a habilidade de compreensão oral. 

Em seguida, no excerto 21, vemos que ao ser questionado no turno 222 quanto ao 

uso do recurso visual para chegar às respostas, a imagem associada à que, o 

aluno afirma no turno 223 que foi pela lógica. É possível relacionar esta lógica 

mencionada pelo aluno ao modelo interativo de processamento de Rost (2002), o 

qual argumenta que os alunos fazem uso tanto do seu conhecimento linguístico 

quanto do seu conhecimento prévio de mundo para compreenderem conversas na 

língua estrangeira.  

Excerto 21 

220.  PP: E como é que vocês chegaram às respostas? Por exemplo, de onde eles 

estão e quem eles são. Como é que se chega à resposta? 

 221. Carol: A partir da imagem. 

222. PP: Da imagem. É? A imagem associada à que? 

223. Dionísio: Pela lógica, né? 

224. Carol: Ao audio. 

 

As palavras conhecidas também foram citadas por outro aluno ao ser 

questionado como chegou ao propósito das conversas. O aluno explica no turno 

228, excerto 22, que chegou à resposta por meio do que está sendo dito e cita como 

exemplo as palavras: dinheiro e cartão. A análise dos excertos 20 e 21 nos mostra 

que nossa preocupação em preparar os alunos trabalhando o vocabulário durante a 

atividade prévia e durante o desenvolvimento da atividade de compreensão oral em 

si é relevante e contribui para o desenvolvimento da habilidade oral. 

Excerto 22  

227.  PP: O propósito da conversa. The purpose of the conversation. O que é  que 

leva a entender esse propósito? 

228.  Dionísio: Pelo que ele está falando ali. No caso do dinheiro e do cartão. Aí 

 deu pra entender que era isso. 
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 Questionamos no turno 244 como foi fazer a atividade em que o livro pede 

respostas específicas, como o que os clientes estão comprando e quanto eles 

pagam. No turno 245, os alunos afirmam que tais perguntas facilitam, pois a gente 

lê a pergunta e acaba prestando mais atenção, no preço, se vai falar ou não. 

Ou seja, o aluno já conhecendo as subpartes do gênero pode identificar em qual 

parte da conversa ele terá a informação necessária para responder a atividade. 

Vemos isso no excerto 23: 

Excerto 23 

244 PP Outro assunto. E essa outra atividade do que eles estão comprando e 

quanto eles pagam? Como é que vocês chegaram à resposta? 

245 Carol: A gente acaba dando mais tempo prá gente... acaba tendo mais 

atenção. A gente lê a pergunta e acaba prestando mais atenção, no 

preço, se vai falar ou não. 

246 PP: Já vai atrás de uma informação específica? 

247 Dionísio: É. 

  

Retomando as questões relativas à compreensão oral discutidas no capítulo 

teórico desta pesquisa, conforme já feito na análise da conversa reflexiva 1, é 

possível verificar que as atividades as quais propusemos e as propostas pelo livro 

didático novamente aparecem na fala dos alunos como atividades que auxiliaram no 

processo de compreensão oral por fornecerem apoio através do conhecimento do 

vocabulário, da contextualização das situações de comunicação, do conhecimento 

prévio sobre o tema abordado em cada conversa e do estudo das subpartes do 

gênero. Em especial, na análise da conversa reflexiva 2, vemos os alunos 

comentando sobre o auxílio do recurso visual como facilitador da atividade de 

compreensão oral. Ao considerarmos, então, a análise da conversa reflexiva 2, 

podemos verificar alguns conhecimentos construídos pelos alunos durante a 

atividade proposta:  

 apoio no vocabulário já conhecido e no vocabulário construído em 

colaboração com os colegas de turma e pelo feedback da professora;  

 apoio do contexto já conhecido; 
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 apoio no recurso visual; 

 apoio no conhecimento prévio relativo ao tema abordado em cada conversa;  

 apoio no conhecimento textual - subpartes do gênero. 

 Concluída a análise e discussão dos dados referentes à segunda conversa 

reflexiva, tendo já discutido as duas perguntas específicas que direcionaram esta 

investigação, faz-se necessário retomar a pergunta mais ampla de pesquisa: como 

as ações da professora-pesquisadora contribuem para a compreensão de textos 

orais numa perspectiva de ensino por meio da abordagem de gênero?  

Podemos verificar pela análise feita que as ações da professora- 

pesquisadora buscaram promover o desenvolvimento da habilidade de compreensão 

oral pelo estudo dos gêneros a fim de preparar os alunos para que possam dominar 

a língua em diferentes situações, sendo os gêneros ferramentas, que, ao serem 

apropriadas pelos alunos, possibilitarão que estes se engajem em atividades de fala 

e escrita em situações de comunicação variadas. 

A seguir, apresentamos um quadro que resume nossas ações e as 

estratégias mobilizadas pelos alunos durante as aulas. É possível verificar que nas 

duas aulas agimos similarmente e que, assim, os alunos se apoiaram nas mesmas 

estratégias para participarem da atividade tanto na aula 1 quanto na aula 2. 

Demonstramos, desse modo, que as ações da professora contribuem para a 

participação dos alunos nas atividades, além de proporcionarem que os mesmos se 

apropriem de estratégias, conhecimento científico, a serem mobilizados em 

atividades futuras para um melhor desenvolvimento da habilidade de compreensão 

oral. 

É possível visualizar no quadro, as estratégias mobilizadas pelos alunos de 

acordo com cada uma de nossas ações como professora-pesquisadora: 



O desenvolvimento da habilidade de compreensão oral em alunos intermediários de língua inglesa durante um 
curso baseado em gêneros 

 

88 

Quadro 01: conclusão de análise 

Ações da professora pesquisadora Estratégias mobilizadas pelos alunos  

 Age como mediadora – 

questionando, concordando, 

elicitando – na construção de 

conhecimentos relativos ao 

vocabulário específico dos 

gêneros estudados.  

 

 Contextualiza as conversas – 

recordando, explicitando as 

situações de uso - com base na 

situação de produção do gênero. 

 

 Constrói o conteúdo temático 

abordado nas conversas - 

analisando as subpartes da 

estrutura interna dos textos orais - 

e solicita informações específicas 

presentes em cada subparte.  

 Apoio no vocabulário já 

conhecido, no vocabulário 

construído em colaboração com 

os colegas de turma e pelo 

feedback da professora.  

 

 

 Apoio no contexto já conhecido. 

 Apoio no recurso visual. 

 

 

 Apoio no conhecimento prévio 

relativo ao tema abordado em 

cada conversa.  

 Apoio no conhecimento textual - 

subpartes do gênero. 
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Considerações Finais 

  

 Nesta seção apresentamos algumas considerações feitas após o fechamento 

da análise. Inicialmente, apresentaremos o processo de construção da pesquisa; em 

seguida, apresentaremos suas conclusões e suas possíveis contribuições. 

 A princípio, o objetivo que norteava esta pesquisa era investigar as causas 

que dificultavam o desenvolvimento da habilidade de compreensão oral dos alunos e 

apontar as estratégias que facilitavam o desenvolvimento dessa habilidade durante 

atividades propostas em sala de aula. Esse objetivo era motivado pelas constantes 

reclamações dos alunos sobre a dificuldade de participar e responder as atividades 

propostas em sala e pela nossa percepção da falta de interesse de alguns alunos 

quanto a participarem das atividades de compreensão oral. Acreditávamos que, 

levantando esses dados, seria possível amenizar tal dificuldade, além de possibilitar 

um melhor desenvolvimento dessa habilidade, explicitando para os alunos as 

estratégias que facilitavam sua participação nas atividades. 

 Entretanto, quando iniciamos a escolha das unidades contidas no material 

didático Interplus que fariam parte da pesquisa, percebemos que era necessário 

também investigar nossa prática como professora durante as atividades de 

compreensão oral a fim de apontar quais das ações realizadas auxiliavam os alunos 

no desempenho durante as atividades. Apenas questionar os alunos quanto a suas 

dificuldades e levantar as estratégias que estes utilizavam para desenvolverem as 

atividades de compreensão oral não forneceriam dados para compreender todo o 

processo de aprendizagem compartilhada que ocorre em sala de aula. Portanto, 

acreditando que a abordagem baseada em gêneros adotada pelo material didático 

facilitava e guiava o desempenho dos alunos na compreensão dos gêneros orais 

presentes nas atividades de compreensão oral, decidimos investigar quais ações 

eram tomadas por nós em sala de aula. 

 A ideia inicial de questionar os alunos durante conversas reflexivas quanto as 

suas participações e seus desempenhos nas atividades propostas nesta pesquisa foi 

ampliada, de modo que esse questionamento, feito em seguida das atividades 

propostas, pudesse apontar como nossas ações como professora contribuíam para 

o desenvolvimento da habilidade estudada. 
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 Dessa forma, investigamos nossas ações durante as atividades de 

compreensão oral e investigamos como essas ações contribuíam para a 

compreensão dos textos orais presentes nas atividades propostas em sala. A 

decisão foi discutir com os alunos sobre como estes participavam das atividades 

propostas durante as aulas referentes à pesquisa e buscar entre suas considerações 

quais estratégias foram mobilizadas durante a atividade, investigando se essas 

estratégias estavam relacionadas às ações por nós realizadas durante a aula. 

 Cremos ser esta pesquisa de grande significado para os estudos da 

habilidade de compreensão oral, por abordar o ensino desta habilidade pela 

abordagem de gênero. Há a necessidade de maiores estudos quanto ao uso do 

gênero como ferramenta para o ensino de compreensão oral em língua inglesa. 

No campo da formação dos professores, acreditamos ser de extrema 

importância a análise da prática em sala de aula e o espaço para o feedback dos 

alunos quanto a tais práticas. Esta pesquisa, além de demonstrar uma significativa 

participação de nossas ações na construção de conhecimentos estratégicos que 

possibilitam uma melhor compreensão dos textos orais, demonstra a importância da 

participação dos alunos e da discussão promovida entre eles, sendo a última, a 

maior contribuição desta pesquisa. Acreditamos ser ainda essencial promover essa 

discussão entre os alunos, buscando investigar sob a perspectiva deles, como 

participam das atividades, quais conhecimentos estratégicos são construídos e, com 

base nessas considerações, refletir sobre a prática dos professores em sala de aula.  

Para a instituição de ensino onde esta investigação foi realizada, a discussão 

envolvendo a abordagem de gêneros e as atividades desenvolvidas em sala, 

seguindo o livro didático, possibilita uma reflexão sobre o quanto esta abordagem 

favorece o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos. 

 Pessoalmente, esta pesquisa contribuiu para que refletíssemos sobre o 

planejamento de nossas aulas, sobre as ações que realizamos em sala de aula e 

principalmente sobre considerar a perspectiva dos alunos constantemente no 

planejamento de futuras aulas. Levar em conta a percepção dos alunos passou a ser 

de extrema importância para nós, sendo que esse espaço para a reflexão em grupo 

entre os alunos passou a ser parte de nossas aulas.  
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 Ao considerar as análises das aulas 1 e 2, pudemos perceber na nossa 

prática alguns aspectos que nos desagradam por não serem consoantes com as 

nossas convicções. Dentre esses aspectos, citamos a monopolização dos turnos de 

fala. Na maioria deles, quem inicia os turnos somos nós, muitas vezes utilizando o 

recurso da repetição das respostas dos alunos. Citamos, também, o fato das 

perguntas feitas durante a interação serem muito pontuais, não envolvendo 

contribuições mais significativas da parte dos alunos, uma vez que as perguntas 

solicitam respostas já pré-determinadas e específicas. Concluímos que tais aspectos 

causaram a falta de criação de espaços para que os alunos construíssem 

conhecimentos de maneira colaborativa. 

 Desta maneira, acreditamos ter aprendido ser necessário assumir o papel de 

professor na interação em sala de aula, mas buscando sempre a construção de 

espaços para a construção de conhecimento de maneira colaborativa e não 

monopolizando os turnos de fala e direcionando por demais as colaborações dos 

alunos. Acreditamos também que nossas ações como professora sejam essenciais 

para o desenvolvimento das atividades propostas em sala e, consequentemente, 

para o desenvolvimento não só da habilidade de compreensão oral, mas também de 

outras habilidades necessárias para a participação em diferentes atividades sociais. 
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ANEXO 1 

 

COLETA AULA 01: Plano de aula 01  

Atividade social: Encontro de Serviços (Shopping around / Service Request)  

Gênero oral: Conversa entre vendedor e cliente 

Atividade de Compreensão oral – unidade 02 - página 16 – Interplus 1. 

Contexto: Esta atividade foi planejada para alunos que frequentam o primeiro livro 

da série Interplus, cujo objetivo é levar os alunos de um nível pré-intermediário para 

um nível pós-intermediário. Esta é a primeira atividade de compreensão oral 

referente ao gênero conversa entre vendedor e cliente.  

Objetivo geral: Desenvolver a habilidade de compreensão oral dos alunos. Discutir o 

contexto de produção (quem são os participantes e qual a função de cada), construir 

o conteúdo temático abordado nas conversas pela análise das subpartes da 

estrutura interna do gênero. 

Pre-listening: 

1. Questionar alunos quanto ao tópico da unidade sendo estudada. 

2.  Atividade de vocabulário.  Pedir aos alunos que digam nomes de possíveis 

lojas que vendam diferentes tipos de produtos. 

While listening: 

1. Pedir aos alunos que façam a atividade proposta no livro: relacionar em qual 

loja o cliente está e qual produto ele pretende comprar. 

 Conv.1 Conv. 2 Conv.3 Conv.4 Conv.5 

Where it takes 

Place 

Clothing 

Store 

Music 

store 

Bookstore Clothing 

store 

Clothing 

store 

What the customer 

Is looking for 

a blouse  a CD a book a jacket a wool 

sweater 
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2. Tocar a passagem uma vez sem pausas, tocar novamente pausando entre 

cada segmento para checar resultados de acordo com a percepção dos alunos.  

3. Identificar as partes da estrutura composicional do gênero. Questionar o aluno 

ao final de cada segmento sobre o que os participantes estão falando.  Listar na 

lousa. 

Conversation 1: greeting, responding to greeting 

Conversation 2: asking about price, asking about paying method, deciding what to 

buy, deciding the paying method 

Conversation 3: offering help, offering a gift, refusing help, asking about price, 

deciding what to buy, deciding paying method 

Conversation 4:  greeting, responding to greeting, offering help, saying what one 

needs, asking about price, asking about paying method, deciding what to buy, 

deciding the paying method 

Conversation 5: greeting, responding to greeting, offering help, saying what one 

needs, asking about price, asking about paying method, deciding what to buy, 

offering a gift 

 

3.  Explicar a atividade 2, tocar novamente parando e checando as respostas. 

Check which customers really end up 

buying what they are looking for.  Write 

the price they pay for it. 

Check which customers end up not 

buying what they are looking for.  Write 

the reason why they don´t. 

Customer 1 Too expensive 

Customer 2 $43.00 

Customer 3 $37.00 

Customer 4 $59.00 

Customer 5 $31.00 
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Post listening: 

1. Questionar alunos como eles chegaram às respostas pedidas durante a 

atividade. (Conversa reflexiva)  

2. Pedir para alunos abrirem a transcrição e checarem as falas usadas durante 

as conversas. (tarefa de casa) 

3. Checar possíveis problemas de vocabulário e completar a tabela com as 

partes das conversas e com a linguagem utilizada em cada uma. (tarefa de casa) 
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Transcrição da Aula 1 

 

Data : 21/03/2010 

01. PP: We are on page sixteen. We are going to do a listening activity.  

Remember the topic of the unit?  What is the topic of the unit? 26 

02. ALUNOS: Shopping around. 

03. PP: We are going to listen to some people going shopping.  Right?  The first 

activity is: we are listening to five conversations.  We have to check where the 

conversation takes place and what the customer is looking for. For example: if I want 

to buy a blouse, where do I go? I want to buy a blouse, I go to a…60 

04. ALUNOS: Clothing store. 

05. PP: Can you tell me names of stores? So.  If I want to buy a blouse, I go to a 

clothing store. 21 

The teacher writes on the board.  

06. Mara:  Shoes. 

07. PP: Shoe store. 2 

08. Michele: drugs. 

09. ALUNOS: drugstore. 

10. PP: If I want to buy medicine, I go to the drugstore. 11 

11. Mara: Bag. 

12. PP: Bag? Purse! What else?  If I want to buy... 9 

13. Mara: Jewels, accessories? 

14. PP:  Accessories like necklaces, bracelets.  Where do I have to go? 10 

15. Carol: Joalheria? 
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16. PP: Jewelry store. 2 

17. Caue: Glasses store. 

18. PP: Which one? 2 

19. Caue:  Glasses store. 

20. PP: OK Eyeglasses store...  I want to buy a notebook, a pen, a pencil.  Where 

do I have to go? Sta... 20 

21. Carol: Stationary. 

22. PP: Stationary.  We saw this last class.  6 

The teacher writes on the board and checks the pronunciation. 

23. PP: If I want to buy a book? 7 

24. Vini: Library. 

25. PP: Library. I don´t buy a book. I lend a book. 10 

26. ALUNOS: Bookstore. 

27. PP: And  if I want to buy a CD? 8 

28. Mara: Music? 

29. PP: Music store… Alright guys?  So, the first activity is: We are listening to the 

five conversations and we have to consider what kind of store these people 

are in and what they are looking for. 35 

The teacher plays the activity once without stopping. 

30. PP: Hey guys, we are listening one more time and this time I am going to stop 

in each conversation and you will tell me the answers for activity number 1. 30 

The teacher plays the first conversation and stops at the end of it. 

31. Carol: Clothing store. 

32. PP: Clothing store… and what is the customer looking for? 9 
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33. ALUNOS: a blouse. 

34. PP: And they talk about what in the conversation? 

35. Mara: price. 

36. PP: the price. They are talking about the price. So guys, let´s make a list here 

of things we talk about when we are going shopping. So the first one we have is 

price. 

The teacher writes price on the board and plays conversation 2. 

37. Mara: CD. 

38. PP: He is shopping for a CD. So, he is in a… 

39. ALUNOS: music store. 

40. Caue: Stationary. 

41. PP: ok, you can buy CDs in a stationary But it depends on the CD, ya? If you 

go to Nobel, Nobel, here, next to FRANS café, there are some CDs, for example… 

And what are they talking about? 

42.  Mara: Price, too. 

43. Caue: Type of CD. 

44. PP: Type of CD? 

45. Mara: pagamento. 

46. PP: The payment. 

47. Mara: The payment. 

48. PP: The payment method. And he says the CD is on…? That there is a special 

discount. How can I say this… the CD is on….? 

49. ALUNOS: Sale. 

50. PP: Sale.  So, we have payment method and he says the CD is on sale.  He is 

deciding to buy, yap? 
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The teacher writes on the board.  And she plays conversation 3. 

51. PP: Where does the conversation take place? 

52. Carol: Bookstore. 

53. PP: In a bookstore. She is interested in what kind of books? 

54. Vini: a book of Australia. 

55. PP: About Australia. Ok! So she is interested in books about Australia. Guys, 

what do they talk about, the customer and the sales person?...What does the 

salesperson do… to help her? 

56. Mara: Explanation about the book. 

57. PP: ok. He explains, he comments: If it is in Australia you are interested in, this 

book is interesting. So, the salesperson comments on the item.  He wants to 

sell, yah? He tries to give information, to help. 

The teacher writes on the board and she plays conversation 4. 

58. PP: Where is the guy? 

59. ALUNOS: Jacket. 

60. PP: Where is he? 

61. Mara: The boyfriend. 

62. PP: It´s the boyfriend, yes. He wants a present for his girlfriend. But, where is 

he? 

63. ALUNOS: In the clothing store. 

64. PP: In the clothing store. And he wants a … 

65. ALUNOS: a jacket. 

66. PP: a jacket.  He gives information, some information to the salesperson, yah? 

67. Caue: Payment. 
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68. PP: Payment method…he asks.  What does he say about the jacket? 

69. Caue: Color. 

70. PP: The…  

71. Michele: size. 

72. PP: The size, yes. So, they talk about the color and they talk about the size. 

73. Caue: What´s the meaning of size? 

74. PP: What? 

75. Caue: What´s the meaning of size? 

76. PP: Small, medium, large. Yap? 

77. Caue: Ah tá! 

78. PP: Which size is the jacket he is looking for? 

79. ALUNOS: Small. 

80. PP: Small, ok! And then we go to conversation 5. 

The teacher plays conversation 5.  

81. PP: Where does the conversation take place? 

82. ALUNOS: Clothing store. 

83. PP: Clothing store and he is looking for a … 

84. ALUNOS: a sweater. 

85. PP: A sweater, he talks about the fabric of the sweater.  What kind of sweater 

is he looking for? …made of…? 

86. Mara: Wool. 

87. PP: Wool.  Yah? Wool sweater! Remember this, guys?  The fabric. Wool. 

What´s the meaning of wool? ... Lã. Yah? 

88. ALUNOS: ahhhhhhh 
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89. PP: A wool sweater.  So, he is looking for a wool sweater.  He talks about what 

in the conversation. 

90. Caue: The colors. 

91. Mara: The size. 

92. PP: The fabric. OK? Now, guys… do all the customers buy the item ther are 

looking for? Everybody bought? 

93. ALUNOS: No 

94. PP: No.  Some bought.  Some didn´t.  In activity number 2, we are listening 

one more time, and this time you have to tell me who bought, how much paid, 

and who didn´t buy, why didn´t buy.  So, se… the activity is divided in 2 parts.  

The first part you are writing for the customers who bought, then you out… you 

check the customer and put the price.  In the second part, you check who 

didn´t and put the reason.  

The teacher plays conversation 1 again. 

95. PP: Did she buy the blouse? 

96. ALUNOS: No. 

97. PP: No. What was the reason? 

98. Mara: It´s expensive. 

99. PP: Expensive. 

The teacher plays conversation 2 again. 

100. PP: Did he buy? 

101. ALUNOS: Yes. 

102. PP: How much did he pay? 

103. ALUNOS: $43 dollars. 

104. PP: $43. Ok! 
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The teacher plays conversation 3. 

105. PP: Did she buy the book? 

106. Michele: Yes. 

107. PP: First she says she is not buying… she is… 

108. Mara: Looking. 

109. PP: Just looking, but afterwards she decides to buy. How much did she pay? 

110. ALUNOS: $ 37. 

111. PP: $ 37 dollars.  It´s easy for you….yah… he has the answers. 

112. Caue: Eu fiz agora. 

The teacher plays conversation four. 

113. PP: Did he buy the jacket? 

114. ALUNOS: Yes. 

115. PP: How much did he pay? Fifty…? 

116. Mara: Nine dollars. 

The teacher plays conversation 5. 

117. PP: Yes or no? 

118. ALUNOS: Yes. 

119. PP: How much? 

120. Mara: $ 31. 

121. PP: Thirty… 

122. ALUNOS: Thirty one dollars. 

123. PP: Ok, very good, guys. 

124. Caue: The customer... Tem um bônus! 
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125. PP: Yah, he got a bonus.  A discount. 

 

TRANSCRIÇÃO DO AÚDIO AULA 1  

 

CONVERSA 1 

Saleswoman: How are you today? 

Woman: Hello. Nice Blouse. 

Saleswoman: The embroidery is handmade. 

Woman:  That´s why it costs so much. 

Saleswoman: That´s why it´s worth so much. 

Woman: OK. I´ll think about it. 

 

CONVERSA 2 

Man: I´ll take these CDs. 

Cashier: OK. 

Man: I´ll take that CD on sale as well. 

Cashier: How will you be paying for that? 

Man: Cash. 

Cashier: 43 dollars, please. 

Man: How much? 

Cashier: 43 dollars. 

Man: OK. 

Cashier: Goodbye. 
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Man: Bye. 

 

 

CONVERSA 3 

Salesman: Can I help you? 

Woman: No, thanks. I´ll just look around. 

Saleswoman: That book is really not great…just in case you intend to buy it, you´ll be 

wasting your money.  If it´s Australia you are interested in, this one, on the other 

hand, is very good.  I think the man who wrote has actually been there, which 

helps… There´s also… 

Woman: Thanks, I´ll think about it.  I`ll take this one. 

Salesman: Alright, alright, so maybe it´s not that bad after all.  Actually, it´s a sort of 

classic read for people who want to know more about Australia. 

Woman: How much do I owe you? 

Saleswoman: 37 dollars.  And I´ll tell you what: I´ll throw in one of these for free. 

Woman: Thanks. 

Salesman: My pleasure. 

 

CONVERSA 4  

Saleswoman: Hello! How are you doing today?  May I help you find something? 

Man: No, thanks. I´m just looking. Uh, well, maybe you can. I´d like to buy a nice 

jacket for my girlfriend´s birthday, but I´m not sure which one she´d like the best. 

Salesman: This one is cut very nicely and it´s very popular right now. 

Man: Yes, I like it too. And the color would look good on her.  But I just don´t know 

the size.  I think it´s small but would I be able to exchange it if it´s too small? 
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Saleswoman: Yes, of course. 

Man: Then I guess I´ll take this one. How much does it cost? 

Saleswoman: 59 dollars. 

Man: Fine. 

Saleswoman: How will you be paying for this? 

Man: With a credit card. 

Saleswoman: OK. Just take this sales slip and your card over to register 12 and the 

cashier will ring it up for you. 

Cashier: Here you go.  Just sign the slip here, please, and here´s your bag. 

Man: Thanks. 

Cashier: You are welcome. 

 

CONVERSA 5 

Salesman 1: How are you today? 

Man: Hello. 

Salesman 1: Can I help you? 

Man: Well, I´d like to find a wool sweater but I guess you´ve only got summer clothes. 

Salesman1: Our winter collection is on the upper floor. I´ll let you look around and if 

you´d like to try something on, you can come downstairs. 

Man: Thank you. 

Man: Excuse me. Would you have one of this in a smaller size and a different color? 

Salesman 2: We´ll have it small and the colors are black, gray and blue. 

Man: I´ll take the blue one. How much is it? 
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Salesman 2: 31 dollars. You can take it to the register and you´ll get a 10-dollar 

bonus for the new collection. 

Man: Fine.  
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ANEXO 2 

 

CONVERSA REFLEXIVA 1 

 

126. Bom, então agora eu quero que vocês me falem o que vocês fizeram prá 

chegar às respostas.  Primeiro na atividade 1.  Como é que a gente chega 

nessas respostas? Como vocês chegaram às respostas? 

127. Michele: Escutando. 

128. Mara: Tentando estabelecer... é ...pegando... 

129. Vini: Pelas palavras mais simples. 

130. Caue: Escutando os nomes dos objetos. 

131. PP: Então, o vocabulário facilitou, é isso? 

132. ALUNOS: É  

133. PP: Já saber o vocabulário.  

134. Mara: Isso 

135. PP: Ta! O que mais?  Que tipo de informação ou que parte a gente tem que 

prestar atenção?  Essa atividade número 1, por exemplo, é uma estratégia prá 

você pegar o sentido geral do texto ou ta pedindo uma informação específica? 

136. Caue: Geral. 

137. Carol: Aos poucos ela vai pedindo né... 

138. PP: Então você vai identificando durante toda a atividade, durante toda a 

conversa, ahh? 

139. Carol: Isso. 

140. PP: O que mais que facilita?  Antes de falarmos de facilitadores.  Como vocês 

chegaram às respostas da 2. Ali é informação geral ou específica? 
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141. ALUNOS: Específica. 

142. PP: E como é que a gente chega nessa informação específica? 

143. Mara: Ahh, ouvindo... prestando atenção no...já sabendo do que vem...qual 

era o contexto e que isso se daria no final da situação, prestando mais 

atenção no final da situação. 

144. PP: então você presta atenção em um determinado ponto.  Vocês fizeram isso 

ou não? 

145. ALUNOS: Sim. 

146. PP: É! Todo mundo? Mais alguma coisa? 

147. Mara: Tive dificuldade na conversation 3. 

148. PP: Na 3, porque? 

149. Mara: Eu não sei, eu achei que, não sei se foi a pronuncia dele que não me 

ajudou, eu não consegui entender muito bem o que ele falava. 

150. PP: A parte dele? 

151. Caue: Ele fala muito rápido. 

152. Mara: É, acho que é, não sei se ele falava muito rápido. 

153. PP: Tá! E também será que é porque uma hora ela fala que só ta olhando, 

depois ela decide, fica confuso ou não?  O que você acha? 

154. Caue: Ele tenta vender... e ela ta... será que eu compro, será que eu não 

compro. 

155. Carol: Só tipo a segunda vez que dá prá entender melhor. 

156. PP: que dá prá entender melhor? 

157. Mara: As outras eu peguei de primeira, essa eu tive dificuldade. 

158. PP: Então o que ajuda na compreensão da atividade oral?  Vocês falaram já 

então, vocabulário, a Mara falou do contexto... 
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159. Carol: A repetição. 

160. PP: A repetição? 

161. Carol: Ouvir mais vezes. 

162. PP: Ouvir mais vezes, né. 

163. Caue: as palavras chaves, né! Você presta atenção em uma palavra em vez 

de uma frase inteira. 

164. PP: Esse esquema que a gente fez aqui na lousa na atividade 1, de colocar o 

que cada conversa estava falando: cor, tamanho. Na segunda vez, ajudou ou 

não? 

165. Mara: ajudou aqui prá outra atividade. 

166. PP: É! Pra compreensão geral. 

167. Caue: Ajudou sim! 

168. PP: Então sabendo que tipo de informação você fala com um vendedor, ter 

esse roteirinho do que é conversado, ajuda? 

169. Michele, Carol: Ajuda. 

170. Mara: Ajuda, bastante! 

171. PP: Mais alguma coisa que facilita, que vocês... 

172. Mara: Não, acho que é isso.  E essas variações de pronuncias... acontecem 

normalmente, né! Não vai todo mundo falar pausado e devagar, do jeito que a 

gente quer né. 

173. PP: Ontem uma aluna lá na Usc falou assim prá mim que ela queria praticar 

atividades de compreensão oral longas, mas lentas. 

174. ALUNOS: RS 

175. Mara: E o mundo perfeito é assim. 
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176. PP: As atividades vão ficando mais longas e mais difíceis, né!  Porque você já 

tem que estar apto a entender mais facilmente.  Não vai ser longa e lenta né. 

177. Vini: Uma conversa normal. 

178. PP: Uma conversa normal.  Como a gente fala no dia, dia né. E o que 

dificultou fora a questão da pronuncia e do “misleading” de falar que não vai 

comprar, depois vai comprar? 

179. Mara: Eu acho que é algumas coisas de vocabulário mesmo, que eu não 

lembrava. 

180. Carol: É! Uma palavra ou outra que escapa e você não consegue 

compreender... 

181. Mara: É o que ele falou das palavras chaves, alguma ou outra que você não 

entende que é difícil, que você consegue formar... 

182. Caue: Exercícios assim, você tem que estar ligado sempre porque se você 

parar prá pensar no significado de uma palavra, você não ouve outras 15 e 

acabou... 

183. Mara: Aí você perdeu tudo. 

184. PP: Então, não dá prá você querer traduzir, por exemplo, ou entender palavra 

por palavra. Isso dificulta de repente. Mais alguma coisa? That´s all for now? 

185. ALUNOS: Yes! 
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ANEXO 3 

 

COLETA – AULA 02 

Plano de aula 2  

Atividade social: Compras (Buying) 

Gêneros: diálogos em mercados (caixa – cliente); listas, diálogos familiares. 

Atividade de Compreensão oral – unidade 05 - página 42 – Interplus 1. 

Contexto: Esta atividade foi planejada para alunos que frequentam o primeiro livro 

da série Interplus, cujo objetivo é levar os alunos de um nível pré-intermediário para 

um nível pós-intermediário.  Esta é a primeira atividade de compreensão oral 

referente aos gêneros conversas no mercado, porém os alunos já estavam 

estudando o gênero listas na unidade, eles já haviam discutido o contexto de 

produção (quem escreve, para quem e com qual finalidade).   

Objetivo geral: Desenvolver a habilidade de compreensão oral dos alunos.  

Apresentar o contexto que será enfatizado na unidade (comprando mantimentos / 

escrevendo listas de compras); apresentar situações reais que abordam o mesmo 

tema expondo os alunos a diferentes estruturas de linguagem.  

 

Pre-listening: 

1. Solicitar aos alunos que imaginem a situação representada em cada figura 

descrevendo onde elas ocorrem, quem são os participantes, o que eles estão 

fazendo e quais listas eles poderiam elaborar. 

2. Discutir com os alunos as situações e os possíveis tipos de listas solicitando a 

participação de todos. 

While listening  

3. Pedir aos alunos para lerem o quadro na atividade 1 a fim de saber quais os 

tipos de informação eles terão que buscar na atividade oral. 
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 Conv.1 Conv.2 Conv.3 Conv. 4 

Where the 

speakers are 

Supermarket Home Supermarket home 

Who the 

speakers are 

Customer, 

cashier 

Husband, 

wife 

boyfriends friends 

What the 

purpose of 

the 

conversation 

is 

Deciding the 

paying 

method 

Deciding 

which 

groceries to 

buy 

Finding 

groceries 

and paying 

for them 

Deciding 

which 

clothes to 

pack 

What picture 

it refers to: 

A,B,C or D 

C A D B 

 

4. Tocar uma vez a gravação e pedir para os alunos completarem o quadro. 

5. Solicitar a participação dos alunos, discutir as respostas de todos, questionar 

como chegaram às respostas. 

6. Atividade 2. Pedir aos alunos que identifiquem entre as listas estudadas na 

página 40 quais poderiam ser escritas nas situações ouvidas.  Discutir com os 

alunos. 

List 1: conversations 1 and 2 

List 2: no matches 

List 3: conversation 4 

List 4: conversation 3 
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7. Pedir aos alunos que leiam o quadro da atividade 3 para que saibam as 

informações que buscarão durante a atividade. 

 Conv.1 Conv.2 Conv.3 

What they are 

buying 

Not mentioned Cheese, coffee, 

cappuccino, bread, 

cereal, milk, pasta 

Wine, chips, 

peanuts 

How much they 

pay 

$62.16 Not mentioned Not mentioned 

 

8. Tocar a gravação mais uma vez, parando ao final das conversas 1,2 e 3 e 

checando com todos os alunos o que os clientes compraram e  quanto eles 

pagaram. 

9. Tocar a conversa 1 mais uma vez e discutir com os alunos qual problema o 

cliente está tendo nessa conversa. 

Problem: The customer is trying to pay charge in a cash only line. 

Post listening  

10.  Analisar a linguagem utilizada nas conversas seguindo as atividades do 

workbook, pg 25. 
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TRANSCRIÇÃO DA AULA 2 

 

Data:        05/2010 

01.  PP: You have four pictures there and we have to describe in each  picture: 

who the people are; what the people are doing and what kind of list they could 

write. Remember last class we talked about the lists: the grocery list, things to 

do list, ya? So, first, picture A.  

02. Carol: They are reading a newspaper. 

03.  PP: Reading a newspaper in the...? Where are they? In the kitchen. ok? 

 The teacher guides a student: We are on page forty-two.  

 So, reading the newspaper in the kitchen. But, who are they? 

04.  Carol: They… 

05.  PP: Are they husband and wife?  

06.  Carol: a married couple. 

07:  PP: A married couple? 

08.  Carol: Husband and wife. 

09.  PP: Ok. So let‟s see. We have a married couple reading the newspaper  in 

the kitchen. What kind of list could they do? Could they be doing? 

1O.  Carol: She is doing… 

11.  PP: What kind of list? They are in the kitchen. What kind of list do I usually 

write in the kitchen? 

12.  Carol: Grocery. 

13.  PP: Grocery. Yeah. Grocery list. So, we are imagining. They could be writing a 

grocery list.  
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The teacher explains to a student who seemed confused: Groceries, Vini, is the 

same  as the items you buy in the supermarket. Food. Ok, Dionisio? 

14.  Dionisio: Ok! 

15.  PP: So, this is picture A. What about picture B? 

16. Carol: She is making a … como que é? 

17. PP: How can I say guys „fazendo as malas‟? 

18.   Carol: clothes to pack. 

19.  PP: So she‟s packing. And, where is she? 

20.  Carol: In the bedroom. 

21.  PP: And who? Who‟s she? 

22.  Carol: The mother. 

23.  PP: Mother? How old is she? 

24.  Michele: Thirty years old. 

25.  PP: Thirty years old? Can I say she is young? A young woman? Or 

 middle aged? 

26.  ALUNOS: Young. 

27.  PP: A young woman packing her clothes in the… 

28.  Carol: Bedroom. 

The teacher writes on the board. 

29.  PP: So, she could be writing a … 

30.  Carol: clothes to pack. 

31.  PP: A list of clothes. Alright, Vini? Dionisio, ok? Picture C. Where is this 

woman, Dionisio? 

32.  Dionisio: An old woman. 
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33.  PP: An old woman. But where is she? 

34.  Dionisio: She‟s at the checkout. In the supermarket. 

35.  PP: Ok! So, an old woman at the checkout. 

The teacher writes on the board. And, what is she doing? 

36.  Dionisio: She are paying. 

37.  PP: Yes.  What kind of list could she use in this situation? In the 

 supermarket. 

38. Dionisio: Como assim? 

39.  PP: What kind of lists do I take to the supermarket? A list of what? 

40.  Dionisio: Do que tá aqui? Assim….: bananas. 

41.  PP: Bananas. 

42.  Dionisio: Champagne. 

43.  PP: Champagne, soda. So, a list of groceries, ya?  She could have a list  of 

groceries with her. And picture D, Vini? Where do you think they are? 

 Where are they? 

44.  Vini: Onde eles estão? É… lanchonete. 

44.  PP: Snack bar?  

45.  Vini: snack bar! 

46:  PP: In a snack bar? Can I say they are in a convenience store? Ok? 

47.  Carol: Ok. 

48.  PP: If you go to Flag the gas station here, you have… There‟s a 

 convenience store there, Ok? 

49.  ALUNOS: OK. 
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50.  PP: So they are…they are in a convenience store. And what are they 

 doing? In the picture? 

51.  Dionisio: They are talking to the cashier. 

52.  PP: Talking to the cashier. And the guy is what? What is that in his hand? 

53.  ALUNOS: Money. 

54.  PP: Money, so he is…? 

55.  Carol and Vini: Paying. 

56.  PP: Paying.  It‟s a couple in a convenience store. They are paying to the 

 cashier.  In a convenience store, what kind of things can I buy? 

57.  Carol: Bread, soda. 

58.  PP: Chips. 

59.  Carol: Chips. 

60.  PP: Potato chips. What else? 

61.  Dionisio:  „Balas‟. 

62.  PP: Candy, chocolate. So, could be a list of snacks? 

63.  Carol: Lanchinho. 

64.  PP: Lanchinho! 

65.  Vini: Snacks é „lanchinho‟? 

66. PP: É. „Lanche‟.  Let‟s see. They could have a list of snacks. Ok? Now  guys 

we‟re taking a look on page forty-three to complete the first  activity, to check if 

our predictions were correct. The questions are: where are the speakers?  

Who are the speakers? A young woman? A married couple? Friends? What 

the purpose of the conversation is. So, they are talking for what? Are they 

talking because they want to pay? Because they want to buy an item? 

Because they want to complain, ok? What‟s the purpose of the conversation? 
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The objective. And what picture it refers to: A, B, C or D? Ya? Understand 

purpose? 

67.  Carol: Yes. 

68.  PP: Alright. Let‟s see. 

 

Conversation 1 

The teacher plays conversation 1 

69.  PP: So, where are they? 

70. Vini: Check out. 

71.  PP: At the checkout. In the…? 

72.  Carol: Supermarket. 

73.  PP: In the supermarket, ok. Who the speakers are? Who is talking in the 

 conversation? 

74.  Michele: The Salesperson and… ‟cliente‟. 

75.  PP: The customer. 

76.  Carol: The customer. 

77.  PP: The customer. Is it a salesperson? To be more specific… Diógenes? 

78.  Dionisio: The cashier. 

79.  PP: The cashier, ya. So, we have a conversation between a customer and a 

cashier. Remember, Carol? 

80.  Carol: Yes. 

81.  PP: Cashier is the person who receives the money, ya? Ok, Vini? And  what 

the purpose…what is the purpose of the conversation? 

82.  Carol: The customer don‟t have money. 
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83.  PP: Money. She only has a….? 

84.  Carol AND Dionisio: Credit card. 

85.  PP: Credit card.  When I talk about money and credit card, I‟m talking 

 about the payment method, ya? So, the purpose of the conversation is  the 

payment method - how to pay.  Like this guys: payment Method. And 

 which picture? 

The teacher writes on the board. 

86.  Carol: C. 

87.  PP: Picture C. Alright.  Let‟s check conversation two? 

 

Convesation 2 

The teacher plays conversation 2. 

88.  PP: Where are they? 

89.  Carol: In the kitchen. 

90.  PP: In the kitchen. Who are the speakers, Vini? Who are the speakers? 

91.  Vini: Speakers? 

92.  PP: Who is talking? Here. 

93.  Vini: Esqueci como fala... 

94.  PP: Here.  

The teacher shows it on the board. 

95:  Vini: A married couple. 

96.  PP: A married couple. Ok.  A married couple. What‟s the purpose of the 

 conversation? 

97.  Carol: What groceries to pay. 
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98.  PP: To buy. What groceries to buy. And that is picture? 

99.  Carol: A. 

100.  PP: A. 

101. Vini: A. 

 

Conversation 3 

The teacher plays conversation 3. 

102. PP: Where are they? Di. Carol. 

103.  Carol: In the convenience store. 

104.  PP: In the convenience store. Who are they? 

105.  Carol: The cashier and the customers. 

106.  PP: Cashier and customers. And what‟s the purpose of the conversation? 

107.  Dionisio: What they bought. 

108.  PP: What they bought, they want to…? 

109.  Carol: Pay. 

110.  PP: Pay, ya? They are paying for what they bought. And picture? 

111.  Carol: D. 

112.  PP: D, ok. Conversation four. 

 

Conversation 4. 

The teacher plays conversation 4. 

113.  PP: So, they are in the…? 

114.  Carol: Bedroom. 
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115.  PP: She is in the bedroom, and they are what? On the…? 

116.  Carol: Cell phone. 

117.  PP: Yes, on the cell phone, on the telephone. She‟s in her bedroom. 

 Who are they? What‟s the relationship between the two, guys? 

118.  Dionisio: Close friends. 

119.  PP: Close friends? Can be. And the purpose of the conversation? Ok, 

 close? Close friends, not distant. Ya? Close friends. I‟m not talking about 

 space. I‟m talking about intimacy, ya? The purpose of the conversation, Vini? 

120.  Vini: eu não lembro de nada. 

121.  PP: No? What does she want? What does she ask on the phone? 

122.  Carol: What clothes... 

123.  PP: What clothes to take, ya? Should I bring anything dressy? Where  are 

we going?  She wants to know which clothes to take. And that‟s  picture? 

124.  Dionisio: B. 

125.  PP: B. Alright.  Now, we have to match the conversations with the list we 

 checked last class. The lists are on page forty. Take a look there. Ya? 

There are four lists.  Number one: you have a list of groceries. Number  two: 

a list of things to do. Number three: clothes. And number four:  snacks. Ok? 

So, let‟s see conversation one, or list one. In which  conversation could we 

match this list with? List number one? Which  conversations? 

126.  Carol: A? 

127.  PP: Picture A? Conversation? 

128.  Carol: Conversation two. 

129.  PP: Two. Conversation two. Only conversation two? 

130.  Carol: C? 
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131.  PP: Picture C, conversation? 

132.  Carol: One. 

133.  PP: One, ok. So, the old lady in the supermarket at the checkout and the 

 married couple in the kitchen, right? What about list two, things to do?  Can I 

match with any conversation? 

134.  Carol: Yes. 

135.  PP: What do you think? 

136.  Carol: Conversation four. 

137.  PP: Conversation four? With the clothes? That‟s list two or list three? Ya? 

138. Carol: Yes. 

139:  PP: So list three, conversation four.  

140.  Carol: Yes. 

141.  PP: Ok? List one, conversations one and two. List two, I don‟t think so  guys. 

I don‟t think we can match. Can we? List three, conversation four.  And list 

four, the snacks?  Milk, chips, peanuts, records? 

142.  Michele: Conversation three. 

143.  PP: Conversation three, ok.  

144.  Dionisio: One! 

145:  PP: One. Alright? Ok, Vini? So guys, now we‟re listening to conversations 

 one, two and three one more time. You have to tell me, when possible,  what 

they are buying and how much they pay, alright? 

 

Activity 3 

Conversation 1 

146.  PP: Do they mention any items?  
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147:  Carol: No. 

148.  PP: They talk about the price. How much? 

149.  Carol: Sixty-two and sixty… 

150.  Vini: Sixty-two and…  

151.  PP:Sixteen … 

152.  Dionisio: cents. 

153. PP: Sixty-two dollars and sixteen cents. 

 

Conversation 2 

154.  PP: What are they buying?   

155.  Carol: Cappuccino. 

156.  PP: Cappuccino. 

157.  Carol: Milk, some bread. 

158.  Dionisio: juice 

159.  Carol: pasta 

160.  PP: That‟s it? 

161.  Carol: And cereal. 

162.  PP: Cereal? Ok. They talk about decaf also, ya? Decaf, „descafeinado‟,  ya?  

Do they talk about the money? The… how much they have to pay? 

163.  Dionisio: Cappuccino. 

164.  PP: No? Just the price of the cappuccino. How much is the cappuccino? 

165.  Dionisio: One dollar and five…‟cinquenta e sete‟. 

166.  PP: One dollar and fifty…? 
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167.  Carol AND Dionisio: Seven. 

168.  PP: Seven cents. Ok, very good Diógenes.  And now guys, conversation 

 three. 

 

Conversation 3. 

169.  Carol: Chips. 

170.  PP: Chips. 

171.  Carol: Peanuts. 

172.  PP: Peanuts. 

173.  PP: Chips, peanuts and what else? A bottle of…? It‟s not champagne. A 

 bottle of what? 

174.  Carol: Wine. 

175.  PP: Wine, chips, peanuts and the bottle of wine. Chips, peanuts and  a 

bottle of wine. Alright?  

The teacher writes on the board. Do they talk  about the money? 

176.  ALUNOS: No. 

177.  PP: No. The price, no. To finish the activity guys we‟re listening to 

 conversation one and you have to tell me what the…what problem is the 

 customer having. 

 

Activity 4. 

178.  PP: What is the problem there? 

179.  Carol: The customer just has a credit card. 

180.  PP: Just has a credit card, but why is this a problem? 
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181.  Dionisio: The cashier only accepts cash. 

182.  PP: She is in a cash only line. The cahier only can accept…can only 

 accept cash, ya? She says: This is a cash only line, alright?  

The teacher writes on the board. 

 So, this is the problem. And she insists, ya? Can I? Just one time! I never 

 do that, please. „Jeitinho brasileiro‟, ya? Trying, ya? Ok. 
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ANEXO 4 

 

CONVERSA REFLEXIVA 02 

 

183. PP: Vou fazer umas perguntinhas pra vocês, tá? A primeira pergunta que 

 eu queria fazer é assim: Quais foram às partes dos textos, das  conversas 

que vocês acharam assim, mais difíceis de fazer? 

183.  Dionisio: No geral? 

184.  PP: Isso. O que é que foi mais difícil Diógenes? De responder ou de...? 

185.  Michele: What the purpose of the conversation is. 

186.  PP: Ya? 

187.  Dionisio: Acho que foi isso também, prá identificar o que eles estavam falando 

de comida. 

188.  PP: Pera, vamos lá.  

189. Pra você, qual o propósito? 

190. Carol: Qual o propósito? 

191.  PP: Por quê? 

192. Carol Porque precisa usar bastante os... como chama...? Ter um bom 

conhecimento das palavras. Às vezes foge um pouquinho. Às vezes fica  meio 

difícil. 

193.  Vini: Lembrar das palavras que ele fala no texto. 

194.  Carol: É mais fácil saber quem é que tá falando. Essas coisas... 

195.  Dionisio: É. Porque as palavras de comida que geralmente confunde. Pelo 

 menos prá mim . 
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196.  PP: Você diz o vocabulário em si. O vocabulário da conversinha. O que  eles 

estão comprando por exemplo. E por que é mais fácil de identificar as 

pessoas? Quem tá falando. 

197.  Vini: Não sei, porque ele dá bastante dica. 

198.  PP: Que tipo de dica? 

199.  Vini: Quando a mulher fala com ele e ele fala com a mulher. Não sei. 

200.  PP: Dá pra saber, por exemplo, pela voz, é isso? 

201.  Vini: É. 

202.  Carol: Pelo som. 

203.  PP: Se é uma pessoa mais velha, mais nova. 

204.  Carol: Se está no mercado, por exemplo, fazem o jeito do caixa, por 

 exemplo. 

205.  PP: O barulhinho. É isso, Viní? Os sons de trás, o tom da voz. O que mais? 

O que você queria dizer? É isso? Esse tipo de dica? É porque, dá  prá prestar 

atenção no que, em quantas pessoas tão falando, se é homem ou se é 

mulher. 

206.  Dionisio: Onde eles estão. Que lugar... 

207.  PP: Tá bom. E aí então o que ficou mais difícil pra você Diógenes, 

 seria? 

208.  Dionisio: A parte do vocabulário mesmo. 

209.  PP: Vocabulário. Pra você, o mais difícil? 

210.  Vini: Vocabulário também. Entender o que eles estão falando. No que  eles 

estão falando...lembrar das várias palavras que eu conheço que  eles falam 

no texto. Acho que só. 

211.  Carol: Mas fica mais fácil porque você sempre faz...você meio que 

 prepara a gente prá gente entender realmente. Então, não que seja 
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 difícil, não é uma coisa impossível, entendeu? É que dentro desses aqui, 

 talvez a gente tenha mais um pouco de dificuldade. Mas não que a gente 

 não consiga. 

212.  Dionisio: É mais questão de fazer sempre...de acostumar. 

213.  PP: E nessa atividade, por exemplo, que a gente fez hoje. O que é que 

facilitou mais, o que ajudou vocês a completarem a atividade? Desde o 

comecinho da aula até agora, da página quarenta e dois a quarenta e  três. 

O que você acha, Viní, que facilitou pra você? 

214.  Vini: As palavras que a gente já conhece. Quando ele perguntou sobre 

 cappuccino, milk. ... money, paga no caixa. Pelas palavras que a gente 

 conhece dá pra entender a frase. 

215.  Michele: Pelas imagens também ajudou bastante, a identificar. 

216.  PP: Dá pra fazer esse link entre a descrição que a gente fez da imagem 

 e a atividade? 

217.  Dionisio: dá!  

218 . Vini: Aha. 

219.  Carol: Com certeza. Precisava, eu acho... realmente disso pra gente 

 conseguir entender, como a gente conseguiu entender agora no final,  tudo. 

220.  PP: E como é que vocês chegaram às respostas? Por exemplo, de  onde 

eles estão e quem eles são. Como é que se chega à resposta? 

 221. Carol: A partir da imagem. 

222.  PP: Da imagem. É? A imagem associada à que? 

223.  Dionisio: Pela lógica, né? 

224. Carol: Ao áudio. 

225.  PP: Ao áudio. Mas que tipo de dica, você falou dica, né, do áudio que te 

 ajuda? 
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226.  Vini: O barulhinho também, do lugar onde eles estão. Aqui o cara tava... o 

 barulinho do jornal. A mulherzinha ajudando.... milk, tal! Isso ajuda! 

227.  PP: O propósito da conversa. The purpose of the conversation. O que é  que 

leva a entender esse propósito? 

228.  Dionisio: Pelo que ele está falando ali. No caso do dinheiro e do cartão. Aí 

 deu pra entender que era isso. 

229.  PP: Por exemplo, pela imagem aqui, que a gente viu a senhora no 

 caixa. Dá pra eu imaginar o que ela tá conversando no caixa? 

230. Carol: Não. 

231.  PP: Não? 

232.  Dionisio: Pode ser um monte de coisas. 

233.  PP: Mas ela não tá pedindo um biquíni, por exemplo. 

234.  Michele: Não 

235.  PP: Dentro desse monte de coisas o que é que dá pra ser, se a gente  fosse 

usar aqui mais a figura. 

236. Carol: O pagamento realmente. 

237.  PP: Pagamento. 

238.  Dionisio: Conversando, sei lá. 

239.  PP: Conversando? Ou a moça no telefone. 

240. Carol: Pra separar as coisas. Ela podia estar falando não só com a 

 pessoa o que ela deveria levar realmente. Mas podia estar falando com  a 

mãe dela, ou uma amiga. 

241.  PP: Sobre... 

242. Carol: Contando... 

243.  Vini: Várias pessoas.  
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244.    PP: Outro assunto.  E essa outra atividade do que eles estão comprando     e 

           quanto eles pagam? Como é que vocês chegaram na resposta? 

245.  Carol: A gente caba dando mais tempo pra gente ...acaba tendo mais  

atenção. A gente lê a pergunta e acaba prestando mais a atenção, no 

 preço, se vai falar ou não. 

246.  PP: Já vai atrás de uma informação específica? 

247. Dionisio: É.  

248. Carol: Isso. 

249. PP: E aí, fala pra mim. Como é que vocês sabem o que vocês têm que 

 fazer? Por exemplo, você falou pra mim: „-Eu leio a pergunta e eu presto 

 atenção no item específico. ‟ Como é que você sabe disso? Que você  tem 

que fazer isso. 

250. Dionisio: Nossa, Leila !  Não sei! Eu nunca parei prá pensar nisso! 

251. Carol: A gente já tinha ouvido a conversa inteira.  Então já tinha  uma...u 

conhecimento...uma... 

252.  Vini:...uma ideia. 

253.  PP: Mas assim, vamos dizer que são estratégias que vocês usam, não  é? 

254.  Carol: Sim. 

255.  PP: O Vinícius falou: „- Eu presto atenção no barulhinho do fundo. ‟ Ou então 

em algum tipo de vocabulário específico. E a Carol falou agora: „-  Eu fico 

prestando atenção pela pergunta na informação que tá perguntando 

realmente. Como é que... Por que vocês fazem isso? Quando vocês estão 

assistindo televisão, vocês fazem isso? 

256.  Carol and Vini: Não. 

257.  Vini: A TV já mostra tudo. 

258.  PP: Não. 
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259.  Michele: É difícil dizer. 

260.  PP: É intuição? 

261.  Dionisio: É 

262.  Carol: Não. 

263.  Vini: Mais ou menos acho que é, porque você tá escutando a conversa, o que 

eles estão comprando, aí você vai escutar ele falando: „- Tô comprando tal 

coisa.‟ Aí vc já coloca. 

264.  PP: Esse tipo de coisa vocês fazem em todas as atividades de áudio na 

 aula? É o mesmo tipo de estratégia? 

265.  ALUNOS: Aham. 

266.  PP: Então, da onde vocês tiraram isso? 

267.  Vini: Sei lá. 

268.  Dionisio: Acho que é automático. 

269.  PP: Automático? 

270.  Vini: A gente tem que anotar pra conseguir saber tudo. Vai pegando 

 partes, tipo, quando a gente não entende a pergunta... What are the 

 doing... A gente vai pegando partes. 

271.  Carol: Eu, pelo menos, assim, eu não consigo entender a conversa inteirinha 

ao pé da letra, do começo ao fim.  Mas a partir do momento que a gente 

começa ler as perguntas e discutir sobre elas, a segunda vez que eu escuto, 

eu consigo... Assim, já dá pra entender mais. 

272.  Vini: Tem palavras que a gente entende do texto também 

273. PP: Quando vocês começaram o curso. Vocês já faziam isso? 

274.  Carol: Não. 

275.  Dionisio: Não. Acho que veio com o tempo. 
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276. PP: Então é um processo.  

277.  Vini: Aha. 

278.  PP: Por exemplo, o de hoje. O que é que a gente poderia pensar que,  olha, 

vamos lembrar o que é que a gente aprendeu com essa atividade  que a gente 

pode usar para fazer uma próxima atividade de listening. 

279.  Carol: Prestar atenção onde eles estão primeiro, né. Prá gente ter uma noção 

do que é que vai falar. 

280. Dionisio: No que eles estão falando... Prá ter certeza.  

281.     Vini: O que eles estão fazendo.  

282.  Carol: Em seguida... Qual é a ênfase que o áudio dá, assim. Dá mais 

 atenção ainda prá essa parte. 

283.  PP: Vini? 

284.  Vini: Acho que é isso aí. 

285. Dionisio: é que eu nunca tinha parado prá pensar nisso. 

286.  PP: Dá prá criar, não dá? Vamos dizer, se a gente tivesse que fazer uma lista 

de coisas a fazer, não dá? 

287. ALUNOS: Aha. 

288: PP: Então, prestar atenção no som, no background. Depois, quantas 

pessoas estão falando, se é homem, se é mulher, qual o tipo de 

relacionamento. Vocês vão lembrar disso... Lembra quando estava lá  no 

Skillplus one que a teacher perguntava assim: „- Where are they?  Who are 

they? What are they doing? 

289.  Carol: Yes. 

290.  PP: Remember? Então, acho que é assim, né? E é assim, não é? 
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