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RESUMO 
 
 Muitos estudos têm sido feitos no intuito de se descobrir os mistérios que 

ainda envolvem a questão da compreensão. Em sintonia com as pesquisas nessa 

área, nosso estudo visa a analisar que concepção de compreensão é 

operacionalizada em salas de aulas de Língua Inglesa. 

Para atender a esse propósito, observamos, por um lado, as atividades 

interativas entre professor e aluno em oito aulas de Língua Inglesa ministradas a 

estudantes do sexto período do curso de Letras da Universidade Federal de 

Pernambuco. A esse corpus foram somados os dados de uma entrevista 

sociolingüística, realizada paralelamente com o professor da turma. Desse modo, 

pudemos contrastar a concepção de compreensão subjacente ao comportamento 

do professor, tal como desvelada pelas gravações das interações em sala de 

aula, com o conceito de compreensão que o professor revela na entrevista. A 

observação das transcrições das aulas revelou que o professor utiliza muitas 

perguntas como forma de avaliar a compreensão dos alunos e assim julgamos 

relevante procedermos a uma análise das perguntas veiculadas em sala de aula.  

 As observações acima já antecipam a linha do trabalho que se insere numa 

perspectiva analítica e interpretativista, reunindo pressupostos e conceitos 

teóricos principalmente da Etnografia da Comunicação e da Sociolingüística 

Interacionista. A primeira escola nos fornece categorias que permitem identificar 

como o comportamento lingüístico é influenciado pelas características do evento e 

a segunda disponibiliza conceitos relevantes para a análise da interação entre os 

sujeitos da pesquisa.  

 Os resultados revelam que, nas atividades interativas entre professor e 

aluno em sala de aula, os alunos têm pouca participação durante as atividades 

desenvolvidas, cabendo ao professor a condução da interação, em grande parte 

desenvolvida através de perguntas. Há divergências entre as concepções teóricas 

do professor e suas práticas em sala de aula.  

 As atividades de compreensão consistem, predominantemente, em 

atividades de tradução de itens lexicais, havendo pouco espaço para perguntas 

mais inferenciais que estimulem o raciocínio dos alunos.  

 
PALAVRAS-CHAVE: interação, compreensão, evento comunicativo, estrutura da 

participação, perguntas do professor. 



ABSTRACT 

 

 

 Many studies have been developed in order to discover secrets regarding 

the comprehension matter. Related to researches in this field, our study has the 

purpose of analyzing which conception of comprehension is performed in English 

classrooms.  

To attend this purpose, we observed interactive activities between teacher 

and students in eight English classes given to students in upper-intermediate level 

of Letters course at Universidade Federal de Pernambuco. To this corpus we 

added data from a sociolinguistic interview made with the teacher. By doing this, 

we could contrast the comprehension conception under teacher’s behavior, as 

revealed through classroom interaction recording, with the comprehension 

conception revealed by the teacher in interview. Observation of classes’ 

transcription showed that teacher uses many questions as a way of evaluating 

students’ comprehension, so we found it important to conduct an analysis of those 

questions made in classroom.  

 The previous observations already say the work line is under an analytical 

and interpretative perspective, joining presupposition and theoretical concepts 

mainly from Ethnography of Speaking and Interactional Sociolinguistics. The first 

school gives us categories, which make it possible to identify how linguistic 

behavior is influenced by the event characteristics and the second one avails 

meaningful concepts to analyze the interaction between the research individuals.  

 Results show that, in interactive activities between teacher and students in 

classroom, students have little participation during activities developed, belonging 

to the teacher conducting the interaction in most cases through questions. There 

are divergences between teacher’s theoretical conceptions and his practices in 

classroom. 

 Comprehension activities consist mostly in translating activities of lexical 

terms, occurring little space for more inferential questions that could stimulate 

students’ thought. 

 

KEY WORDS: interaction, comprehension, communicative event, structure of 

participation, teacher’s questions. 
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1 – INTRODUCÃO 

 

 Este estudo tem como objetivo central discutir as formas pelas quais a 

concepção de compreensão é operacionalizada em aulas de Língua Inglesa. 

Foram observadas e gravadas as interações entre professor e alunos em aulas de 

Língua Inglesa, ministradas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a 

uma mesma turma. Com isso, pode-se observar a concepção de compreensão 

subjacente às práticas e comportamento do professor em sala de aula. Numa 

análise paralela, procedeu-se à observação dos depoimentos do professor a 

respeito de suas concepções, coletados através de entrevista sociolingüística. 

Desse modo, foi possível contrastar a concepção de compreensão em duas 

situações, observando tanto “o que se pensa” quanto “o que se faz” em sala de 

aula.  

O trabalho segue uma metodologia empírica, no sentido de que evita a 

“construção prematura da teoria”, tal como se expressa Levinson (1983:286). Em 

grande parte, a metodologia é também indutiva, já que primeiro se busca os 

padrões recorrentes nas interações para, então, partir para a interpretação dos 

porquês dessas recorrências (ainda de acordo com Levinson 1983:287).  

Como conseqüência das vertentes metodológicas, inicialmente, não se 

tinha idéia de que a nossa busca pela concepção de compreensão do professor 

levaria à necessidade da observação de uma série de aspectos da organização 

global da aula. As análises mostraram que a ocorrência das características era 

sensível ao contexto geral da aula, tanto do ponto de vista de sua organização 

etnográfica quanto de sua organização lingüística-interativa, vista de uma 

perspectiva global. Assim, por exemplo, o objetivo maior da interação em sala de 

aula – construir conhecimento – influencia sobremodo o comportamento verbal. 

Por se tratar, especificamente, de uma aula de língua estrangeira, mais algumas 

peculiaridades se fazem presentes. No sentido de discutirmos tais questões, foi 

incluída à idéia inicial uma descrição etnográfica do evento aula que tenta 

evidenciar como estão correlacionadas as características estereotípicas da aula e 

a ocorrência de estruturas lingüísticas. Os dados também se revelaram sensíveis 

às formas como a aula é desenvolvida, por meio de um trabalho colaborativo 

entre professor e alunos, sendo que a observação das transcrições das aulas 

evidencia que o professor utiliza muitas perguntas como forma de avançar os 
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tópicos centrais da aula e de avaliar a compreensão dos alunos. Para dar conta 

dessas características, discute-se aspectos da organização global da aula, 

através da descrição de sua estrutura de participação. As perguntas são vistas, 

na literatura, como sinais de controle da interação, já que se trata da primeira 

parte de um par adjacente, tal como definido pelo trabalho seminal de Sacks, 

Schegloff e Jefferson (1974 e 1978). Em outras palavras, quem pergunta pode ter 

mais controle da interação, por definir como será o turno seguinte e, muitas 

vezes, quem deverá falar. Nossa análise contempla a ocorrência de perguntas – o 

que, de início, não estava previsto, já que são elas que mais revelam sobre a 

concepção de compreensão do professor.  

Dentre as motivações para este estudo, destacamos o fato de que as 

atividades para desenvolver a compreensão realizadas em sala de aula ainda são 

bastante questionáveis. Isso pode ser constatado tanto através de pesquisas já 

feitas quanto pela nossa experiência como docente. 

A relevância do tema proposto neste trabalho concentra-se no fato de que 

a compreensão ainda é um tema a ser explorado. Embora não seja uma área de 

pesquisa desassistida, ainda há muito por descobrir e o trabalho com a 

compreensão ainda precisa ser repensado. No caso específico da pesquisa com 

língua estrangeira, este estudo é especialmente útil uma vez que é possível 

perceber que o trabalho com a compreensão em sala de aula é baseado, muitas 

vezes, no código lingüístico e no desenvolvimento de atividades de tradução.  

Os resultados alcançados poderão ainda contribuir para o desenvolvimento 

de estudos posteriores relacionados ao tema. 

No caso de Língua Inglesa, há confusão quanto a que aspectos do texto 

devam ser priorizados nas atividades de compreensão. Muitas vezes, trabalha-se 

o texto apenas sob uma perspectiva mais estrutural, deixando de lado outros 

aspectos que poderiam desencadear processos de compreensão mais 

complexos. 

O objetivo geral desta pesquisa – analisar a interação e os processos de 

compreensão em aula de Língua Inglesa – desmembra-se nos seguintes objetivos 

específicos: 

1) descrever o evento aula do ponto de vista etnográfico; 

2) descrever a interação em sala de aula a partir de sua organização 

global; 
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3) analisar as perguntas veiculadas em sala de aula. 

Conforme pode ser depreendido das observações anteriores, a pesquisa é 

de caráter interdisciplinar, envolvendo conceitos teóricos de diversas disciplinas 

acoplados num aparato teórico-metodológico que possa dar conta dos dados.  

Para a descrição da aula enquanto evento comunicativo, utilizaremos 

alguns elementos da Etnografia da Comunicação (EC). Serão observados os oito 

componentes da comunicação propostos por Hymes (1986): cenário, 

participantes, objetivos, forma e conteúdo da mensagem, tom, canal de 

comunicação, normas de interação e interpretação e gênero. 

Para analisarmos as atividades interativas na aula de Língua Inglesa, 

utilizaremos alguns aspectos da Sociolingüística Interacionista (SI) como as 

pistas de contextualização de Gumperz (1982, 1998) e a estrutura da 

participação de Goffman (1981). 

Trabalharemos também com a Lingüística de Texto que será útil para 

considerarmos os tópicos discursivos que são tratados nas aulas do corpus bem 

como algumas concepções sobre texto, inferência e compreensão. 

Apresentaremos, até onde necessário aos objetivos deste trabalho, a teoria dos 

Modelos de Compreensão, que também fornece elementos para a interpretação 

das concepções teóricas do professor sobre a compreensão, bem como daquelas 

subjacentes à sua prática em sala de aula. 

Como adiantado, este trabalho é de natureza descritiva e interpretativa e 

consiste numa micro análise qualitativa, onde são feitas observações sobre 

detalhes levantados a partir dos dados coletados. Algumas estatísticas de que 

nos valemos servem somente para corroborar as análises qualitativas. 

O corpus a ser analisado no presente trabalho constitui-se de oito aulas de 

Língua Inglesa ministradas a alunos do sexto período do curso de Letras da 

UFPE que foram observadas e gravadas durante o mês de janeiro de 2003, além 

de uma entrevista com o professor abordando algumas questões teóricas sobre a 

compreensão relevantes para nossa análise.  

A opção pelos alunos do sexto período do curso de Letras se justifica por 

acreditarmos que nesse nível já há um nível de leitura e compreensão em língua 

inglesa mais avançado em relação a níveis anteriores. 

Inicialmente, num primeiro contato com o professor, apresentamos o tema 

da nossa pesquisa e justificativas para a escolha da turma. Na escolha do tipo de 
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aulas a serem observadas e gravadas, priorizamos aquelas em que, segundo o 

professor, haveria atividades mais específicas de leitura e compreensão. 

As gravações foram realizadas mediante a autorização dos alunos e do 

professor após o primeiro contato. Utilizou-se a gravação em áudio com 

microfones espalhados por alguns pontos da sala de aula para captar, da melhor 

forma possível, a fala de todos os alunos. Antes da coleta do corpus propriamente 

dito, obedecemos a um período de adaptação para que os sujeitos da pesquisa 

se familiarizassem com a pesquisadora e com o sistema de gravação.  

As aulas gravadas tiveram duração aproximada de 100 minutos cada uma, 

correspondendo a 2 horas/aula. A turma era composta de dezessete alunos que 

apresentaram freqüência variada durante a coleta dos dados e a faixa etária 

compreendia alunos entre 20 e 40 anos de idade. Dentre esses, havia alunos que 

já tinham graduação em outras áreas e cursavam Letras como segundo curso. 

O professor participante da pesquisa tem graduação em Direito e advogou 

durante alguns anos. Residiu um tempo nos Estados Unidos e, na volta ao Brasil, 

ingressou-se no campo das línguas. Fez especialização em literatura pela UFPE, 

fez mestrado nos Estados Unidos e no período da coleta de dados estava na fase 

final do doutorado pela UFPE. 

A disciplina cujas aulas foram gravadas tem como ementa o 

aprofundamento nos níveis de percepção e produção do discurso oral e escrito e 

a análise e discussão de tópicos específicos. Inclusas no conteúdo programático 

estão discussões sobre diferenças nas modalidades de expressão oral e escrita, o 

trabalho com diferentes tipos de textos escritos e orais, a língua como expressão 

da cultura, variedades sociais e regionais e a prática avançada nas quatro 

habilidades: ouvir, falar, ler e escrever em Língua Inglesa. 

Para a gravação da entrevista, agendamos um horário com o professor de 

acordo com a sua disponibilidade e antecipamos alguns itens que seriam 

abordados. A gravação da entrevista aconteceu logo após a gravação da última 

aula do corpus em que houve a apresentação oral de um aluno. Foram feitos 

questionamentos sobre: noção de língua, elementos que interferem na 

compreensão, compreensão em vários tipos de texto, formas de avaliar a 

compreensão dentre outros. 

Após a coleta dos dados, a metodologia de análise consistiu nas seguintes 

etapas: 1) transcrição das gravações; 2) seleção do corpus restrito e ampliado; 3) 
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descrição etnográfica da aula; 4) descrição da aula a partir de aspectos 

lingüístico-interativos; 5) análise dos processos de compreensão a partir dos 

dados coletados; 6) quantificação das perguntas do professor e indução de 

resultados qualitativos a partir dos aspectos recorrentes. 

Embora o corpus esteja constituído por oito aulas gravadas (corpus 

expandido), as análises estão baseadas mais fortemente em duas aulas, 5 e 6, 

aqui consideradas como o corpus restrito da pesquisa. A necessidade de uso de 

um corpus restrito se deve às análises globais do Capítulo 3. 

 No Capítulo 2, a seguir, apresentamos a fundamentação teórica que 

embasa as nossas discussões. Inicialmente, fazemos uma revisão bibliográfica de 

algumas concepções teóricas sobre a compreensão (2.1) incluindo alguns 

modelos de compreensão (2.1.1).  

 Consideraremos também a noção de tópico (2.2) por julgá-la relevante para 

analisarmos vários aspectos referentes à sala de aula, como o maior ou menor 

envolvimento dos alunos com o que é discutido, a interação que se estabelece e o 

grau de compreensão que é exigido dependendo do tipo de tópico em discussão. 

Em seguida, discutimos alguns posicionamentos teóricos sobre perguntas 

do professor (2.3). Acreditamos que os tipos de perguntas e a freqüência com que 

ocorrem possam nos fornecer indícios mais concretos sobre a interação que se 

estabelece na sala de aula e a concepção de compreensão que é trabalhada nas 

atividades desenvolvidas pelo professor. 

O Capítulo 3 encapsula a análise dos dados. Em (3.1), fazemos a 

descrição etnográfica da aula, considerando os componentes da comunicação 

relevantes para se conceber o evento em sua totalidade. Esse item engloba tanto 

a discussão das categorias descritivas de Hymes quanto a análise da aula sob o 

ponto de vista da micro etnografia.  

 A descrição da interação em sala aula é apresentada em (3.2) quando 

discutimos principalmente a estrutura de participação da aula e o envolvimento 

dos alunos nas atividades desenvolvidas pelo professor. Tal como no item 

anterior, mescla-se a discussão dos conceitos teóricos com a análise. Esse 

procedimento justifica-se pela ampla aceitação, entre os analistas da interação, 

das categorias envolvidas que não requer uma discussão dos conceitos teóricos à 

parte, tal como fizemos com a noção de tópico e compreensão e com a tipologia 

de perguntas, que são mais complexas. 
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Em (3.3), convergimos a análise para a questão da concepção de 

compreensão do professor discutida a partir de seus depoimentos na entrevista e 

das perguntas utilizadas em sala de aula. 

No Capítulo 4, são sumarizados os principais resultados, já adiantados na 

discussão. 

O Anexo I apresenta as normas utilizadas na transcrição dos dados e o 

Anexo II disponibiliza os dados da pesquisa, com o intuito de que possam vir a 

servir a investigações futuras. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo reúne os pressupostos e conceitos teóricos centrais da 

dissertação que englobam a noção de compreensão (2.1) e os principais modelos 

discutidos na literatura (2.1.1). 

Observa-se que os padrões de participação variam ao longo da aula de 

acordo com a centralidade ou não dos tópicos discutidos. Nesse sentido, foi 

necessária a inclusão de uma discussão teórica sobre a noção de tóp ico 

discursivo, o que fazemos em (2.2). 

Trata-se de tema controverso e complexo, mas a discussão limitar-se-á ao 

escopo deste trabalho. Interessa-nos, sobretudo, caracterizar a análise em termos 

de ação, tal como fazem Barros (1991) e Bublitz (1988), que, ao final, revelam a 

existência de um tópico central a que chamamos tóp ico acadêmico e alguns 

paralelos chamados de tóp icos periféricos. 

O terceiro ponto (2.3) concentra-se na discussão de várias tipologias sobre 

perguntas do professor que, ao final, são reorganizadas, com modificações, na 

tipologia aqui adotada. 

 

2.1 – Conceito de compreensão 

 

No que se refere à compreensão, um dos conceitos centrais da 

dissertação, interessa-nos verificar como ela vem sendo utilizada em diversos 

estudos que envolvem língua estrangeira ou materna.  

É muito comum ter-se uma concepção de compreensão literal, baseada 

somente no código lingüístico, porém, teóricos mais modernos têm tentado, cada 

vez mais, apresentar perspectivas mais inovadoras. 

Para melhor analisar a noção de compreensão perceptível pelas ações do 

professor sujeito da nossa pesquisa, é preciso considerar algumas noções sobre 

língua, texto e inferência, já que essas estão estreitamente relacionadas. Uma 

noção de língua enquanto código e de texto enquanto produto pressupõe uma 

concepção de compreensão mais literal. Já uma visão de língua como atividade e 

texto como evento implica uma concepção mais inferencial de compreensão. 

 

 



8 

Contrapondo-se à noção de língua como código, Marcuschi (1996:7) assim 

se expressa: 

 
A língua é um fenômeno cultural, histórico, social e cognitivo que varia 
ao longo do tempo e de acordo com os falantes: ela se manifesta no 
uso e é sensível ao uso. A língua não é um sistema monolítico e 
transparente, mas é variável, heterogênea e sempre situada em 
contextos de uso. Não pode ser vista e tratada simplesmente como um 
código. 

 

É por não ser totalmente transparente que a língua apresenta 

possibilidades de polissemias, ambigüidades, mal entendidos e, assim, permite 

também que os textos tenham mais de um sentido e que haja variação na 

compreensão por parte dos leitores. 

Em relação à noção de texto, tradicionalmente acredita-se que seja como 

uma soma de informações objetivas, claras, explícitas e facilmente identificáveis, 

que possam ser objetivamente compreendidas pelo leitor. 

Contra essa concepção, Marcuschi (1996:8) afirma que texto é processo e 

que o leitor tem papel central e decisivo na compreensão: 

 
Assim, não sendo um produto acabado, objetivo, como uma espécie de 
depósito de informações, mas sendo um processo, o texto se acha em 
permanente elaboração e reelaboração ao longo de sua história e ao 
longo das diversas recepções pelos diversos leitores. Em suma, um 
texto é uma proposta de sentido e ele se acha aberto a várias 
alternativas de compreensão. 

 

O leitor, nesse processo, não tem o papel apenas de um decodificador. 

Através de seu conhecimento de mundo e de suas atividades inferenciais, ele 

torna-se também co-autor do texto que ouve ou lê. Assim,  

 
é interessante notar que se o autor ou falante de um texto diz uma 
parte e supõe outra parte como de responsabilidade do leitor ou 
ouvinte, então a atividade de produção de sentidos (ou de 
compreensão de textos) é sempre uma atividade de coautoria 
(Marcuschi, 1996:8) (destaque do autor). 

 

A noção de texto incompleto como ponto de partida para a busca do 

sentido é também partilhada por Eco (1984:97) que afirma: “o texto é um tecido 

cheio de buracos, repleto de não-ditos, e todavia esses não-ditos são de tal modo 
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não-ditos que ao leitor é dada a possibilidade de colaborar, para preencher e dizer 

esses não-ditos”.  

Quanto à noção de inferência, Marcuschi (2003:5) situa as teorias de 

compreensão em dois paradigmas: 1) compreender é decodificar; 2) compreender 

é inferir. No primeiro paradigma, tem-se a posição segundo a qual “compreender 

não passaria de uma tarefa de identificar e extrair informações textuais”. Por outro 

lado, as teorias que defendem os processos inferenciais, e que seguimos nesta 

pesquisa, “tomam o trabalho de compreensão como construtivo, criativo e sócio-

interativo”. 

Segundo os resultados da pesquisa com livros didáticos de Língua 

Portuguesa realizada por Marcuschi (2003:17), os exercícios de compreensão 

que prevalecem nos manuais ainda são baseados na pura cópia de informações 

apresentadas no texto. 

“As inferências, ou seja, as conexões realizadas a partir dos elementos 

formais fornecidos pelo texto, interferem muito na compreensão, reforçando a 

idéia de que o estabelecimento do sentido e da coerência textual é dependente da 

interação leitor/texto” (Trevisan, 1992:53). 

Acreditamos que as atividades de leitura e compreensão baseadas em 

processos inferenciais promovem estímulos mais concretas para o aluno realizar 

raciocínios mais complexos. 

Outro aspecto a ser considerado no processo de compreensão do aluno, 

principalmente em aulas de língua estrangeira, é o seu conhecimento lingüístico. 

Quando o leitor se depara com um texto, o primeiro requisito para que se inicie o 

processo de compreensão é que ele possua conhecimento prévio a respeito dos 

elementos lingüísticos, como os itens lexicais e as estruturas sintáticas, presentes 

nos enunciados que lhe são propostos (Trevisan, 1992:23). 

Tanto o conhecimento lexical quanto o gramatical e sintático têm papel 

importante na compreensão em língua inglesa. Porém, defendemos que esse 

conhecimento não deve ser considerado isoladamente. Ele deve ser agregado ao 

conhecimento de mundo do leitor, suas crenças, valores, ideologias etc para que 

juntos possam atuar de forma significativa nos processos de inferência e 

percepção de sentidos.  

Grande parte dos trabalhos sobre compreensão tem origem nos estudos da 

Lingüística de Texto que, em si, é interdisciplinar, assim permitindo uma série de 
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concepções sobre o que vem a ser compreensão. O conceito é aqui tomado como 

processo inferencial, resultante de uma adoção de um conceito de texto como 

interação, tal como lembra Mendonça (1997:16): 

 
A compreensão também deixou de ser a simples decodificação dos 
significados de palavras e frases, baseada unicamente na informação 
verbal. Passou a ser considerada um processo de construção de 
significados em que interagem o texto (sua conformação semântica e 
sintática, as intenções do autor aí veiculadas), o leitor (seus 
conhecimentos anteriores, modelos mentais, expectativas, intenções) e 
o contexto em que se dá a produção e a leitura. 

 

Tratando de modo mais específico a noção de compreensão, Marcuschi 

(1995:46) sugere que se tome o ato individual da leitura como uma prática social. 

Segundo ele,  

 
tudo indica que a compreensão não se dá como fruto da simples 
apreensão do significado literal das palavras e sentenças. Mais: 
compreender uma sentença ou um texto exige mais do que situá-los 
em seus contextos de ocorrência. Exige também uma contextualização 
cognitiva dependente da própria organização dos conhecimentos e 
experiências pessoais. (destaque do autor) 

 

Para enfatizar esse posicionamento, Marcuschi (1995:52) faz uso de uma 

afirmação de Hopp-Graff que diz que “compreender texto não é memorizar, pois 

tal como a memorização não garante a compreensão também a compreensão 

não garante a memorização” (Hopp-Graff, 1984:13-14). 

Quando recebemos um texto, oral ou escrito, podemos lê-lo de diversas 

maneiras, sob perspectivas diversas. Marcuschi (2003:11-12) refere-se às 

diversas maneiras de ler um texto como horizontes diferentes de compreensão, 

classificados em cinco categorias de análise como se segue: 

1) Falta de horizonte: ocorre apenas repetição ou copiação do que está dito 

no texto. O texto é concebido como autônomo e acabado; 

2) Horizonte mínimo: perspectiva de leitura parafrástica, ou seja, repetição 

com outras palavras do que é dito no texto; 

3) Horizonte máximo: leitura e compreensão baseadas em atividades 

inferenciais. Neste caso, o leitor tem o papel de ler o que está nas entrelinhas; 

4) Horizonte problemático: perspectiva que extrapola os elementos do texto 

e que, por ser altamente subjetiva, pode comprometer os sentidos do texto; 
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5) Horizonte indevido: leitura caracterizada como indevida, proibida, ou 

mesmo errada, por contestar o que é apresentado pelo texto. 

No caso da aula de Língua Inglesa, acreditamos que o aluno de Letras 

deva ser preparado para atingir o horizonte máximo. Ele deve ser capaz de ir 

além dos itens lexicais ou do que está explícito no texto. 

Orlandi (1995:73) distingue o inteligível, o interpretável e o compreensível, 

como se segue: 

 
a) o inteligível: ao que se atribui sentido atomizadamente (codificação); 
b) o interpretável: ao que se atribui sentido, levando-se em conta o co-

texto lingüístico (coesão); 
c) o compreensível: é a atribuição de sentidos, considerando o 

processo de significação no contexto de situação, colocando-se em 
relação enunciado/enunciação. 

 

Na atividade de compreensão há que se considerar a estrutura do texto e 

os aspectos contextuais no qual ele está inserido. 

Para Geraldi (2001:40), “(...) toda e qualquer metodologia de ensino articula 

uma opção política – que envolve uma teoria de compreensão e interpretação da 

realidade – com os mecanismos utilizados em sala de aula”. 

Numa abordagem comunicativa sobre o ensino de línguas, Widdowson 

(1991:32) lembra que os objetivos dos cursos de língua, ao ensinar as habilidades 

de falar, compreender, escrever e ler deveriam sempre priorizar a habilidade de 

usar o idioma para fins comunicativos. Isso significa que o aluno deve ser 

preparado para usar a língua para atender suas necessidades do dia-a-dia. 

Apesar de focalizar mais seu estudo no ensino de Língua Portuguesa no 

nível básico, Marcuschi (2003:21) diz que a compreensão também é um problema 

no ensino superior, uma vez que  

 
os universitários de hoje têm imensa dificuldade de compreender os 
textos técnicos que lêem e não conseguem resumir e até mesmo 
parafrasear (aquele horizonte mínimo da compreensão) um texto ao 
citá-lo em seus trabalhos de final de Curso. 

 

A partir da idéia de se trabalhar a compreensão relacionada às 

necessidades reais do aluno, Marcuschi (2003:22-24) apresenta sete sugestões 

de atividades que podem ser feitas, a saber: 

 



12 

1) Identificação das proposições centrais numa lista de enunciados; 

2) Atividades inferenciais com a exploração de conhecimentos diversos; 

3) Tratamentos globais fundados no título do texto; 

4) Produção de resumos; 

5) Reprodução de um texto indo de um gênero a outro gênero textual; 

6) Reprodução do texto na forma de diagrama, mapa etc; 

7) Trabalhos de revisão da compreensão. 

Essas atividades possibilitam aos alunos compreender o texto de forma 

global, identificar pontos importantes, fazer relações entre textos diferentes, 

realizar processos inferenciais mais complexos etc indo além do que se encontra 

explícito no texto. 

 

2.1.1 – Alguns modelos de compreensão 

 

Várias teorias têm sido elaboradas para estudar os processos de leitura e 

compreensão de textos. Novas teorias geram novas hipóteses que tentam 

explicar novos fenômenos. Muitas vezes, para cada teoria tem-se um modelo 

diferente, dependendo de seus propósitos investigativos. Cada teoria ou modelo 

procura evidências que dêem suporte a seus postulados. 

Nosso objetivo aqui é apresentar uma revisão bibliográfica dessas teorias, 

uma vez que elas também fornecem elementos para se pensar a compreensão. 

Assim, alguns modelos são comentados a seguir: a) modelo de desenvolvimento, 

b) modelo de processamento da informação, c) modelo interacional, d) modelo 

inferencial, e) modelo psicolingüístico transacional e f) modelo afetivo. Cada 

modelo tenta, a seu modo, explicar aspectos diferentes da leitura. 

 

a) Modelo de desenvolvimento (Substrata-factor theory - Teoria dos 

fatores básicos da leitura) (Singer, 1985) 

 

Este modelo foi formulado na tentativa de explicar a estrutura e as 

dinâmicas da leitura. Postula-se que os indivíduos organizam seus fatores básicos 

num sistema momentâneo para resolver um problema, identificar uma palavra por 

exemplo, quando tentam alcançar velocidade ou compreensão na leitura.  



13 

Questiona que fatores justificam diferenças individuais na velocidade e no 

poder de leitura. Procura investigar como os fatores perceptivos, lingüísticos e 

cognitivos são disponibilizados pelo leitor na tentativa de resolver problemas 

durante a leitura. 

Os fatores de que trata o modelo são perceptivos, lingüísticos e cognitivos. 

Dentre os precursores da teoria dos fatores perceptivos está Javal (1879) que 

estudou a leitura focalizando-se na percepção, que incluía a análise de fatores 

como o movimento dos olhos do leitor, as pausa, a percepção de palavras 

impressas, dentre outros. 

Judd e Buswell (1922) também descobriram que o “eye movement behavior 

in reading dynamically interacts with changes in the content and difficulty of the 

text, and with the reader’s purposes in reading” (apud Singer, 1985:631).1 

Os fatores lingüísticos envolvem o desempenho de habilidades específicas 

como a percepção de palavras impressas, ao passo que entre os fatores 

cognitivos estão a inteligência e a capacidade de resolver problemas. 

 

b) Modelo de processamento da informação (Gough, 1985) 

 

Tenta explicar como uma informação é processada, como ocorre o 

reconhecimento das palavras, os mecanismos e processos pelos quais a 

informação passa desde que o leitor vê o estímulo impresso até proferi-lo e como 

as letras são associadas a significados. 

Para tratar do problema, são analisadas duas possibilidades: 1) O leitor vai 

direto da palavra impressa ao seu significado; 2) O leitor vai da forma impressa ao 

significado através da fala. 

É um modelo de processamento linear onde o leitor é um decodificador. O 

processo é bottom up e ocorre letra por letra, palavra por palavra. 

 

                                            
1 o comportamento do movimento dos olhos na leitura interage dinamicamente com as mudanças no 
conteúdo e a dificuldade do texto e com os propósitos do leitor enquanto lê. (Todas as traduções que constam 
nas notas de rodapé são nossas.) 
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c) Modelo interacional2 (Rumelhart, 1985) 

 

Neste modelo, a leitura é o processo de compreensão perceptivo e 

cognitivo da linguagem escrita. Um leitor hábil deve ser capaz de usar 

informações sensórias, sintáticas, semânticas e pragmáticas de forma interativa 

no processo de leitura. 

Procura investigar qual o papel das diversas fontes de conhecimento 

(semântico, sintático, lexical e ortográfico) na compreensão. 

Rumelhart apresenta seis componentes do processo de leitura, partindo de 

aspectos micro para aspectos macro, a que denomina fontes de conhecimento: 

1) O conhecimento das características de um dado texto, considerado o 

nível básico no processamento da leitura; 

2) O conhecimento das letras baseado em hipóteses dentro das 

possibilidades de seu uso no sistema da língua; 

3) O conhecimento de agrupamento de letras que permite identificar 

seqüências de letras que formam unidades significativas na língua, ou seja, 

reconhecer quais as combinações possíveis dentro do sistema; 

4) O conhecimento do léxico, por sua vez, opera de modo semelhante aos 

níveis da letra. As hipóteses são baseadas na identificação de itens lexicais a 

partir da análise de agrupamentos de letras; 

5) Num nível mais profundo de análise do material de leitura, o 

conhecimento sintático opera no reconhecimento de categorias sintáticas e de 

possibilidades de formação de frases dentro do sistema; 

6) Por fim, numa abordagem mais abstrata, tem-se o conhecimento 

semântico que, segundo Rumelhart, opera de modo semelhante aos demais, ou 

seja, as hipóteses semânticas plausíveis dependem das hipóteses lexicais e 

sintáticas autorizadas pelo sistema da língua. 

No ato da leitura, todas as hipóteses descritas acima passam por um 

processo de avaliação para serem confirmadas ou desprezadas. 

 

 

                                            
2 Esclarecemos que este conceito de interação difere da forma como é considerado em nosso trabalho. Aqui, 
a interação é vista cognitivamente e diz respeito à rede de conhecimentos que operam no processo de leitura e 
compreensão. 
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d) Modelo inferencial (Van Dijk e Kintsch, 1985) 

 

A partir de uma abordagem psicológica do discurso e de descobertas 

teóricas e experimentais, os autores focalizam, de modo particular, as habilidades 

de recontar e sumarizar histórias. É de interesse investigar como as pessoas 

inferem proposições a partir de um texto e como essas proposições estão 

conectadas e organizadas. 

Van Dijk e Kintsch partem de aspectos da lingüística de texto e da 

psicologia cognitiva para estudarem as estratégias de processamento textual, na 

tentativa de elaborar um modelo para compreensão e produção do discurso. As 

estratégias são operações mentais realizadas pelo indivíduo na codificação e 

decodificação de textos. Tais operações interferem diretamente na forma como o 

leitor constrói o significado do texto. 

Um dos pontos principais do modelo é o conceito de macroestrutura 

textual – é a estrutura profunda, conjunto das idéias gerais de um texto, 

ordenadas de forma lógica. É o elemento responsável pela significação do texto 

como um todo.  

Paralela à macroestrutura está a microestrutura, ou estrutura 

superficial, que consiste na ordenação das sentenças no texto. 

No caso de narrativas, a macroestrutura textual atua na percepção do 

tema, enredo, idéia ou esquema, além de organizar a produção e compreensão, o 

armazenamento e a recuperação das estórias. 

Assim, quando alguém reconta uma estória, a macroestrutura é usada 

como pista de recuperação e, no caso de ser apenas um resumo da estória, ele 

provavelmente representa a própria macroestrutura que foi armazenada na 

memória durante a leitura. 

A compreensão do discurso é baseada não só nas proposições explícitas 

do texto, mas também naquelas que podem ser inferidas a partir do que está 

expresso. Quanto maior é a capacidade inferencial do leitor, melhor é o seu 

desempenho no processamento do texto. 

Para explicarem o processamento do discurso (compreensão, organização 

e recuperação), os autores utilizam um aparato teórico composto de subteorias: 
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1) Uma teoria do discurso que trata das microestruturas e 

macroestruturas e outra mais geral, que engloba aspectos não-lingüísticos e 

trata de modo especifico as estruturas da narrativa; 

2) Uma teoria do processamento da estrutura discursiva que trata de 

fenômenos como compreensão, armazenamento, recuperação etc; 

3) Uma teoria mais geral para o processamento da informação cognitiva 

complexa, baseada nas habilidades de percepção, interpretação e memorização 

de eventos complexos. 

Nesta abordagem, a interpretação decorre tanto do contexto verbal quanto 

do não verbal em que uma sentença é proferida e o conhecimento conceptual 

depende não só da interpretação de sentenças isoladas, mas também da 

compreensão e do processamento do discurso como um todo. 

 

e) Modelo psicolingüístico transacional (Goodman, 1985) 

 

Este modelo surge como uma tentativa de criar uma teoria que integre os 

diversos campos de conhecimento que têm tratado da questão da leitura: 

psicologia, etnografia, lingüística, filosofia, dentre outros. 

Segundo o que é proposto, o autor constrói um texto através de transações 

com o texto em si e com o significado que está sendo expresso. O leitor também 

constrói um texto através de transações com o texto que lê través de assimilação 

e acomodação.  

O texto pode, assim, evocar o significado mas não o possui a priori. O 

significado é representado pelo autor num texto e construído pelo leitor a partir do 

texto. A compreensão, assim, depende das características do autor, do texto e do 

leitor. 

Enquanto lê, o leitor constrói outro texto, paralelo ao texto publicado, a 

partir de inferências, referências e correferências baseadas no seu conhecimento 

prévio. Esse “segundo texto” representa a compreensão e sua elaboração varia 

de leitor para leitor. Quando o aluno escreve um resumo ou faz uma apresentação 

oral, ele está representando sua compreensão do texto que leu. 

A compreensão constitui-se, assim, num processo construtivo que o leitor 

realiza na busca pelo sentido do texto. Esse processo é facilitado pelo uso de 

algumas estratégias cognitivas que são disponibilizadas pelo leitor: 1) estabelecer 
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as intenções para a leitura; 2) selecionar o que é relevante; 3) fazer inferências de 

informações que não estão explícitas; 4) predizer ou antecipar o que está por vir, 

por exemplo, a partir do início de uma palavra ou frase; 5) confirmar ou cancelar 

as inferências e predições realizadas, auto-monitoramento; 6) corrigir as 

informações processadas através de inferências alternativas ou de retorno ao 

texto para reelaborar a compreensão; 7) concluir a leitura em qualquer parte do 

texto mas com a tentativa de dar sentido ao que foi lido. 

 

f) Modelo afetivo (Mathewson, 1985) 

 

Este modelo propõe que, na leitura, haja uma interação contínua entre 

afeto, atitude e motivação, com destaque especial para o afeto. Ele foi desenhado 

para explicar o papel do afeto na leitura e verificar como a motivação e a atitude 

influenciam a compreensão.  

Defende-se que, pare se desenvolver uma leitura eficiente, é preciso que 

haja uma atitude favorável do leitor e uma motivação apropriada em relação ao 

que vai ler. O sentimento do determina seu desejo de ler e a escolha de materiais 

para leitura. 

A emoção do leitor, descrita como um sentimento forte tal como amor, 

medo, raiva pode determinar comportamentos específicos em relação à leitura. 

Por um lado, pode provocar reações negativas e levar o leitor a interromper a 

leitura. Por outro, pode servir como estímulo positivo para a leitura, o que ocorre, 

por exemplo, nas histórias dramáticas. 

Em sala de aula, o aluno (leitor) constrói significado não só dos textos 

impressos que lhe são apresentados, mas também dos aspectos ambientais e 

situacionais como, por exemplo, gestos e sinais do professor e dos colegas. 

Segundo Ruddell (1994:1021), isso faz com que a leitura em sala de aula tenha 

características peculiares em relação à leitura individualizada: 
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During class discussions, the reader interacts not only with the text but 
also with the teacher’s discourse and classmates’ responses. Under 
these conditions, more cognitive functions are activated and more 
attention management is required than during individual text reading.3 

 

Para Moita Lopes (1996), em sala de aula, a aprendizagem e o significado 

são definidos como formas de co-participação social. Há uma relação de poder na 

interação entre aluno e professor onde o professor tem o papel central de 

negociar e de facilitar a construção de significados pelo aluno. 

 
Nesta interação, o professor tem a função central de construir 
andaimes (o que Bruner chama de scaffolding) para o aluno aprender, 
de modo que o aprendiz converta o conhecimento externo em seu 
próprio, desenvolvendo controle consciente sobre o mesmo (Bruner, 
1985:24-25) (apud Moita Lopes, 1996:97). 
 

Muitas vezes, a compreensão é captada e avaliada pelo professor através 

de discussões sobre textos lidos. As discussões, assim como atividades escritas, 

permitem ao professor e ao aluno explorar o que foi lido, expandir e clarear a 

compreensão e os conhecimentos adquiridos pela leitura do texto. 

Para Ruddell (1994:1025), o professor possui condições cognitivas que 

interferem diretamente na compreensão. “The cognitive conditions consist of 

knowledge of the reader’s meaning-construction process, literature and content 

areas, teaching strategies, metacognitive strategies, and personal and world 

knowledge”.4 

Chaudron (1988) discute outras estratégias utilizadas pelo professor. São 

modificações ou ajustes que o professor faz em sua fala com o propósito de 

contribuir para a aprendizagem dos alunos em aula de língua estrangeira 

conforme se segue: 

                                            
3 Durante as discussões da aula, o leitor interage não só com o texto mas também com o discurso do 
professor e as respostas dos colegas. Sob essas condições, mais funções cognitivas são ativadas e é exigido 
mais controle da atenção do que durante a leitura de texto individual. 
4 As condições cognitivas consistem no conhecimento do processo de construção de significado do leitor, da 
li teratura e áreas de conteúdo, das estratégias de ensino, das estratégias metacognitivas e do conhecimento de 
mundo e pessoal. 
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1) modificações na velocidade da fala, na prosódia e na fonologia: o 

professor fala mais devagar, de forma mais articulada com pausas freqüentes e 

longas; às vezes faz reduções na extensão das vogais e fala mais alto com uma 

pronúncia mais cuidadosa e mais acentuada das palavras com articulações mais 

claras; 

2) modificações de vocabulário: o professor tende a usar um vocabulário 

mais básico, concreto e mais freqüente principalmente em níveis inferiores; 

3) modificações de sintaxe: ocorrem enunciados mais curtos e 

simplificações na estrutura gramatical das sentenças evitando-se, por exemplo, 

orações subordinadas e tempos verbais complexos; uso predominante das formas 

declarativa, interrogativa e imperativa; 

4) modificações do discurso: o professor pode repetir o próprio discurso ou 

responder as próprias perguntas como estratégia para se fazer entender ou para 

melhorar a compreensão. 

Dentre os modelos apresentados, seguimos neste trabalho aquele baseado 

em processos inferenciais apresentado por Van Dijk and Kintsch (1985) e que 

apresenta uma visão sobre a compreensão que tem sido defendida em estudos 

mais recentes. 

Estamos interessados em analisar os processos de compreensão em aula 

de Língua Inglesa para verificar a maior ou menor valorização dos processos 

inferenciais nas atividades desenvolvidas pelo professor. Neste trabalho, nossa 

análise se detém fundamentalmente nos depoimentos do professor coletados na 

entrevista e nas perguntas que são feitas durante as aulas. Essa questão será 

retomada mais adiante. 
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2.2 – Tópico d iscursivo 

 

Para a análise que fazemos neste trabalho, é necessário considerar a 

noção de tóp ico d iscursivo. Porém, não é nosso objetivo discutir aqui 

implicações teóricas mais profundas que o termo possa sugerir e enfatizamos que 

a noção de tópico aqui utilizada sempre se refere ao termo tóp ico d iscursivo. O 

tóp ico frasal, limitado ao enunciado, não é considerado aqui.  

Acreditamos que o conceito de tóp ico d iscursivo possa ser tratado de 

uma forma mais intuitiva significando, num sentido bastante amplo, “sobre o que 

está sendo falado” Brown and Yule (1983:71) nas atividades de sala de aula.  

Concordamos também com a posição defendida por Barros (1991:81) 

quando diz que: “Topic is one of the categories that we can make use of to 

analyse conversation, i. e., topic is one of its organizers, as are turns, discourse 

markers and such macro-sections as opening and closing”.5 

Fávero et alli (2002:37) também consideram o tópico como um elemento 

estruturador da conversação, uma vez que “os interlocutores sabem quando estão 

interagindo dentro de um mesmo tópico, quando mudam, cortam, retomam ou 

fazem digressões”. 

Enquanto interagem numa conversação, professor e alunos direcionam sua 

atenção para determinado assunto. Eles, muitas vezes, negociam os tópicos a 

serem tratados num processo de colaboração. Tanto o professor quanto o aluno 

podem introduzir, suspender ou encerrar determinados tópicos. Mas, como o 

professor detém o poder na interação, ele interfere mais significativamente nas 

decisões sobre o que incluir nas discussões ou não. Há que se considerar ainda 

que a aula deve ser administrada pelo professor a partir dos objetivos a serem 

alcançados e do skeletal plot (Barros, 1991:98) que precisa seguir. 

Consideramos que, durante uma aula, fala-se de assuntos que são 

programados, mais valorizados, mais formais, que constituem a parte central da 

aula.  

Barros (1991:75) usa o termo aboutness que, segundo ela, “refere-se aos 

pontos mais importantes de uma conversação”, correspondente ao tóp ico 

                                            
5 Tópico é uma das categorias que podemos usar para analisar a conversação, isto é, tópico é um de seus 
organizadores como o são os turnos, os marcadores discursivos e as macro-seções como abertura e 
fechamento.  
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acadêmico principal que é focalizado pelo professor. Assim, em nossa pesquisa, 

usamos o termo tóp ico acadêmico para nos referirmos ao conteúdo que é 

programado pelo professor, é institucionalizado e constitui o conteúdo central a 

ser ensinado. 

Por outro lado, em sala de aula, ocorrem também conversas informais, 

não-planejadas, envolvendo assuntos paralelos, extras, menos importantes, a que 

denominamos tóp icos periféricos, tal como usado por Galvão (1996:18). Nos 

momentos da aula em que ocorrem tóp icos periféricos, a interação apresenta 

um grau de rigidez e formalidade menor, aproximando-se mais de uma 

conversação casual, o que permite uma participação mais espontânea dos 

alunos, conforme será visto na análise. 

A alternância entre tóp icos acadêmicos e periféricos ocorre de forma 

natural durante a aula. A mudança de um tóp ico acadêmico para um periférico 

é menos perceptível, menos marcada (Exemplo 2.1), enquanto o contrário é 

geralmente sinalizado pelo professor através de marcadores (Exemplo 2.2). 

 

Exemplo 2.1 

 

1 P: ((lendo)) i am a recent graduate of fairview community college in topeka 

2 what is this 

3 ((repete)) i am a recent graduate of fairview community college in topeka 

4 what kind of college is this’ (+++) 

5 As: 

6 P: what is a college’ 

7 a is an institution that provides higher education ok” (Aula 6)  

 

Nesse fragmento, o professor está lendo uma parte do texto na linha 1 e, 

em seguida, questiona o significado da expressão fairview community college 

(linha 2). A partir daí, o tópico passa a ser “Níveis de ensino e tipos de escola”, 

que é periférico pois, apesar de ser relevante, não constitui o foco principal da 

discussão. A mudança de um tóp ico acadêmico “Carta de petição de emprego”, 

que era o assunto predominante até esse momento da aula, para um periférico 

“Níveis de ensino e tipos de escola” não foi marcada lingüisticamente. 

Já no exemplo seguinte, quando o professor encerra o tópico sobre os 
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tipos de escola e volta ao texto que estava lendo, percebemos a marca “ok so” 

(linha 3), para voltar a atenção dos alunos para o tóp ico acadêmico. 

 

Exemplo 2.2 

 

1 P: they have this certificate this basic diploma 

2 but you know (++) whatever’ 

3 ok so’ ((lendo)) i am a recent graduate (Aula 6) 

 

Em outras palavras, a mudança tópica pode, na interação em sala de 

aula, ser marcada (Exemplo 2.2) ou não-marcada (Exemplo 2.1). Geralmente é 

não-marcada quando passa-se de um tóp ico acadêmico para um periférico; é 

marcada (às vezes duplamente) quando a mudança se dá de um tóp ico 

periférico para um acadêmico. 

Devido à assimetria entre professor e aluno, em relação ao poder e ao 

conhecimento da língua estrangeira de ambos, é mais fácil para os alunos 

introduzirem assuntos informais que instiguem um “bate-papo”. O medo de 

incorrer em equívoco e ser corrigido publicamente pelo professor faz com que a 

participação dos alunos seja reduzida quando se discutem tóp icos acadêmicos. 

Assim, a estrutura de participação varia de acordo com o tópico (acadêmico ou 

periférico). 

Barros (1991:52), considerando o tipo de tópicos que podem ocorrer no 

evento aula, cita três planos principais: 1) um plano institucional – que envolve 

os tóp icos acadêmicos com foco em informação específica; 2) um plano 

organizacional – que inclui tópicos relativos à interação como mudanças no 

calendário, avaliações, programa etc; 3) um plano administrativo ou d isc iplinar 

– que inclui tópicos relativos à advertência a alunos, chamando a atenção para a 

relevância do tóp ico acadêmico etc.  

O tópico discutido no exemplo abaixo, application letter, ocorre dentro de 

um plano institucional que prevê discussões sobre língua falada e língua escrita: 
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Exemplo 2.3 

 

1 P: /…/ talking about application letters (+)  

2 so remember we were discussing about about what  

3 about a: job interview (+)  

4 and job interview will be the” 

5 the spoken language ok” 

6 and now we have the written language  

7 represented by application letters (++)  

8 you know we are going to page what”  

9 fifty’ fifty’ fifty-FOUR fifty-four  

10 so” what is an application letter”  

11 what is an application letter”  

12 which are the main features in an application letter” (Aula 5) 

 

Nas linhas 2 a 5, faz-se uma referência a um assunto discutido em aulas 

anteriores job interview enquanto um novo tópico application letter é introduzido 

nas linhas 6 e 7. Isso implica que a atenção dos alunos agora deve ser voltada 

para application letter (linha 6). O professor usa a estratégia da repetição para 

enfatisar o tópico, haja visto que “application letter” ocorre quatro vezes nesse 

exemplo. 

No Exemplo 2.4 a seguir, a discussão sobre as formas de avaliação e o 

peso de cada uma ocorre num plano organizacional. O objetivo principal do 

professor é orientar os alunos sobre questões procedimentais do curso: 

 

Exemplo 2.4 

 

1 P: /…/ and (+) in terms of evaluation  

2 well every semester i i change i i i really change  

3 so so so people say WHY (if are we going to have) presentation  

4 another written exercise (if we have) this presentation  

5 yeah but this presentation includes a paper  

6 but anyway it is better you have  

7 the oral presentation comes for three points  
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8 and then you have a written exercise  

9 your scores come from let’s say three different tests /…/ (Aula 5) 

 

Há uma preocupação do professor em esclarecer as formas de avaliação e 

isso ocorre porque se acredita que os alunos pensam que serão avaliados apenas 

pela apresentação oral e possam questionar. Nas linhas 3 e 4, o professor deixa 

explícita essa possibilidade: “so people say WHY ... another written exercise”. 

Nesse caso, o professor faz a pergunta que imagina que os alunos fariam e ele 

mesmo responde numa tentativa de explicar melhor sobre as atividades a serem 

consideradas na avaliação. 

Não foram encontrados exemplos de tópicos referentes ao plano 

administrativo possivelmente por se tratar de alunos adultos. 

Em resumo, a mudança de tóp ico, marcada ou não, parece sensível ao 

tópico que esteja sendo desenvolvido, se acadêmico ou periférico. Tais tóp icos 

discursivos alinham-se em planos que se referem ao tópico principal a ser 

desenvolvido e a outros que se reportam à organização do grupo ou da interação 

como um todo. 
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2.3 – Perguntas do p rofessor 

 

Tendo em vista o objetivo principal de estudar as atividades interativas e os 

processos de compreensão em aula de Língua Inglesa, será de fundamental 

importância analisar as perguntas que são feitas pelo professor na sua interação 

com os alunos, pois através delas é possível perceber os objetivos que se 

pretende alcançar e que aspectos são priorizadas nas atividades durante a aula e, 

assim, chegar à concepção de compreensão veiculada em sala de aula. 

Entre os pesquisadores que tratam das perguntas do professor (Oliveira, 

1999), Tollefson (1989), (Kleiman, 1992), (Chaudron, 1988), (Silva, 1997), (Hatch, 

1992) dentre outros, há uma grande variedade de tipologias que são utilizadas 

como categorias de análise. Cada um, a seu modo, procura selecionar ou 

elaborar categorias que sejam mais adequadas ao tratamento de seus dados. 

Para os estudiosos da interação em sala de aula ou da aprendizagem de 

línguas é relevante o papel das perguntas feitas pelo professor, seja na interação 

com os alunos ou mais especificamente na exposição de conteúdos. 

Assim, neste item, fazemos uma revisão bibliográfica de algumas tipologias 

apresentadas em estudos que têm sido realizados nessa área para, 

posteriormente, definirmos uma tipologia que seja mais compatível com os dados 

coletados nesta pesquisa. 

“No contexto de sala de aula, pesquisadores têm se empenhado em 

categorizar perguntas, baseando-se no trabalho cognitivo que o aprendiz tem 

para respondê-las ou na função interativa que elas assumem” (Oliveira, 

1999:160). O papel interativo geralmente predomina considerando que o 

professor deva incentivar a participação do aluno e verificar a aprendizagem.  

Outras perguntas podem ter a função de destacar partes do conteúdo 

consideradas relevantes pelo professor e que devam ser fixadas ou ainda podem 

servir para despertar alunos dispersos ou manter e orientar o raciocínio dos 

alunos durante a aula.  

Em relação aos estudos mais voltados para a cognição, os achados 

mostram que as perguntas podem ainda estimular o desenvolvimento mental do 

aluno e possibilitar a construção do conhecimento por ele. Elas funcionariam 

como um andaime, o que Bruner (1985) denominou scaffold. 
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Cazden (1988:107) destaca três características dos scaffolds que 

justificam sua importância na sala de aula: “they make it possible for the novice to 

participate in the mature task from the very beginning; and they do this by 

providing support that is both adjustable and temporary”.6 Assim, na aula de língua 

estrangeira, as perguntas do tipo scaffold servem principalmente para apoiar 

aqueles alunos ainda não muito familiarizados com a língua e que, por medo de 

cometer erros, evitam participar das atividades. 

Freqüentemente as tipologias levam em conta a distinção entre perguntas 

que requerem apenas uma compreensão literal do texto ou que exigem um 

processo cognitivo e inferencial mais complexo. Assim, teríamos, segundo Long 

and Sato (1983), as perguntas do tipo display questions e as referential 

questions (apud Oliveira, 1999:162) como mostra o quadro a seguir: 

 

QUADRO 1: Tipos de perguntas de acordo com as respostas exigidas 

 

display questions referential questions 
informação já conhecida do questionador 
testam apenas a memória 

informação nova 
exigem inferência, avaliação, apreciação 
respostas mais longas e mais complexas 
sintaticamente 

 

A complexidade das respostas dos alunos dependerá, em grande parte, do 

grau de complexidade das perguntas e essas estão diretamente ligadas aos 

objetivos pedagógicos e às concepções teóricas do professor. Considerando o 

grau de dificuldade cognitiva das perguntas, Tollefson (1989:7) faz uma 

classificação em cinco níveis de complexidade apresentados no quadro abaixo. 

Há perguntas que exigem apenas a retomada de itens específicos do texto, como 

o vocabulário, por exemplo, e outras que levam o aluno a atuar e a interagir com o 

texto. 

 

                                            
6 eles tornam possível ao principiante participar de atividades maduras desde o início; e fazem isso através de 
um apoio que é tanto regulável quanto temporário. 
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QUADRO 2: Tipos de perguntas de acordo com o grau de dificuldade cognitiva 

 

Tipo de pergunta Exigência 
1) Compreensão literal focalizar a idéia e a informação explicitada no texto 
2) Reorganização analisar, sintetizar ou reorganizar informações 
3) Compreensão inferencial formar hipóteses relacionando informações do texto com 

experiências e conhecimentos pessoais 
4) Avaliação formar julgamentos de vários tipos 
5) Apreciação articular respostas estéticas e emocionais 

 

Temos ainda, segundo Kleiman (1992:187), categorizações de perguntas a 

partir da função pedagógica que possuem e do tipo de interação que 

desencadeiam. As perguntas pedagógicas do professor podem servir para 

transmitir conhecimento, são as chamadas didactic questions, ou ainda permitir 

que os alunos demonstrem o conhecimento que possuem, são as chamadas 

display questions.  

Do ponto de vista interacional, segundo Kleiman (1992:188), as perguntas 

pedagógicas são sempre iniciadas pelo professor e ocorrem em formas 

assimétricas de interação. 

Analisando aula expositiva, a autora distingue alguns tipos de perguntas do 

professor com função cognitiva, ou seja, de estimular os processos mentais 

necessários para a construção do conhecimento pelo aluno. Com essa função 

estão perguntas para ativar frames necessários para organizar a informação 

nova, para sondar o conhecimento prévio sobre pontos específicos do tópico, 

para preparar o aluno para trocar estruturas de conhecimento existentes para 

integrar uma nova. 

Há vários momentos da aula em que o professor deixa enunciados 

incompletos ou faz perguntas para controlar a atenção e a compreensão dos 

alunos, o que Kleiman denomina monitoring question . Seriam perguntas do tipo: 

“Do you understand?” “Do you know?”, que não estão vinculadas a uma nova 

informação nem ativam processos a compreensão. 

Outra categoria apresentada pela autora são as questions about the 

students’ previous experience7 que têm a função de verificar a familiaridade dos  

 

                                            
7 questões para verificar o conhecimento prévio dos alunos 
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alunos com o assunto em discussão e geralmente começam com verbos de 

percepção como “Have you ever seen...?” (Kleiman, 1992:198-199). 

Para Chaudron (1988: 126), “teachers’ questions constitute a primary 

means of engaging learners’ attention, promoting verbal responses, and 

evaluating learners’ progress (...)”.8 O autor destaca que, muitas vezes, é natural 

que o professor modifique uma pergunta que não foi compreendida, seja 

fornecendo pistas quanto à resposta esperada, seja reformulando-as com 

perguntas or-choice como em “Would you like coffee, tea, beer?” (Chaudron, 

1988:128). 

French and MacLure (apud Cazden, 1988:109) descrevem duas estratégias 

usadas pelo professor para fornecer as pistas necessárias para que os alunos 

cheguem à resposta esperada:  

1) preformulating: “teachers preface the question they want the children to 

answer with one or more utterances which serve to orient the children to the 

relevant area of experience ... essential to answer [the] question”.9 

2) reformulating: ocorre quando a resposta inicial está errada. Os autores 

identificam cinco tipos de reformulações a partir do grau de especificidade em 

relação à resposta original, conforme o quadro abaixo: 

 

QUADRO 3: Tipos de reformulações a partir da resposta original 

 
Original question Reformulation 

1. What are those people 
doing? 

2. What kind of an elephant? 
 
 

3. What else did you see? 
 

4. How did they go, Gary? 
5. What color have you used? 

1. What are they planting? 
2. Was he a very SAD elephant? (Here the 

reformulation includes a wrong answer, sad, 
but suggests the right semantic set.) 

3. Did you see a chest of drawers? (Here the 
reformulation includes the right answer.) 

4. Did they go by bus or by car? 
5. It’s a brown, isn’t it? 

 

Outro fator que deve ser considerado, segundo Chaudron (1988:128), é o 

tempo de espera - wait-time - dado pelo professor, ou seja, a pausa entre uma 

                                            
8 as perguntas dos professores constituem o principal meio de envolver a atenção dos alunos, promover 
respostas verbais e avaliar o progresso dos aprendizes. 
9 os professores prefaciam a pergunta que querem que as crianças respondam com uma ou mais elocuções 
que servem para orientá-las para a área relevante de experiência ... essencial para responder a questão. 



29 

pergunta e outra subseqüente ou a nominação de outro aluno para responder. Em 

perguntas sem pausa para resposta, feitas normalmente para verificar o canal, do 

tipo “You know?” (Sabe?), “Okay?” (Certo?), é possível perceber que o professor 

não espera uma resposta do aluno, deseja apenas mantê-lo atento, chamar sua 

atenção ou simular uma interação. Perguntas cuja pausa para resposta é 

pequena podem demonstrar também baixo nível de complexidade. É esperado 

que o aluno responda rápido e corretamente podendo funcionar apenas como 

uma checagem dentro de um processo de aprendizagem mecânica. Nas antigas 

atividades de “tomada da tabuada”, nas séries inicias do ensino fundamental, num 

sistema de ensino tradicional, era comum o professor perguntar o resultado de 

contas matemáticas seguindo esse padrão para verificar se aluno já havia 

decorado a tabuada. 

Baseando-se em dados do Projeto NURC, Silva (1997:133) estabelece 

uma tipologia das perguntas do professor a que denomina perguntas didáticas. 

Elas são divididas em seis categorias considerando a entonação, a estrutura, a 

forma, o interlocutor, o motivo e a função; com outras subdivisões, conforme 

quadro a seguir: 

 

QUADRO 4: Quadro das perguntas didáticas (Silva, 1997:133) 

 

1) Quanto à entonação a) diretas 
b) indiretas 

2) Quanto à estrutura a) simples 
b) encadeadas 

3) Quanto à forma a) abertas 
b) fechadas 

4) Quanto ao interlocutor a) individuais 
b) coletivas 

5) Quanto ao motivo a) pedido de informação 
b) pedido de confirmação 
c) pedido de esclarecimento 

- em relação à audição do enunciado 
- em relação ao entendimento do 

enunciado 
6) Quanto à função a) para animar 

b) para verificar o canal 
c) para desenvolver o tópico 

- múltipla escolha 
- preencher lacuna 
- perguntas retóricas 
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Considerando a forma, nas perguntas abertas teríamos marcadores do tipo 

“quem?”, “qual?”, “como?”, “onde?”, “quando?” (Silva, 1997:142). 

Em relação aos interlocutores, é interessante observar como é a estrutura 

da participação na sala de aula. O professor pode, por exemplo, dirigir-se a um 

aluno específico, mas direcionar seu enunciado para toda a audiência. Pode 

ocorrer também que ele queira falar em particular com algum aluno sobre um 

assunto que não interessa aos demais. 

Freqüentemente um pedido de informação do professor não constitui um 

pedido autêntico, pois ele já sabe a resposta e deseja apenas estimular a 

participação dos alunos. 

A categoria de Silva quanto à função é a mais interessante, considerando 

os propósitos deste trabalho. As perguntas para animar podem ser usadas, por 

exemplo, para atrair os alunos, pois cabe ao professor mantê-los motivados e 

participativos. Nesse item poderiam ser incluídas as perguntas da categoria 

relacionada ao motivo. Como dito, um pedido de informação ou confirmação pode 

ter o único objetivo de manter o aluno ativo. 

Se o professor se preocupa com a compreensão durante a aula, é 

freqüente termos perguntas para verificar se há uma sintonia entre o que é dito 

por ele e o que é compreendido pelos alunos. São perguntas enunciadas por 

meio de marcadores do tipo “certo?”, “né?”, “entende?” (Silva, 1997:167). “Não é 

comum haver respostas a esse tipo de pergunta. O aluno pode responder 

afirmativamente ou não com o olhar, com um aceno de cabeça, etc” (Silva, 

1997:168). 

As perguntas para desenvolver o tópico sejam do tipo múltipla escolha, 

para preencher lacuna ou as perguntas retóricas são muito comuns e, por 

exigirem respostas simples, ajudam a estimular a participar dos alunos e facilitam 

a interação em sala de aula. 

Para Hatch (1992:17), perguntas e pausas usadas pelo professor para 

dividir o turno com o aluno também constituem uma forma de checar a 

compreensão.  
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Teachers and tutors often invite collaborative turn completions as a way 
of checking students’ comprehension. This is projected with rising 
question intonation followed by a pause, with the hope that the listener 
can chime in.10 

 

Analisando ainda as perguntas, Richards (1996:185) afirma que é uma das 

técnicas mais comuns usadas pelo professor e acrescenta as razões para isso. 

Segundo ele, as perguntas: 

1) estimulam e mantêm o interesse dos alunos; 

2) encorajam os alunos a pensar e focalizam o conteúdo da aula; 

3) permitem ao professor esclarecer o que é dito por um aluno; 

4) permitem ao professor destacar estruturas particulares ou itens do 

vocabulário; 

5) permitem checar a compreensão; 

6) encorajam a participação do aluno na aula 

Richards (1996:186-187) faz ainda uma tipologia das perguntas a partir do 

papel que elas desempenham na sala de aula distinguindo, assim, três tipos: 

1) Perguntas de procedimento: atuam no gerenciamento da sala de aula, 

cuidando dos procedimentos e rotinas. Servem para verificar o cumprimento de 

tarefas, a compreensão de instruções dadas etc, como, por exemplo: 

Terminaram? Fizeram o dever? Quem apresentará o trabalho? Divergem-se, 

assim, das questões relacionadas ao conteúdo apresentadas nos tipos 2 e 3 a 

seguir;  

2) Perguntas convergentes: estimulam as respostas dos alunos com foco 

no tema central. Na maioria das vezes, são respostas curtas e imediatas do tipo 

sim/não ou pequenas frases. 

3) Perguntas divergentes: estimulam respostas diversas dos alunos, que 

requerem raciocínio ou um pensamento mais elaborado. 

Geralmente os professores tendem a usar mais perguntas convergentes do 

que divergentes. As primeiras servem mais para facilitar a recordação de 

informação enquanto as últimas são mais interessantes para estimular o 

pensamento dos alunos. (Richards, 1996:187). 

                                            
10 Professores e tutores freqüentemente solicitam conclusões de turnos colaborativos como uma forma de 
checar a compreensão dos alunos. Isso é realizado com a entonação ascendente da questão seguida de pausa, 
com a esperança de que o ouvinte possa entrar na conversa. 
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Voltando às tipologias de perguntas aqui discutidas, percebe-se que são 

vários os critérios adotados e as possibilidades de classificação. É relevante 

lembrar que quaisquer tipologias precisam ser percebidas em relação ao evento 

em que são analisadas. Assim, algumas perguntas adquirem sentido em função 

dos objetivos e demais características do evento aula. As categorias que são 

aproveitadas neste trabalho estão explicitadas na discussão que antecede a 

análise das perguntas em (3.2). 

Por defender uma compreensão global do texto e uma participação 

produtiva do aluno no processo de leitura, Marcuschi (1996:13) critica as 

perguntas que visam a uma compreensão objetiva do texto. “De pouco interesse 

para a compreensão são as questões do tipo onde, quando, quem, o que e qual, 

se estas indagações só buscam identificar fatos e dados objetivos do texto”. 

Oliveira (1999:168), analisando as perguntas utilizadas pelo professor em 

sala de aula e suas funções, conclui:  

 
algumas perguntas exigem apenas a simples retomada de memória de 
uma frase, uma palavra, um detalhe do texto, um item do vocabulário, 
enquanto outras levam o aluno a formular e a expressar uma opinião 
ou uma avaliação de um evento ou de uma passagem do texto. 

 

Sobre a relação perguntas e compreensão, Widdowson (1991:132) afirma:  

 
A escolha da forma adequada para as perguntas depende daquilo que 
acreditamos ser a melhor maneira de avaliar compreensão. A escolha 
das funções que as perguntas deveriam ter depende em primeiro lugar 
do que conceituamos como compreensão. 

 

Independentemente de quais estratégias ou métodos de ensino sejam 

utilizados para atingir os objetivos, faz parte do papel do professor em sala de 

aula: passar instruções aos alunos, explicar os tópicos acadêmicos e as 

atividades a serem realizadas e, principalmente, verificar a compreensão. É 

necessário, porém, que as atividades de compreensão sejam eficientes para levar 

o aluno a perceber relevâncias e a elaborar e expressar suas próprias idéias, a 

partir dos diversos textos que lê ou ouve em sala de aula ou fora dela.  
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3 – ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Conforme adiantado, as características de um evento – tal como uma aula 

– influenciam fortemente o comportamento lingüístico-interativo. 

 Visando a uma descrição mais sistemática, vamos seguir, parcialmente, o 

modelo de Hymes (1986) que agrega três conceitos centrais, hierarquicamente 

organizados: comunidade, evento e ato de fala. Cada comunidade possui 

eventos específicos, que dão sentido e, ao mesmo tempo, consolidam as 

relações entre os indivíduos daquela comunidade. Os eventos maximizam a 

ocorrência de determinados atos de fala. 

 A descrição que se segue se concentra na descrição da aula, aqui 

considerada como evento de fala. As considerações sobre a comunidade e os 

atos de fala não serão tratadas aqui porque focalizamos nossa análise apenas 

nos componentes da comunicação presentes no evento.  

 

3.1 – Descrição etnográfica do evento aula 

 

Um evento é definido por Hymes (1986:56) como uma atividade ou 

aspectos de uma atividade onde as regras sociais estão estritamente ligadas às 

regras lingüísticas. Na caracterização do evento são considerados os 

componentes que são socialmente construídos: o ambiente situacional, os 

participantes, os objetivos e o efeito da comunicação, os atos de fala, o tom, 

forma e conteúdo da mensagem; o meio; o gênero; e as normas de interação 

(Hymes, 1986:35-71). Biber (1988:28-33) ainda acrescenta outros itens como a 

avaliação do evento pelos participantes que, em consonância com a teoria dos 

gêneros, faz com que as pessoas se comportem de dada forma. Esse último 

elemento, no entanto, não será analisado neste trabalho. 

A Etnografia da Comunicação tem como objetivo verificar como a 

organização social de dada comunidade interfere no comportamento lingüístico. A 

aula é uma interação altamente institucionalizada, com regras bastante 

recorrentes, daí a conveniência de se trabalhar com conceitos da EC para a 

descrição do evento, do ponto de vista de sua macro-organização. 
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Para Saville-Troike (1982:15), “um evento comunicativo é algum tipo de 

entidade delimitada”. Segundo ela, “podem-se distinguir eventos comunicativos 

dentro de uma única situação”. Neste trabalho, a aula é considerada como um 

evento comunicativo em que ocorrem diversas atividades. 

Para fazer a descrição etnográfica da aula, são apresentados, a seguir, oito 

componentes da comunicação observados na aula de Língua Inglesa e que são 

socialmente construídos. São eles: cenário, participantes, objetivos, forma e 

conteúdo da mensagem, tom, canal de comunicação, normas de interação e 

interpretação e gênero.  

A apresentação dos componentes segue, por questão didática, a ordem 

apresentada por Hymes (1986:35-71), agrupada no acrônimo SPEAKING: 

S (situation: setting and scene) 

P (participants: speaker/sender, addressor, hearer, /receiver/audience, 

addressee) 

E (ends: outcomes, goals); 

A (act sequence: message form and message content); 

K (key); 

I (instrumentalities: channel, forms of speech);    

N (norms: norms of interaction and interpretation); 

G (genres)  

Esses componentes são descritos a seguir a partir dos dados coletados 

nesta pesquisa. Serão utilizados vários exemplos da aula 5 do corpus como 

forma de ilustrar as nossas colocações. 

 

3.1.1 – Cenário (situation: setting and scene) 

 

O evento aula, aqui analisado, é programado quanto à freqüência, isto é, 

há um horário semanal a ser cumprido; e quanto à extensão, ou seja, deve ter a 

duração mínima de 100 minutos ou 2 horas/aula. “Este aspecto programado do 

evento implica o planejamento, por parte do professor, das atividades 

pedagógicas, do conteúdo a ser trabalhado, etc” (Barros 1986:30). O 

planejamento do professor, por sua vez, depende da ementa da disciplina 

acadêmica, da carga horária etc. As datas, por exemplo, precisam ser 
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administradas de acordo com o calendário disponível e com os objetivos a serem 

alcançados. 

Como parte da avaliação, o professor distribuiu, durante algumas aulas que 

foram gravadas, alguns textos (principalmente artigos de revistas) sobre assuntos 

diversos e pediu que cada aluno fizesse uma apresentação oral sobre um tema 

de sua escolha. 

De acordo com o calendário, organizado em aula anterior, a primeira 

apresentação deveria acontecer na aula 5 do nosso corpus. Como o tema era 

“Oral Presentation”, o professor solicitou ao aluno A1, que o havia escolhido, que 

fosse o primeiro a apresentar, pois sua apresentação serviria como “modelo” para 

as demais. Além disso, segundo o que havia sido programado, nessa aula haveria 

apenas uma apresentação no início desta aula e, na continuação, o professor 

passaria mais orientações para as apresentações que se seguiriam. 

No dia anterior à aula, porém, alguns alunos ligaram para o professor 

pedindo que o início das apresentações fosse adiado. Sendo assim, no início 

desta aula, o professor tratou exatamente de reorganizar o calendário de 

apresentações: 

 

Exemplo 3.1 

 

1 P: /…/ but the thing is that  

2 instead of having just A1  

3 we have another person together with A1 (incompreensível)  

4 i have i have planned that A1 would be the first one  

5 but now in terms of the calendar it changes everything  

6 so we are going to ha:ve let me see  

7 i have the names here (++)  

8 ((pegando papéis com anotações sobre o cronograma das apresentações)) 

9 A1 is the first one’ i mean ahm ahm  

10 the second date we we have A2  

11 and who else” (++)  

12 let’s see the ones who are here  

13 so if A1 moves if A1 moves to the thirty-first  

14 i don’t know i don’t know i mean (incompreensível)  
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15 putting A2’s name here you know  

16 because it depends on (+) medical advice  

17 ((A2 encontrava-se com problemas de saúde)) 

18 so i’m going to put his name here (++)  

19 but who who will be ready to present this date together with A1” 

20 on the on the thirty-first” from here” (++)  

21 it’s a friday  

22 ((olhando e perguntando a)) you are going to talk about what” (Aula 5) 

 

No Exemplo 3.1 acima, principalmente pelas linhas 4 e 5, podemos 

perceber que o professor precisou alterar seu planejamento e objetivo iniciais em 

função dos fatores adversos. Isso implicou numa situação nova que não estava 

prevista, maximizando a ocorrência de seqüências fora do discurso acadêmico. O 

professor precisou tratar, logo no início da aula, da reorganização do calendário e 

da redistribuição das apresentações. 

As aulas de Língua Inglesa observadas e gravadas ocorreram duas vezes 

por semana: às quartas-feiras, no Leitorado de Inglês, e às sextas-feiras, em sala 

de aula comum. A disciplina, cuja aula é aqui analisada, faz parte do currículo 

acadêmico do curso de Letras da Universidade Federal de Pernambuco e foi 

ministrada a alunos que estavam cursando o sexto período. 

O Leitorado de Inglês, espaço físico utilizado nesta aula, apresenta 

problemas para alunos e professor, que dispõem de pouco espaço para 

locomoção e interação durante a aula. Torna-se difícil a disposição dos alunos em 

círculos, por exemplo, fazendo com que a organização espacial seja sempre a 

mesma. Nas aulas observadas os alunos variavam na forma de ocupação da sala 

de aula. Não seguiam uma forma ordenada, fixa. Ao chegarem para a aula, já 

encontravam as cadeiras espalhadas pela sala e cada um se sentava no lugar de 

preferência. O professor permanecia a maior parte do tempo à frente da classe e, 

às vezes, caminhava de um lado a outro direcionando o olhar e a fala para todo o 

grupo ou para algum aluno específico. 

Sob o ponto de vista de sua organização, pode-se dizer que esse cenário, 

assim organizado, dificulta a interação professor/aluno e acentua o grau de 

assimetria entre eles na sala de aula. Essa forma de organização assemelha-se, 

até certo ponto, ao teatro, onde o professor atua numa espécie de palco e os 
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alunos ficam no papel de expectadores. Assim, o comportamento lingüístico de 

professor e aluno também é diferenciado uma vez que a fala do professor é 

predominante e tem um poder maior. 

Houve grande variação em relação ao início das aulas e ao número de 

alunos presentes nas aulas que constituem o corpus deste trabalho. Às vezes, 

cinco alunos participavam de uma aula, mas não retornavam para a aula 

seguinte. Além disso, a freqüência foi baixa durante a coleta dos dados. A aula 5, 

por exemplo, iniciou-se com a presença de 7 alunos e encerrou-se com 6, de um 

total de 17 alunos matriculados na disciplina. Esse aspecto, segundo o professor, 

dificultava a seqüência e o desenvolvimento das atividades e, pelo que foi 

observado, o deixava irritado. 

O início dessa aula foi marcado pela chegada do professor, seguida da 

abertura do Leitorado de Inglês, uma vez que os alunos já o aguardavam em um 

corredor ao lado.  

Pelo Exemplo 3.2 abaixo, podemos perceber como o final da aula é 

marcado lingüisticamente pelo professor. Enquanto desenvolve um tópico sobre 

falsos cognatos nas linhas 2 e 3, olha para o relógio, percebe que faltam poucos 

minutos para o término da aula, começa a determinar a atividade para casa nas 

linhas 12 e 14 a 17 e diz que tem que terminar a aula na linha 13. Continua com 

as explicações sobre falsos cognatos e encerra justificando a saída apressada 

(linha 25): 

 

Exemplo 3.2 

 

1 P: /…/ but then you have to pay attention that  

2 some words they look like they they are something  

3 but they are NOT they are something completely different  

4 why” WHY because the same words  

5 they (they’re done) through different pasts  

6 so the same/  

7 the root is the same  

8 but the development of the word (was the different one)  

9 and so the words acquired a different meaning (+) yes” (++)  

10 ((lendo)) figure three opens with an indication of  
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11 where the writer learned of the job vacancy,  

12 now” what i want you to do/ 

13 well i have to finish now (it’s already a quarter to ten)  

14 what i want you to do’ is to write a letter’  

15 to write a letter’ ok” and bring it here  

16 to write a letter reflecting your’ your situation  

17 your actual actual     situation you see’  

18 A4:                            ok               

19 i know (incompreensível) because our mind  

20 maybe because our mind is kind of divided  

21 it means target language and native language  

22 but the thing is that we need to ((estalando os dedos))  

23 exercise practice practice practice practice  

24 coming into a point when you can you can: difference it,  

25 well ((tom mais baixo)) i have a medical (council) (Aula 5) 

 

A aula enquanto um evento comunicativo tem uma abertura que, neste 

caso, foi marcada pela chegada do professor; um desenvolvimento, que consiste 

nas discussões que são feitas; e um fechamento, marcado pela fala do professor 

“i have a medical (council)” (linha 25) e sua saída da sala de aula. 

Antes de deixarem a sala, alguns alunos ficaram conversando com o 

professor para tirar dúvidas sobre as apresentações de trabalho que se seguiriam. 

O professor vai saindo ao mesmo tempo em que agenda conversas posteriores 

com os alunos: 

 

Exemplo 3.3 

 

A6: ((aproxima-se do professor querendo tirar dúvidas sobre a sua apresentação)) 

P: and ah i’ll see attendance next time because (i have to go now) (Aula 5) 

 

Saville-Troike (1982:11), discutindo os componentes da comunicação de 

Hymes, ressalta a importância de se observar como os participantes de um 

evento ocupam o espaço que lhes é disponível, “se as cadeiras dentro de uma 
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sala de aula estão distribuídas em filas ou em um círculo pode assinalar o nível 

apropriado de formalidade”. 

Em relação à ocupação do espaço da sala de aula pelos alunos e pelo 

professor, pelo que foi observado, podemos considerar que a aula ocorre num 

cenário formal. O professor fica à frente, de pé, enquanto os alunos ficam 

sentados como platéia.  

Segundo Barros (1986:31), “para se caracterizar um evento como formal ou 

informal, é preciso que sejam observados vários aspectos do evento como, por 

exemplo, os papéis dos participantes”. No caso da sala de aula, além da 

ocupação do espaço, a interação que se estabelece entre professor e alunos 

também pode ser considerada predominantemente formal, devido ao grau de 

assimetria existente entre os participantes, identificada através da predominância 

da fala do professor e da autoridade que exerce. 

 

3.1.2 – Papéis dos participantes (participants) 

 

Os participantes da interação no evento aula são alunos e professor. O 

número de papéis dos alunos pode variar e está diretamente relacionado ao 

discurso do professor durante a aula.  

 
Quando o discurso é dirigido a um aluno em particular, o evento 
pode, se não propriamente exigir, pelo menos pressupor um terceiro 
papel, o da audiência. É sempre esperado que a turma acompanhe 
com atenção a interação entre o professor e um determinado aluno, 
principalmente quando está em foco um assunto acadêmico, isto é, 
quando não se trata de uma conversa particular. Quando o assunto 
é particular propicia a aparição de cismas (conversações 
simultâneas) (Barros, 1991:32). 

 

Há uma situação de aula que é caracterizada pela saída de um aluno e 

tem, basicamente, a seguinte seqüência: 1) A12 sinaliza para o professor que 

precisa sair da sala; 2) O professor, já sabendo o motivo (um estágio curricular) e 

interessado no assunto, faz perguntas a A12; 3) Eles trocam turnos entre si por 

algum tempo; 4) A12 deixa a sala de aula e o professor retorna ao tópico principal 

que havia sido suspendido: 
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Exemplo 3.4 

 

1 A12: ((levanta-se e sinaliza para o professor que ele precisa sair)) 

2 P: yes ok you have to go now  

3 but it’s only it’s only today or”  

4 A12: today today no      only on:ly friday friday, 

5 P:                                   it finishes 

6 a today and friday and then you come in normal life  

7 how is it going”  

8 is it going ok there colégio de aplicação” (Aula 5) 

 

Pelos padrões de interação observados durante a coleta de dados, 

percebemos que era desejável que todos os alunos participassem de alguma 

forma. Porém, havia alunos que permaneciam passivos o tempo todo da aula, ou 

seja, apenas ouviam e observavam o que estava acontecendo, não participavam 

diretamente da interação. Houve momentos em que o professor interagia com 

alguns alunos sobre algum tópico específico enquanto outros programavam seu 

celular, manuseavam outros materiais, conversavam com o colega ao lado etc. 

Pelos dados coletados percebemos que há um esforço do professor para 

que os alunos compreendam o que é dito ou discutido e que demonstrem de 

alguma forma essa compreensão. Para isso, o professor procura sempre 

diversificar a interação distribuindo os turnos entre vários alunos. A forma usada é 

basicamente pelo nome ou através de perguntas associadas ao direcionamento 

do olhar para alunos específicos, como ilustram os exemplos abaixo:  

 

Exemplo 3.5 

 

P: ((olhando para o aluno A5)) what about you A5” (Aula 5) 

 

Exemplo 3.6 

 

P: /…/ so i need two more people to put here (++)  

ah what about you ahm:: A7 /…/ (Aula 5) 
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Exemplo 3.7 
 

P: /…/ A4 A4 A4’ you don’t have a presentation date here ok”  

so what about being with A10” (Aula 5)  

 

Exemplo 3.8 
 

P.: /…/ unhum now’ who is going to read now’ A4’ (Aula 5) 

 

As pistas de direcionamento do discurso pelo professor como o olhar, por 

exemplo, são muito importantes para se perceber como se dá a distribuição de 

turnos entre os participantes que interagem no evento comunicativo. Nos 

segmentos a seguir o professor faz perguntas para alunos específicos. Só é 

possível saber quem é o endereçado do enunciado a partir do direcionamento do 

seu olhar: 

 

Exemplo 3.9 

 

P: /…/ ((olhando e perguntando a A3)) you are going to talk about what” (Aula 5) 

 

Exemplo 3.10 

 

1 P: /.../ A8 and A9 they are at felt then ahm:: A10 A11 A7 (++) 

2 A6: yes 

3 P: ((olhando para A6)) what about you” (Aula 5) 

 

Exemplo 3.11 
 

1 P: parameters for teaching foreign language (++)  

2 ((olhando para A5)) could you could you present  

3 on on january the thirty thirty-first” (Aula 5) 

 

A participação é monitorada pelo professor que, em algumas situações, 

corrige o vocabulário dos alunos, o uso da Língua Portuguesa ou a pronúncia, 

como ilustrado abaixo: 
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Exemplo 3.12 
 
1 A4: ((lendo)) three sample letters of application are pr´esented here 

2 P: ((corrigindo a pronúncia)) are pre-s´en-ted 

3 A4: ((repete a palavra tentando pronunciá-la corretamente)) are pr´isented  

4 P: ((com mais ênfase)) pre-SEN-ted 

5 A4: pr´isented 

6 P: pre-s´en-ted no 

7 A4: pres´ented 

8 P: yes remember you have ((escrevendo no quadro)) 

9 A4: are pres´ented 

10 P: you have pr´esent pr´esent  

11 so we are all pr´esent ah (++)  

12 at the number eight section or something like that pr´esent  

13 but when it turns into a verb it changes  

14 the the same word but ((mostrando no quandro))  

15 if it is a verb it’s pres´ent pres´ent (Aula 5) 

 
No exemplo acima, o aluno A4 participa da aula fazendo a leitura do texto a 

ser estudado. Esse constitui o tipo de participação mais freqüente nas aulas 

gravadas. Devido à pronúncia considerada incorreta de presented, o professor 

corrige o aluno nas linhas 2, 4 e 6 e, em seguida, trata de dar explicações para 

justificar o equívoco.  

Até mesmo os momentos de fala espontânea, descontraída são, na maioria 

das vezes, coordenados pelo professor que, por sua vez, mantém por mais tempo 

o turno. Os alunos interrompem, participam, mas é o professor que coordena a 

interação. Sua fala é predominante e seus turnos são significativamente maiores 

do que os turnos dos alunos. Isso gera insatisfação pois, segundo alguns alunos, 

gostariam de ter mais direito à participação, ou seja, mais oportunidades para 

praticarem a conversação em Língua Inglesa.  

Em geral, todos têm direito à participação, que é, inclusive, bastante 

desejada. Há muitas interrupções no turno do professor pelos alunos e vice-versa. 

Essas interrupções são bem aceitas pelo professor e, muitas vezes, são 

contribuições para o tópico em desenvolvimento, seja como colaboração com o 

turno do colega ou do professor, demonstrando interesse e participação: 
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a) aluno interrompe professor: 

 

Exemplo 3.13 

 

P: /.../ the first one will be A1 

A3: A1 is upstairs he’s coming, (Aula 5) 

 

Exemplo 3.14 

 

1 P: so we are going to start on the (+) on the twenty’ twenty’ 

2 A6: twenty-sixth 

3 P: no 

4 A3: twenty-nine (Aula 5) 

 

Exemplo 3.15 

 

1 P: /…/ but A1 has a different responsibility  

2 becau:se he’s going to talk about  

3 the way o:f conducting an oral presentation” (+) 

4 A1: yes 

5 P: so’ the reason i asked him to be the first one  

6 was that this presentation would function/ 

7 A3: like a model 

8 P: like a model like a model you know 

9 As: ((risos)) 

10 P: yeah /…/ (Aula 5) 

 

Apesar de a participação dos alunos ser desejada pelo professor e de 

percebermos que eles, às vezes, interrompem, devido ao grau de formalidade e 

de assimetria presentes na interação, as falas dos alunos são pequenas e, na 

maioria das vezes, constituem em reações às iniciativas do professor, como 

ocorre nas linhas 6 e 7 acima. 
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b) professor interrompe aluno: 

 

Exemplo 3.16 

 

1 A3: yeah specially specially thinking about people in the united states 

2 or england (incompreensível) an expressive experience/ 

3 P: and knowledge, 

4 A3: and knowledge (   ) and everything else (Aula 5) 

 

Nesse segmento, A3 está descrevendo uma experiência sua e essa 

situação consiste numa excelente oportunidade para o aluno praticar a 

conversação, que também é um objetivo da aula de Língua Inglesa. No entanto, 

sua fala é interrompida pelo professor que acaba apressando a conclusão do 

pensamento do aluno. 

 

3.1.3 – Objetivos (ends)  

 

O objetivo principal da disciplina cujas aulas foram gravadas é levar os 

alunos a refletirem e discutirem sobre diferenças entre língua falada e escrita, 

conforme previsto na ementa e confirmado pelo professor. 

Com esse propósito, os textos a serem trabalhados durante as aulas foram 

selecionados previamente pelo professor. Como forma de avaliação, em aulas 

anteriores, foram programadas apresentações individuais que consistiam na 

escolha de um tema e de um ou mais textos pelos alunos, a partir das opções 

apresentadas pelo professor, e na apresentação para a classe. 

Na seleção de temas e textos para serem apresentados pelos alunos, o 

professor levou em conta o objetivo principal da disciplina. Para a aula 5, estava 

prevista a primeira apresentação. O aluno A1 escolheu o tema “Oral Presentation” 

e foi escolhido pelo professor para ser o primeiro a apresentar. Era esperado que 

sua apresentação servisse como um “modelo” para as seguintes, conforme se vê 

a seguir: 
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Exemplo 3.17 

 

1 P: /…/ well A1 is going to (incompreensível) this week because  

2 ((olhando para A1)) you are you are prepared to do this today  

3 and now you have more time (+) you know yeah 

4 but A1 has a different responsibility  

5 becau:se he’s going to talk about the way o:f conducting an oral 

presentation” (+) 

6 A1: yes 

7 P: so’ the reason i asked him to be the first one  

8 was that this presentation would function/ 

9 A3: like a model 

10 P: like a model like a model you know (Aula 5) 

 

Conforme agendado em aula anterior, A1 faria sua apresentação na 

primeira parte da aula e depois o professor passaria instruções adicionais a 

respeito do trabalho. Como alguns alunos ligaram para o professor pedindo para 

adiar o início das apresentações, o calendário e os objetivos anteriores tiveram 

que ser alterados, o que é explicado pelo professor: 

 

Exemplo 3.18 

 

1 P: /…/ but he thing is that  

2 instead of having just A1  

3 we have another person together with A1 (incompreensível)  

4 i have i have planned that A1 would be the first one  

5 but now in terms of the calendar it changes everything /…/ (Aula 5) 

 

O tipo de apresentação será outro, conforme mostram as linhas 2 e 4, 

devido às limitações do calendário estabelecido para as aulas. 

Na aula aqui analisada, como estratégias para ativar a atenção e reflexão 

dos alunos, o professor usa repetições, perguntas sobre o conteúdo, perguntas 

para verificar a compreensão de palavras-chave, sinônimos e explicações de 

palavras-chave que julga desconhecidas pelos alunos, efeitos prosódicos para 
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destacar partes do texto etc. 

Na escola, o objetivo maior é a transmissão do conhecimento, que é 

imposto institucionalmente. Segundo Barros (1986: 24-27), para criar uma 

interação na sala de aula e gerar condições favoráveis à aprendizagem, o 

professor utiliza certas estratégias de acordo com os objetivos que deseja 

alcançar: 

1) Para garantir a atenção do aluno e manter aberto o canal de 

comunicação: o professor fala da importância do tópico; utiliza os recursos dos 

olhares; endereça-se a alunos engajados em atividades concorrentes; faz 

perguntas, retóricas ou não, aproxima-se ou distancia-se dos alunos, estala os 

dedos etc: 

 

Exemplo 3.19 
 

1 P: /…/ ((falando com A3)) and you are going to talk about word patterns 

2 A3: yes 

3 P: yes” word patterns it’s a a very important thing /…/ (Aula 5) 

 

Nesse exemplo, o professor destaca a importância do tópico afirmando: 

“word patterns it’s a a very important thing” (linha 3). Essa estratégia serve para 

incentivar o aluno na preparação da apresentação sobre o tema que escolheu e 

também para estimular o interesse e a participação dos colegas. 

 
Exemplo 3.20 
 

1 P: /…/ if you are going to present something you need to what”  

2 A3: (incompreensível) 

3 As: ((alguns alunos falam juntos e um deles diz guideline)) 

4 P: you need a guideline” 

5 first of all you need a guideline  

6 a guideline will be a kind of summary you know”  

7 you (incompreensível) the the main points  

8 that you are going to cover in oral presentation  

9 and the ideal thing is that you distribute  

10 with your classmates the guideline ok” (Aula 5) 



47 

Nesse exemplo, para ativar a atenção dos alunos, o professor faz uma 

pergunta que os instiga a pensar e participar. 

 

Exemplo 3.21 

 

1 P: /…/ so (++) and the an:d vir virginia is what”  

2 tell me virginia is in a novel and the novel is”  

3 ((estalando os dedos)) the novel is” 

4 A3: the hours 

5 P: miss dalloway,  

6 the hours” the hours is the hours is the (general theme) /…/ (Aula 5) 

 

2) Para fazer com que os alunos fixem os conhecimentos, o professor faz 

repetições, destaques de conteúdo, como no exemplo abaixo: 

 

Exemplo 3.22 

 

1 P: ((lendo)) /…/ in figure two the writer does not specify  

2 where she learned of the opening  

3 because she does not know whether a position is ACTUALLY available’ 

4 remember that A::CTUALLY       again again again means” 

5 A4:                                              actually  

6 A4: actually 

7 P: means” (Aula 5) 

 

3) Para distinguir informações relevantes das não relevantes, o professor 

retoma e reformula o próprio enunciado ou o do aluno. “O professor marca 

prosodicamente o que é importante, geralmente falando pausadamente e 

enfatizando as palavras-chaves” (Barros, 1986:26-27). 
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Exemplo 3.23 

 

1 P: yourself, (+) you know, 

2 so, ((lendo)) you are marketing your skills your ability and know:ledge’ 

3 ((comentando) now this s the reason i keep telling you 

4 in the field i mean in the field of TEACHING” 

5 what we have to do all the time’  

6 LEARNING LEARNING LEARNING” /.../ (Aula 5) 

 

Nas linhas 4 a 6 acima, fica evidente a importância que é dada à 

aprendizagem constante que os profissionais de ensino devem ter. O professor 

fala com ênfase a palavra teaching na linha 4 e a palavra learning na linha 6, que 

é inclusive repetida. 

O exemplo a seguir mostra as estratégias de reformulação e de retomada 

de enunciado pelo professor como formas de destacar informações relevantes. 

 

Exemplo 3.24 

 

1 P: /…/ what is an application letter”  

2 which are the main features in an application letter” 

3 A: (it has to be formal) 

4 P: yeah: it has to be for:mal  

5 it has to be formal’  

6 it has to be: (++) ob/ 

7 A: objective 

8 P: objective yes it has to be objective’ and” (Aula 5) 

 

Na linha 2, o professor reformula a própria pergunta e nas linhas 4 e 5 

retoma o enunciado do aluno. A orientação de que a carta de petição de emprego 

deve ser formal (linhas 3 e 5) e objetiva (linhas 7 e 8) consta no material didático 

que está sendo lido e discutido. 

No exemplo seguinte temos também algumas marcas prosódicas e outra 

estratégia interessante que é o code-switching – a mudança do inglês para o 

português: 
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Exemplo 3.25 

 

1 P: EVERY SEMESTER i emphaSIZE THE SAME (+)  

2 actually não tem NADA/  

3 gonna say in portuguese’  

4 actually não tem nada a ver com a-tu-a[l]-men-te ((fonema pronunciado com  

5 destaque)) this is what we call’ false  

6 A3: cognates 

7 cognates 

8 A6: yeah 

9 P: (incompreensível)      it’s a false friend  

10 As:                                  ((vozes)) (Aula 5) 

 

As marcas prosódicas na linhas 1, 2 e 4 têm a função de destacar uma 

informação relevante. Além disso, a importância do que é dito é marcada também 

pela alternância de código de inglês para português, como ocorre nas linhas 2 e 

4. O inglês é utilizado pelo professor durante a maior parte da aula e o uso do 

português pelo aluno é, inclusive, repreendido. Mas, como mostra esse exemplo, 

o professor perde a paciência, irrita-se e decide explicar em português mesmo 

(linha 3), como estratégia para garantir que todos compreendam sua fala. 

A partir da ênfase que é dada pelo professor nas perguntas que faz e/ou 

nos enunciados que emite, é possível perceber que processos de compreensão 

são esperados ou o que deve ser melhor compreendido pelos alunos nas diversas 

atividades da aula. 

Como mostram os exemplos 3.22 e 3.25 anteriores, exige-se uma 

compreensão literal da palavra actually, apesar de ela não ser uma palavra-chave 

para a compreensão do texto como um todo, o que desencadeia uma atividade 

não de compreensão, mas de tradução. 
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3.1.4 – Forma e conteúdo d a mensagem (act sequence) 

 

3.1.4.a – Forma da mensagem 

 

A forma da mensagem, para Hymes (1986:59), refere-se a como as coisas 

são ditas. Na aula aqui analisada, alunos e professor mantêm uma linguagem 

polida, formal e de respeito entre si na maior parte do tempo. 

É exigido que os alunos utilizem a Língua Inglesa para se expressarem em 

qualquer atividade da aula e que a compreendam bem em todas as situações 

comunicativas. Essa exigência é monitorada pelo professor que corrige também 

erros de pronúncia e vocabulário o que, em geral, é bem aceito pelos alunos. 

Porém, como vimos no exemplo 3.25, num momento em que um aluno 

comete um erro de compreensão/tradução da palavra actually, considerado 

inadmissível pelo professor, a correção é feita de uma forma menos polida, mais 

ríspida, utilizando até mesmo a Língua Portuguesa para chamar a atenção dos 

alunos. 

 

Exemplo 3.26 

 

1 P: so imagine you are going to present something  

2 and you use actually meaning atualmente, 

3 A6: yeah 

4 P: ((estalando os dedos)) you know’  

5 and you (lose) many points in doing that you know”  

6 ah so (+) ((lendo novamente e usando o sinônimo de actually))  

7 she does not know whether a position is: really available ok A4”/  

8 mas é o seguinte não é possível  

9 eu sei que eu já disse várias vezes aqui  

10 se vocês não ACORDAREM ((palavra pronunciada com efeito prosódico))  

11 e FALAREM ((palavra pronunciada com efeito prosódico))  

12 com os cinco sentidos  

13 vão ter que fazer besteira /.../ (Aula 5) 
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É interessante observar que o professor fica irritado por causa do erro do 

aluno por considerar que a palavra actually já é reconhecida por todos. O aluno é 

corrigido e exposto ao julgamento dos colegas.  

Entre as linhas 7 e 13 do fragmento anterior, fica evidente uma maior 

rigidez na fala do professor. Foi exigida uma compreensão literal do termo, 

interpretado por A4 de forma equivocada devido à influência da língua materna. 

Para Saville-Troike (1982:17), a forma da mensagem inclui “tanto canais 

vocais quanto não-vocais e a natureza do código que é usado (por exemplo que 

língua e que variedade)”. No caso da aula de Língua Inglesa, o código que é 

exigido é o inglês padrão, formal, conforme dito acima. 

Tanto os códigos verbais: língua falada e escrita, e não-verbais: traços 

paralingüísticos e prosódicos, cinésicos e proxêmicos são importantes para 

descrever a forma da mensagem. No caso de enunciados menos polidos, pode-se 

observar que o professor utiliza, ao mesmo tempo, aumento do tom de voz, fala 

pausada, alternância de código e movimentos expressivos do corpo. 

No exemplo anterior, há uma grande expressividade nos movimentos com 

a boca, principalmente na pronúncia mais detalhada das palavras “acordarem” e 

“falarem”, para mostrar que o equívoco cometido por A4 é inadmissível. 

 

3.1.4.b – Conteúdo d a mensagem 

 

O conteúdo da mensagem compreende o que é comunicado num evento, 

“refere-se à questão sobre como os tópicos e a mudança de tópicos influenciam a 

estrutura de um evento” (Barros 1991: 51). 

Na aula aqui analisada, houve grande variação tópica. Não prevaleceram 

os tópicos predeterminados, ou seja, aqueles planejados pelo professor de acordo 

com o currículo acadêmico. Conforme planejado, na aula 5 deveriam ocorrer dois 

tópicos principais: “oral presentation”, que seria apresentado por A1, e 

orientações gerais sobre apresentação oral, ministradas pelo professor. Porém, 

devido a um imprevisto, esses tópicos tiveram que ser cancelados, como mostram 

as linhas 10 e 11 do exemplo abaixo: 
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Exemplo 3.27 

 

1 P: yeah but the problem is that  

2 a group of five students (telephoned me) last time  

3 because they are going to participate on felt 

4 A3: yes 

5 P: you know” this week ((chega alguém na sala e o professor cumprimenta))  

6 and said they that they they have to go 

7 and they want to be present  

8 because it’s the first presentation (incompreensível)  

9 then i said ok  

10 what can i do but postponing  

11 so (++) we don’t have oral presentation this week /…/ (Aula 5)  

 

Como mostra o exemplo, não é possível seguir o calendário previsto, 

ocorrendo tópicos não planejados. 

No caso do evento aula, tanto o conteúdo quanto os tópicos podem ser 

diversificados e ter um desenvolvimento bastante flexível de acordo com os 

objetivos do professor ou devido a fatores adversos. Muitas vezes, como lembra 

Hymes (1986:60), os membros de um grupo sabem sobre o que se está falando e 

quando o assunto muda, e gerenciam a manutenção ou mudança de tópico. Em 

determinado momento, quando o professor, após reorganizar o calendário, decide 

iniciar um tóp ico acadêmico, relacionado ao conteúdo programático, mas não 

planejado para esta aula, um aluno decide mudar o tópico, interrompe o turno do 

professor e lhe mostra uma revista cujo assunto preenche boa parte da aula: 

 

Exemplo 3.28 

 

1 P: /…/ now as we do not have oral presentation  

2 we are going to (start) our our:::  

3 ((antes que o professor inicie o tópico da aula, um aluno interrompe  

4 para mostrar-lhe uma revista)) 

5 A6: ((mostra uma revista com a foto de leonardo di caprio)) 

6 P: ((recebe a revista das mãos de A6)) this is i know  
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7 this is scorsese’s movie gangs of new york  

8 yes the gangs of new york  

9 well you know that (incompreensível) i think so 

10 A6: ((risos)) 

11 P: you saw the result of the golden globe” (Aula 5) 

 

Pelas linhas 1 e 2 acima, tem-se a confirmação novamente de que o 

conteúdo previsto foi substituído. 

Assim como o conteúdo e o objetivo principal da aula foram alterados e 

foram introduzidos conteúdos não previstos na ementa, como aparece na linha 

11, o tipo de compreensão exigido também variou. Na interação que envolve a 

discussão sobre “Golden Globe”, pretende-se verificar o conhecimento partilhado 

pelos alunos sobre o tema e não o grau de compreensão. 

As aulas gravadas têm por objetivo principal a prática da Língua Inglesa 

formal, bem como a reflexão sobre a língua falada e a língua escrita, conforme 

ementa da disciplina. Por ter também objetivos práticos, no caso a prática da 

conversação em Língua Inglesa, esse tipo de aula permite maior flexibilidade na 

escolha de tópicos. Nesse caso, o objetivo passa a ser também proporcionar 

oportunidades para que os alunos pratiquem a conversação. 

O conteúdo da mensagem está estritamente ligado aos objetivos da aula. 

Assim, como forma de incentivar a participação dos alunos no tópico em 

desenvolvimento, o professor faz perguntas relacionadas ao conteúdo. O que 

ocorre, porém, é que, mesmo com os alunos interessados em participar, os turnos 

do professor são significativamente maiores. Muitas vezes os turnos dos alunos 

constituem-se de apenas uma palavra, conforme ilustrado abaixo: 

 

Exemplo 3.29 

 

1 A3: /.../ see inter/ ((no final do primeiro parágrafo lê-se: see interviewing for a 

job))  

2 P: ((comentando)) yeah we have already seen’ interviewing for a job  

3 now you could see” 

4 ((lendo novamente)) a letter of application is essentially a sales letter 

5 ((comentando)) a sales letter” what are you selling” 
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6 A3: yourself, 

7 P: yourself, (+) you know, 

8 so, ((lendo)) you are marketing your skills your ability and know:ledge’ 

9 ((comentando)) now this is the reason i keep telling you  

10 in our field i mean in the field of TEACHING” 

11 what we have to do all the time’  

12 LEARNING LEARNING LEARNING” 

13 being a-ware that what we know’/  

14 well of course what we know is very important  

15 but ha ((riso)) what we know is just’  

16 ((sinal com os dedos indicando pequena quantidade)) (++) 

17 A6: a slice 

18 A3: (incompreensível) 

19 P: a a very thin’ slice a very thin slice of a (   )  

20 of what a::: of knowledge you know  

21 but the thing is that instead of feeling what  

22 ah::: instead of feeling ah::: feeling down’  

23 by this you get more (experience) you know’ 

24 if you’re knowing more you are knowledging  

25 (   ) a teacher and ah special a foreign language teacher /.../ (Aula 5) 

 

No fragmento acima, nas linhas 6 e 17 ocorrem as falas dos alunos A3 e 

A6: “yourself” e “a slice” respectivamente. Já a fala mais extensa do professor 

compreende os trechos entre as linhas 7 a 15 e 19 a 25. 
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3.1.5 – Tom (key) 

 

O tom é o modo como um ato é realizado, por exemplo, pode ser em tom 

sério ou de brincadeira. A variação de tom pode ter várias funções na sala de 

aula. Pode-se por exemplo usar o tom sério para demonstrar reprovação por 

algum ato indevido ou para chamar a atenção dos alunos, e o tom de brincadeira 

para introduzir um assunto novo, descontrair etc.  

Na aula 5, prevalece o tom sério, formal, uma vez que o objetivo maior é 

cumprir as metas pré-estabelecidas para o curso e seguir o cronograma previsto 

para as aulas. Além disso, por se tratar de língua estrangeira, há a preocupação 

de que os alunos não cometam erros de tradução por causa da língua materna. 

A mudança de tom é uma estratégia que pode ocorrer em diferentes 

momentos da aula como, por exemplo, para chamar atenção de alguém que 

apresente comportamento indesejado, para corrigir erros ou pode significar ainda 

uma mudança de tópico como é o caso do exemplo seguinte: 

 

Exemplo 3.30 

 

1 P: /…/ talking about application letters (+)  

2 so remember we were discussing about about what  

3 about a: job interview (+)  

4 and job interview will be the”  

5 the spoken language ok” 

6 and now we have the written language  

7 represented by ((tom mais elevado)) application letters (++) /…/ (Aula 5) 

 

Nas linhas 2 e 3, o professor refere-se ao conteúdo trabalhado 

anteriormente e usa um tom mais elevado na linha 7 para marcar uma mudança 

de tópico.  

Há também situações durante a aula em que o professor usa um tom mais 

baixo para indicar que o enunciado não é relevante ou é apenas um parênteses 

em relação ao discurso principal: 
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Exemplo 3.31 

 

1 P: /.../ specially arts” (+)  

2 so that’s the reason that we need to be (familiar with) you know  

3 music movies literature’ (++)  

4 and also what else ah sports’  

5 ((tom mais baixo)) i don’t know i hate i hate american football  

6 shiiiiii oh my god’ OH MY GOD i hate it 

7  and and my daughter says  

8 you hate it because you don’t understand it  

9 i don’t want understand you know  

10 i don’t like it’  

11 yeah but anyway i know something about this  

12 i know something about this /…/ (Aula 5)  

 

Entre as linhas 5 e 12 no fragmento acima, o professor fala de coisas 

pessoais, o que não constitui assunto relevante a que todos devam estar atentos. 

Assim, se os alunos não conseguirem ouvir bem o que está sendo dito, não 

haverá nenhum problema. 

 

3.1.6 – Canal de comunicação (instrumentalities) 

 

O canal de comunicação pode ser “oral, escrito, telegráfico, semafórico ou 

outro meio de transmissão do discurso” (Hymes, 1986:62-63). 

Na aula analisada foram utilizados tanto o canal oral quanto o escrito, 

incluindo atividades de leitura e discussões sobre tópicos diversos: 

 

Exemplo 3.32 

 

1 P: /…/ and now we have the written language  

2 represented by ((tom mais elevado)) application letters (++)  

3 you know we are going to page what”  

4 fifty’ fifty’ fifty-FOUR fifty-four  

5 so” what is an application letter”  
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6 what is an application letter”  

7 which are the main features in an application letter” (Aula 5) 

 

A partir da leitura do texto sobre carta de petição de emprego, alunos e 

professor discutem o tópico em questão. 

O silêncio também é significativo na sala de aula. Quando o professor faz 

perguntas, o aluno sabe que é esperado dele uma resposta correta. Daí, por 

insegurança, medo de errar, ele pode preferir manter-se em silêncio. 

Segundo Barros (1986:22), “a significação do silêncio decorre das próprias 

características do evento de sala de aula, em relação aos objetivos e aos papéis 

dos participantes”. O silêncio pode demonstrar muitas vezes a falta de 

compreensão dos alunos, mas não abordamos essa ocorrência no presente 

trabalho. Esse aspecto, para ser melhor analisado, requer gravação também em 

vídeo, o que poderá ser feito em estudos posteriores. 

Para que os alunos compreendam o que é trabalhado pelo professor e que 

possam demonstrar o grau de compreensão que atingem, é preciso que o canal 

de comunicação garanta, em primeiro lugar, a atenção deles. 

 

3.1.7 – Normas de interação e interpretação (norms of interaction 

and interpretation) 

 

As normas de interação e interpretação referem-se a como a fala deve ser 

interpretada dentro de um evento. Baseiam-se no conhecimento compartilhado 

pelos participantes do evento comunicativo sobre as regras que regem a 

interação e a interpretação dos enunciados que nele ocorrem. 

De um modo geral, os participantes – professor e alunos – têm 

familiaridade com o evento aula do qual fazem parte, com as regras que devem 

ser obedecidas. Assim, o aluno aprende, por exemplo, que há certas convenções 

que determinam que tipo de comportamento é aceitável em sala de aula. Apesar 

disso, pudemos observar, nas aulas gravadas, que alguns alunos tiveram 

problemas em relação às normas de interpretação devido à pouca familiaridade, 

em alguns casos, com o código lingüístico – vocabulário e pronúncia em Língua 

Inglesa. 
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Muitas vezes, principalmente quando se trata do reconhecimento de itens 

lexicais, o professor faz uma pergunta cuja resposta acredita que todos já saibam 

e a resposta correta é a esperada e a única aceitável.  

A falta de domínio da Língua Inglesa, muitas vezes, impede que haja maior 

participação dos alunos nas atividades. Outros aspectos relacionados à interação 

em sala de aula relevantes para este estudo serão discutidos com mais detalhes 

em 3.2. 

Ao longo desta análise, pode-se observar que as características 

etnográficas condicionam ou influenciam o comportamento verbal. 

As normas de interação determinam que é direito e obrigação do professor 

conduzir a interação, podendo mudar o tópico, determinar quem será o próximo 

falante, interromper o aluno, introduzir seqüências avaliativas, concentrar a 

interação numa questão, por exemplo, um item lexical etc. Isso se deve aos 

papéis sociais diferenciados dos envolvidos. 

O comportamento do professor, porém, está condicionado aos objetivos do 

evento qual seja a construção do conhecimento. São os objetivos que permitem, 

por exemplo, que algumas atitudes consideradas rudes numa conversação casual 

sejam aceitáveis no contexto de sala de aula, por exemplo, a interrupção dos 

alunos pelo professor, a correção de pronúncia etc. 

 

3.1.8 – Gênero (genre) 

 

Para Miller (1994:31), numa abordagem mais situada, os gêneros são 

ações retóricas tipificadas baseadas em situações recorrentes. Segundo ela, 

enquanto, sob o ponto de vista crítico, os gêneros podem servir como padrões de 

análise, para o aluno, eles servem como chaves para se entender como participar 

nas ações de uma comunidade.  

Compartilhando as idéias de Erickson (1997:s/p), acreditamos que o 

conceito de gênero é útil para uma melhor compreensão das ações que ocorrem 

em sala de aula. Segundo ele, 
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genres provide ways and means of accomplishing social actions in 
particular situations; it is recurrent situations – with their similarities of 
purpose, audience, and other constraints – that give rise to regularities 
of form and substance in genre as writers or speakers attempt to 
achieve their communicative ends.11 

 

Admitimos que a aula pode ser reconhecida também como um gênero 

textual, mas nossa análise não contemplará essa postura uma vez que, em 

grande parte, os aspectos envolvidos na teoria dos gêneros são tratados a partir 

da perspectiva etnográfica, ou seja, pela consideração da aula como evento.  

 

                                            
11 os gêneros fornecem formas e meios de realizar ações sociais em situações particulares; ou seja situações 
recorrentes – com semelhanças de propósito, audiência e outras restrições – que fazem surgir regularidades 
de forma e substância nos gêneros quando escritores ou falantes tentam alcançar seus objetivos 
comunicativos. 
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3.2 – Descrição da aula do po nto de vista lingü ístico-interativo 

 

A interação em sala de aula apresenta características bastante 

estereotípicas em relação à estrutura da participação, às formas como os 

enunciados são produzidos e interpretados e aos papéis dos envolvidos. Os 

conceitos aqui discutidos são, em grande parte, desenvolvidos pelos 

sociolingüistas interacionistas. 

A Sociolingüística Interacionista está fortemente fundamentada nas idéias 

de Gumperz e tem como principal objetivo descobrir, numa dada interação, o que 

está acontecendo aqu i? e qual o sign ificado do  que está acontecendo aqu i?. 

Não observa os papéis sociais dos interactantes como a EC, mas concentra-se 

em aspectos cognitivos e interacionais. Contribui para esta pesquisa com alguns 

conceitos como pistas de contextualização, definidas por Gumperz (1998:100) 

como “todos os traços lingüísticos que contribuem para a sinalização de 

pressuposições contextuais”. Incluem a escolha do código, do dialeto e suas 

mudanças – code-switching – ao longo da interação, fenômenos prosódicos, 

escolha entre opções sintáticas e lexicais, uso de expressões formulaicas, 

estratégias de aberturas e fechamento conversacionais, dentre outros.  

As pistas são usadas pelos participantes para indicar: a) como querem que 

seus interlocutores entendam suas mensagens, b) que estão entendendo um ao 

outro, c) que querem o turno, d) que ratificam o interlocutor como falante principal 

etc. Assim, são fundamentais no processo de construção da interação em 

conversações face a face como ocorre na sala de aula.  

Goffman (1974:10-11) afirma que “definitions of a situation are built up in 

accordance with principles of organization which govern events – at least social 

ones – and our subjective involvement in them”,12 propondo o termo frame para 

se referir a esses elementos básicos. Essa forma de análise contribui, portanto, 

na compreensão da estrutura organizacional e de participação social em que o 

discurso emerge.  

De acordo com Goffman (1981), os eventos de fala devem ser analisados 

em termos da atividade social no qual se encontram inseridos. O conceito de 

                                            
12 as definições da situação são construídas de acordo com os princípios de organização que governam 
eventos – pelo menos os sociais – e nosso envolvimento subjetivo com eles 
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estrutura da participação foi introduzido pelo autor para designar as diferentes 

formas pelas quais falante e ouvinte podem se relacionar um com o outro e com 

seus enunciados.  

A noção de formato de recepção – reception format – descreve as 

relações entre o falante e a audiência, sugerindo uma redefinição de ouvinte 

como aquele interlocutor passivo, sendo, pois, possível definir papéis diferentes 

que o interlocutor pode assumir num evento de fala. 

A noção de formato de produção – production format – permite 

distinguir vários papéis do falante, como o que verbaliza os enunciados ou 

animador – animator, o que é responsável pelo que fala ou autor – author – e o 

principal – principal, que é a pessoa, grupo, categoria social cujos pontos de 

vista são representados no enunciado.  

Esses conceitos são eficientes para a descrição das relações entre os 

agentes envolvidos na interação em sala de aula e das relações entre o falante e 

o texto. Um professor, por exemplo, pode assumir o papel de autor ou apenas de 

animador de um discurso alheio, o que certamente provocará variações 

lingüísticas em seu texto. 

Considerando-se, assim, a participação como elemento essencial na 

interação professor/aluno e como unidade de análise etnográfica, pretende-se 

observar “o que as pessoas fazem como membros de grupos particulares” 

(Duranti, 1997:328). 

Duranti (1997:328) afirma que quando se estuda o comportamento 

humano, é preciso compreender não apenas o que as pessoas dizem, mas 

também como coordenam suas ações: 

 
To make sense of what people do as members of particular groups – 
and to be members of such groups – means to understand not only 
what one person says to another, but how speaking and non-speaking 
participants coordinate their actions, including verbal acts, to constitute 
themselves and each other in particular spatio-temporally fluid but 
bounded units.13 

 

                                            
13 Dar sentido ao que as pessoas fazem como membros de grupos particulares – e ser membros de tais grupos 
– significa entender não apenas o que uma pessoa diz à outra, mas como os participantes, falantes ou não, 
coordenam suas ações, incluindo atos verbais, para se constituírem mais que unidades l imitadas num fluido 
espaço-temporalmente particular.  
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 Desse modo, analisando-se as ações do professor e dos alunos enquanto 

membros de um grupo particular é possível perceber como ocorre a troca de 

papéis entre os participantes no contexto de sala de aula.  

Schiffrin (1994:104) define a estrutura da participação como posições 

que as pessoas podem assumir em relação a um enunciado: “a set of positions 

that individuals within perceptual range of an utterance may take in relation to that 

utterance”.14 Ela diz respeito ainda às relações entre os próprios falantes num 

determinado evento.  

Na escola, cabe ao professor a condução do discurso. “A estrutura da aula 

é pré-estabelecida pelo professor que procura avançar na direção por ele 

planejada, eliminando os eventuais desvios do assunto acadêmico principal” 

(Barros, 1986:45). 

Concordando com Silva (2002:185), pode-se dizer que 

 
as intervenções dos alunos visam a informar ao professor o que 
sabem, dar continuidade à interação e manifestar-se quanto ao que é 
dito pelo professor. A interação em sala de aula engloba ações do 
professor, reações dos alunos a essas ações, reações do professor às 
ações dos alunos e reações dos alunos entre si. 

 

Na hierarquia de poder na sala de aula, o professor tem uma posição 

superior e cabe a ele o papel de iniciar as diferentes etapas da aula, introduzir 

tópicos, determinar as atividades, verificar a compreensão etc. Porém, pode haver 

também uma participação negociada, ou seja, os alunos podem negociar alguns 

tópicos com o professor. 

Como lembra Silva (2002:202), o discurso de sala de aula não é unilateral, 

construído apenas pelo professor. 

 
Ele é construído em conjunto com os alunos e a participação deles é 
de tal modo importante, que pode ditar mudanças bruscas no ritmo 
desse discurso. As ações do professor são tão cruciais para o rumo do 
discurso de sala de aula, que o aluno pode transformar-se em ouvinte 
passivo, alheio ao que acontece na aula ou num participante ativo, 
tornando-se co-autor do discurso de sala de aula. 

 

                                            
14 um conjunto de posições que os indivíduos dentro do âmbito perceptivo de uma elocução podem assumir 
em relação a essa elocução. 
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Quando o aluno interrompe o professor e lança novo tópico, é preciso que 

o professor lhe dê direito de participação. Assim, estará incentivando uma maior 

participação desse aluno e dos demais. Porém, como foi observado nesta 

pesquisa, há também o aluno passivo e até mesmo resistente a participar da aula. 

Mesmo em momentos em que é o ouvinte ratificado pelo professor, o aluno 

muitas vezes procura dissimular e expressar total desinteresse pela participação. 

Philips (1972:377) (apud Duranti, 1997:294), analisando alguns aspectos 

da estrutura da participação, diz que a estrutura participante é uma forma de 

se organizar a interação em sala de aula. Segundo ela, o professor usa diferentes 

estruturas participantes ou formas de organizar as interações verbais com os 

alunos a fim de mantê-los interessados no que é apresentado:  

 
Teachers use different participation structures, or ways of arranging 
verbal interactions with students, for communicating different types of 
educational material, and for providing variation in the presentation of 
the same material to hold children’s interest.15 

 

Ela cita quatro estruturas participantes básicas que ocorrem na sala de 

aula e que variam em relação ao número de alunos que interagem com o 

professor, à estruturação não-verbal da atenção e à distribuição de turnos entre 

os alunos. No primeiro tipo de estrutura participante, ocorre um envolvimento de 

toda a classe com o professor. O professor pode dirigir-se a um aluno em 

particular ou falar para todos. 

O segundo tipo consiste na atividade em pequenos grupos que trabalham 

independentemente em suas mesas, às vezes interagindo como professor.  

No terceiro tipo de estrutura participante, há envolvimento entre o professor 

e um aluno apenas. Às vezes o aluno dirige-se, de modo particular, individual, à 

mesa do professor.  

Por fim, no quarto tipo, o aluno trabalha individualmente e 

independentemente em sua mesa sem interagir com outros da classe.  

                                            
15 Os professores usam diferentes estruturas participantes, ou formas de organizar as interações verbais com 
os alunos, para comunicar diferentes tipos de materiais educacionais, e para produzir uma variação na 
apresentação do mesmo material para manter o interesse das crianças. 
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A análise dos tipos de estrutura participante, como afirma Duranti 

(1997:295), permite avaliar as diferentes conseqüências de cada formato: “The 

advantage of thinking about types of participant structures is that they provide us 

with a way of evaluating the different consequences of each format”.16 Assim, é 

possível perceber que tipo de formato de participação exige participação mais 

ativa de toda a classe ou que tipo atrai a atenção de alguns alunos 

individualmente. 

Alguns alunos tendem a participar mais das aulas, a fazer mais perguntas 

ou a prestar mais atenção nas instruções do professor. Outros, muitas vezes, 

restringem-se a dizer apenas o estritamente necessário. 

 

3.2.1 – Formato da participação 
 

Sherzer (1974), discutindo a vida social na comunidade Cuna do Panamá, 

mostra que os eventos de fala são definidos pelo gênero usado e pelo tipo de 

participação que é exigido pela audiência. Na sala de aula, embora a linguagem 

se mantenha, os formatos da participação são bem diferentes de um tipo de 

atividade para outro. É interessante observar como se dá a relação do professor 

com a audiência em cada situação, se há estímulos para maior envolvimento da 

mesma, se há resistência da audiência em participar ativamente etc. Há alunos 

que se sentam e apenas ouvem o que o professor tem a dizer. Outros, porém, 

procuram interagir com os colegas ou mesmo com o professor durante as 

atividades da aula. 

É necessário ainda observar o objetivo principal de cada atividade, pois 

dele dependerá o formato da participação. Nesse caso, de acordo com o 

objetivo que o professor pretende alcançar, pode haver maior ou menor estímulo 

para que os alunos participem. 

A interação nos eventos de uma aula é influenciada também pelas relações 

que os participantes estabelecem entre si. Conforme afirma Silva (2002:184), 

 
a instância institucional intervém não apenas quanto à duração da aula 
e número de participantes, como também no que se refere à 
determinação dos objetivos educacionais, seleção e divisão do 
programa anual e o tipo de avaliação (do professor e do aluno), o que 

                                            
16 A vantagem de se pensar sobre os tipos de estruturas participantes é que elas nos fornecem uma forma de 
avaliar as diferentes conseqüências de cada formato. 
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não garante, entretanto, a compreensão homogênea dessas 
determinações pelos diferentes participantes. 

 

Em nossa pesquisa, procuramos analisar o formato da participação, ou 

seja, como se dá a interação entre professor e alunos no evento aula, a partir dos 

dados coletados. 

Para garantir a atenção e a participação apropriadas em cada atividade 

desenvolvida durante a aula, o professor usa diversas estratégias. Essas 

estratégias variam de acordo com os objetivos educacionais a serem alcançados. 

O professor fala da importância do tópico; utiliza os recursos dos olhares; 

endereça-se a alunos engajados em atividades concorrentes; faz perguntas, 

retóricas ou não; aproxima-se ou distancia-se dos alunos; estala os dedos; como 

será mostrado em alguns exemplos extraídos dos dados coletados. 

 

Exemplo 3.33 

 

1 P: you need a guideline” 

2 first of all you need a guideline  

3 a guideline will be a kind of summary you know”  

4 you (incompreensível) the the main points  

5 that you are going to cover in oral presentation  

6 and the ideal thing is that you distribute  

7 with your classmates the guideline ok” (Aula 5) 

 

Nesse exemplo, o tópico em discussão é a oral presentation (linha 5). Há 

um conteúdo relevante a ser trabalhado, mas ainda assim predomina um cuidado 

maior com a percepção do vocabulário, através da repetição da palavra guideline 

que aparece nas linhas 1, 2, 3 e 7. 

 

Exemplo 3.34 

 

1 P: /…/ ((falando com A3)) and you are going to talk about word patterns 

2 A3: yes 

3 P: yes” word patterns it’s a a very important thing /…/ (Aula 5) 
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O exemplo acima mostra que o assunto escolhido por A3 para fazer sua 

apresentação oral é valorizado pelo professor. A estratégia de valorizar a opção 

de A3 ocorre no momento em que o objetivo educacional do professor é estimular 

a participação de todos os alunos. 

O uso de perguntas pelo professor constitui uma das estratégias mais 

recorrentes e, muitas vezes, tem a função de estimular a participação dos alunos 

como ilustrado abaixo: 

 

Exemplo 3.35 

 

1 P: /…/ if you are going to present something you need to what”  

2 A3: (incompreensível) 

3 As: ((alguns alunos falam juntos e um deles diz guideline)) (Aula 5) 

 

Em outro fragmento da aula, percebemos que as perguntas também 

podem ser associadas a outras estratégias como estalar os dedos, por exemplo, 

como ocorre nas linhas 1 a 3 do exemplo abaixo: 

 

Exemplo 3.36 

 

1 P: /…/ so (++) and the an:d vir virginia is what”  

2 tell me virginia is in a novel and the novel is”  

3 ((estalando os dedos)) the novel is” 

4 A3: the hours 

5 P: miss dalawey, 

6 the hours” the hours is the hours is the (general theme) /…/ (Aula 5) 

 

Nos momentos da aula em que se trabalham tópicos acadêmicos, a 

participação do aluno é mais exigida. Por outro lado, em eventos menos 

institucionalizados, onde o professor expressa um ponto de vista particular, por 

exemplo, a participação do aluno pode até ser dispensada como ilustra o 

segmento abaixo: 
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Exemplo 3.37 

 

1 P: /…/ after i get married  

2 my husband was going to porto rico  

3 to attend a master’s course there 

4 because there was what there was an american nuclear institute in porto rico 

5 and so i went with him 

6 and we thought oh’ spanish” we are familiar with /…/ (Aula 5) 

 

Nesse exemplo predomina a fala do professor e não há nenhuma 

estratégia para ativar a participação dos alunos, já que não há interesse em 

aprofundar discussões sobre o tópico, não acadêmico e não previsto. 

 

3.2.2 – Formato de produ ção 

 

O formato de produção de um enunciado trata de questões referentes ao 

falante. Usando ainda a metáfora do teatro, Goffman (1998:87) distingue três 

papéis no formato de produção: 1) animador: “é a máquina de falar, um corpo 

envolvido numa atividade acústica ou, se quiserem, um indivíduo engajado no 

papel de produzir elocuções”; 2) autor: “alguém que selecionou os sentimentos 

que estão sendo expressos e as palavras nas quais eles estão codificados”; 3) 

respon sável: “alguém cuja posição é estabelecida pelas palavras faladas, 

alguém cujas opiniões/crenças são verbalizadas, alguém que está comprometido 

com o que as palavras expressam”. 

No caso da sala de aula, percebemos que o professor pode ser o 

animador do discurso de autor que está no texto, por exemplo. No segmento 

abaixo, o professor procura “dar alma” às informações que estão no texto: 

 

Exemplo 3.38 

 

1 P: /…/ ((lendo e comentando o texto)) a letter of application  

2 is essentially a sales letter”(++) a sales letter” 

3 what are you selling  

4 A3: yourself’  
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5 P: yourself, (+) so, ((lendo)) you are marketing  

6 your skills your ability and know:ledge /…/ (Aula 5) 

 

Na linha 2, a repetição pelo professor com uma entonação forte do que foi 

lido no texto mostra uma valorização do que está escrito. O professor faz as 

palavras do escritor parecerem suas.  

Como lembra Duranti (1997:298), o falante pode ainda, ao mesmo tempo, 

expressar uma opinião pessoal e um discurso institucional: 

 
Other times speakers switch to an institutional voice whereby they 
mark what they say not so much as their own personal opinion but as 
what they happen to think or want as representative of a certain group 
(an office, a firm, a school, a team, a family, a political group) (…)17 

 

No segmento abaixo, pode-se perceber que o professor, ao falar sobre a 

importância do conhecimento, atua como reprodutor de um discurso que já está 

institucionalizado: 

 

Exemplo 3.39 

 

1 P: /…/ i also teach literature’  

2 and i feel so (++) so sad when my students say  

3 ((tom de desprezo)) yeah i don’t like literature  

4 it’s to complicated or (+)/  

5 they they do not understand that literature is language  

6 we can not ignore literature’ /…/ (Aula 5) 

 
Pelas linhas 2 a 4, o professor demonstra sua frustração ao perceber que 

os alunos não gostam de literatura e na seqüência, linhas 5 e 6, há um reforço 

sobre a importância da literatura, o que constitui um discurso institucionalizado 

mas, pela forma como é colocado, parece ser de autoria do professor. 

O professor tem formas de marcar a apropriação do discurso alheio como 

seu, através da ênfase por marcas prosódicas, repetição, fala pausada etc. Nas 

                                            
17 Outras vezes, os falantes mudam para uma voz institucional pela qual eles marcam o que dizem, não tanto 
como sua própria opinião pessoal, mas como o que eles, por acaso, pensam ou querem como representativo 
de um certo grupo (um gabinete, uma firma, uma escola, um time, uma famíl ia, um grupo político) (...) 
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aulas analisadas, o professor assume o controle do desenvolvimento da aula, 

atuando como falante primário (Bublitz, 1988). Os alunos atuam, na maior parte 

das vezes, como falante secundário (Bublitz, 1988). Nos dados, grande parte da 

produção lingüística está vinculada ao professor, cabendo ao aluno o papel de 

receptor principal. Na interação em sala de aula, se o tópico é acadêmico, 

mesmo os alunos não endereçados não se caracterizam como ouvintes não 

ratificados, devendo atuar como audiência. 

 

3.2.3 – Formato da recepção 

 

Os participantes de um evento precisam, em qualquer ocasião, perceber 

algumas características relevantes para interpretar what is going on (o que está 

acontecendo). Para isso, é necessário interpretar, além do que é dito pelo falante, 

o que está pressuposto em seu discurso.  

Na situação de sala de aula, alunos e professor ficam atentos às ações um 

do outro. No processo interativo, os movimentos corporais assumem fundamental 

importância, como destaca Duranti (1997:322): 

 
The human body and the built environment are crucial elements in the 
analysis of any interaction that involves movement through space and 
time. We often forget that the human body is the first instrument we 
experience. Our mouth, hands, eyes, feet, and other body parts are the 
first mediating elements in our interaction with the people and objects 
around us.18 

 

Grosso modo, pode-se dizer que na sala de aula, na maioria das vezes, 

permanece o padrão professor falante/aluno ouvinte, ou seja, o professor detém o 

poder do discurso e cabe ao aluno ser o receptor desse discurso. 

Enquanto ouvinte, o aluno pode participar da aula de duas maneiras 

diferentes: 1) como ouvinte ratificado  e 2) como ouvinte não-ratificado . No 

primeiro caso, o aluno faz parte diretamente da interação em curso, é o 

endereçado , “aquele a quem o falante remete sua atenção visual e para quem 

                                            
18 O corpo humano e o ambiente construído são elementos cruciais na análise de qualquer interação que 
envolva movimento através de espaço e tempo. Freqüentemente nos esquecemos de que o corpo humano é o 
primeiro instrumento que experimentamos. Nossa boca, mãos, olhos, pés, e outras partes do corpo são os 
primeiros elementos mediadores na nossa interação com as pessoas e objetos ao nosso redor. 
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espera eventualmente passar o papel de falante” (Goffman, 1998:78). No 

segundo caso, o aluno apenas ouve, não participa diretamente da interação. 

Considerar os tipos de ouvintes é relevante para analisarmos o status de 

participação que o aluno pode assumir nas diversas atividades que são 

realizadas durante uma aula. Esse aspecto será discutido a seguir utilizado-se 

exemplos do corpus desta pesquisa. 

 

3.2.4 – Status de participação 

 

Para Goffman (1998:81), “a relação de qualquer um dos membros com 

uma certa elocução pode ser chamada de seu ‘status de participação’ relativo à 

elocução”. Assim, segundo ele, “a relação de todas as pessoas no agrupamento 

com uma dada elocução pode ser chamada de ‘estrutura da participação’ para 

esse ou aquele momento de fala” (destaques do autor). Nesse sentido, podemos 

ter, por exemplo, participantes ratificados e participantes não-ratificados. 

Silva (2002:190), analisando o status de participação na sala de aula, 

afirma que os participantes que são ouvintes ratificados podem assumir três 

status de participação: ouvinte endereçado, ouvinte não endereçado e platéia, 

conforme se segue: 

 

O ouvinte endereçado refere-se a alguém a quem o falante dirige sua 
atenção visual, isto é, o ouvinte a quem a fala é dirigida 
especificamente. O ouvinte não endereçado remete àqueles a quem a 
fala não é dirigida especificamente, mas têm status participativo. A 
platéia ou audiência remete-nos a um conjunto de ouvintes ratificados 
na interação que ocorre em contextos institucionais, isto é, há um 
falante que se dirige a vários ouvintes e a função deles é apreciar as 
observações feitas e não responder de forma direta, ainda que possam 
fazê-lo. É o caso de situações de sala de aula. 
 

Assim sendo, um mesmo aluno pode ter diferentes status de participação 

ao longo da aula, podendo assumir tanto uma atitude passiva de platéia quanto 

um atitude ativa de aluno endereçado, a quem o professor se dirige 

especificamente enquanto fala. 

Analisando o status de participação em sala de aula, é interessante 

observar qual a relação que o aluno tem com o que é dito nas diversas situações 
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da aula. Assim, pode-se ter o aluno ratificado  e o não-ratificado , o primeiro é 

aquele a quem a fala do professor é endereçada, pode ser um aluno 

individualmente ou toda a classe, e o segundo é aquele que fica excluído da 

interação. Os segmentos abaixo ilustram uma situação em que o aluno torna-se o 

ouvinte endereçado e outra em que a fala é endereçada a todos: 

 

Exemplo 3.40 

 

P: /…/ unhum now who is going to read now’ A4’ (Aula 5) 

 

Exemplo 3.41 

 

P: you saw the result of the golden globe” (Aula 5) 

 

O aluno não-ratificado  é aquele que ouve o que é dito, acompanha a 

interação, mas não se espera dele uma participação ativa, direta, como ocorre no 

segmento abaixo:  

 

Exemplo 3.42 

 

9 A12: ((levanta-se e sinaliza para o professor que ele precisa sair)) 

10 P: yes ok you have to go now  

11 but it’s only it’s only today or”  

12 A12: today today no      only on:ly friday friday, 

13 P:                                   it finishes 

14 a today and friday and then you come in normal life  

15 how is it going”  

16 is it going ok there colégio de aplicação” 

17 … 

18 P: you know this it will be wonderful if you could include in your presentation 

19 A12: ok 

20 P: you know because it’s related  

21 and i and i’m curious to know more about this  

22 A12: ah (Aula 5) 
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Na situação acima, é interessante observar que os demais alunos 

permanecem como ouvintes não-ratificados, mas podem tornar-se ratificados 

no decorrer da conversa. Além disso, eles são considerados pelo professor ao 

mencionar que A12 deveria partilhar sua experiência com os colegas. 

Em algumas situações de sala de aula, é importante observar que o 

professor usa a postura, modificações na fala ou o movimento dos olhos para 

identificar quem é o receptor ratificado do seu enunciado: 

 

Exemplo 3.43 

 

1 P: /…/ ((falando com A3)) and you are going to talk about word patterns 

2 A3: yes 

3 P: yes” word patterns it’s a a very important thing /…/ (Aula 5)  

 

Quanto aos participantes que são ouvintes não-ratificados, aqueles 

ouvintes que não são reconhecidos como participantes diretos da interação, Silva 

(2002:190) faz a seguinte distinção: “Podemos falar num ouvinte inadvertente, isto 

é, aquele que participa ocasionalmente da conversação e um ouvinte subreptício, 

aquele que participa sem que o falante saiba, como por exemplo nas escutas 

telefônicas”. 

No caso desta pesquisa, o pesquisador-observador constitui, na maioria 

das vezes, um ouvinte inadivertente, ou seja, o discurso que é proferido durante 

as aulas que observa não lhe diz respeito diretamente. Já um ouvinte 

sobreptício pode ser alguém que passou pelas proximidades da sala de aula e 

ouviu, por acaso, as discussões da aula. 

O status de platéia ou audiência em sala de aula é mais notório nas aulas 

expositivas, onde os alunos têm o papel de ouvir e assimilar o que é dito pelo 

professor. Como afirma Goffman (1998:82), 

 

De fato e fundamentalmente, o papel de uma platéia é o de 
apreciar as observações feitas e não o de responder de 
forma direta. Seus membros devem imaginar qual poderia 
ser a resposta, mas sem dize-la; respostas via “sinais de 
retroalimentação” é tudo o que têm ao seu dispor. 

 



73 

Nesse caso, mesmo não respondendo de forma direta, ainda pode haver 

participação dos alunos através dos sinais de retroalimentação – back 

channels – que são marcas de apreciação ou de desinteresse, de apoio ou 

discordância como movimentos de cabeça, expressões faciais, ou elementos 

lingüísticos como yeah, yes, como aparece nos exemplos a seguir: 

 

Exemplo 3.44 

 

1 P: so imagine you are going to present something  

2 and you use actually meaning atualmente, 

3 A6: yeah  

4 P: ((estalando os dedos)) you know’ /.../ (Aula 5) 

 

Exemplo 3.45 

 

1 P: /…/ A1 has a different responsibility becau:se  

2 he’s going to talk about the way o:f conducting an oral presentation” (+) 

3 A: yes  

4 P: so, the reason i asked him to be the first one was that /…/ (Aula 5) 

 

Na linha 3 do Exemplo 3.44, A6 demonstra apoio à fala do professor que 

está em andamento dizendo “yeah” e, na linha 3 de 3.45, outro aluno concorda 

com o que foi dito e demonstra aprovação através do “yes”. 
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3.3 – A concepção de compreensão do  professor 

 

 Neste item, que constitui um dos tópicos centrais da dissertação, 

discutimos a concepção do professor, primeiro, tal como defendida na entrevista 

e, segundo, a partir da análise das perguntas veiculadas na interação com os 

alunos. 

 A divisão é didática e, em alguns momentos, utilizamos dados das duas 

fontes, a entrevista e as transcrições das aulas. 

 

3.3.1 – Processos de compreensão de acordo com a fala do 

professor 

 

Em (2.1), quando discutimos o conceito de compreensão, fizemos algumas 

considerações teóricas gerais sobre as noções de língua, texto e inferência. 

Aqui, interessa-nos analisar como esses conceitos são percebidos pelo professor, 

sujeito da nossa pesquisa, e suas implicações nos processos de compreensão.  

Na entrevista que nos foi concedida, o professor observado afirmou que “a 

língua é produção de sentidos”, conforme mostra o trecho a seguir (linhas 16 e 

17): 

 

Exemplo 3.46 

 

1 E: /.../ e é:: até na última aula você comentou assim  

2 ah quando você vai aprender uma língua  

3 você tem que é:: saber né’  

4             um pouco mais da cultura é  

5 P:         ah:: tem que se interessar ((fala pausada))        

6 E: como você vê essa questão língua em si 

7 a a língua pra que que ela serve  

8 como     que a gente usa  

9 P:          unhum 

10 E: o que que ela 
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11 P: o que é a língua       você diz 

12 E:                                  é simplesmente é só eu transmitir  

13 P:                                  pra mim língua 

14 E: o que        eu sei pra você, 

15 P:                  não 

16 a língua é produção de sentido (++)  

17 ((com ênfase)) a língua é produção de sentido (Entrevista) 

 

Essa visão sobre a noção de língua contrapõe-se à visão tradicional de 

língua como código, transparente, limitada em si mesma. Considerando a língua 

produção de sentido, há que se considerar também os fatores culturais, históricos, 

sociais e cognitivos que a envolvem, bem como os contextos comunicativos em 

que é utilizada. 

Questionado sobre diferenças entre a compreensão de textos orais e 

escritos, o professor entrevistado em nossa pesquisa fez as seguintes 

observações no exemplo abaixo: 1) é mais fácil se tornar um bom leitor do que 

um bom ouvinte (linhas 10 a 11); 2) o bom ouvinte se expõe mais porque a 

exigência da compreensão é maior (linhas 13 a 23); 3) na escrita há reformulação 

e na fala não (linhas 28 a 29); 4) muitas vezes, na compreensão do texto escrito 

passa-se por um trabalho oral (linhas 32 a 33). 

 

Exemplo 3.47 

 

1 E: há diferença há diferença de compreensão  

2 por parte do aluno de um texto oral ou um texto escrito (+) 

3               e como é que a gente pode me é é observar isso’ 

4 P:           há sim aí aí é a história dos dos quatro skills 

5 e que:: (+) você pode ter (+) uma uma percepção boa para o listening  

6 E: unhum 

7 P: ou ou uma que não seja tão boa 

8 enquanto que na leitura você tem todo o      material ali não é’ 

9 E:            ce:rto        

10 P: você tem todo o é é muito mais fácil você você se tornar um bom leitor  

11 do que um bom ouvinte  
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12 E: unhum 

13 P: porque o bom ouvinte você tem que se expor mesmo  

14 que se você não se expuser você vai sempre  

15 aquela coisa ah eu não entendo ah  

16 SIM e não é obrigado você a entender tudo  

17 E: certo 

18 P: mas você precisa seguir mais ou menos  

19 o plano geral do que está sendo falado entende’  

20 porque      você pode perder  

21 E:              hum: senão 

22 ... 

23 P:   a exigência é     maior é é a exigência é maior 

24 E:                             e você tem um feedback imediato né’ 

25 só se você perdeu 

26 P: e você tem que deduzir é é como  

27 e nós vimos a uma uma das diferenças entre a língua falada e escrita  

28 é que quando você fala você não não pára pra/  

29 não você vai adiante e quando você escreve você reformula  

30 ... 

31 então a gente fala de um texto escrito  

32 mas muitas vezes pra chegar à compreensão daquele texto escrito  

33 a gente passou por um trabalho oral (Entrevista) 

 

É comum concentrarem o ensino de Língua Inglesa nas habilidades – skills 

– de ler, falar, ouvir e escrever. Dentre elas, as habilidades de ouvir e falar talvez 

sejam as mais difíceis de serem adquiridas uma vez que um falante nativo de 

Língua Portuguesa tem oportunidades limitadas de usar a língua estrangeira nas 

situações comunicativas do seu dia-a-dia e está mais vulnerável a cometer erros, 

conforme é lembrado nas linhas 13 a 20.  

Quando se trata de Língua Portuguesa, por outro lado, pode-se dizer que 

há mais dificuldades com a compreensão de textos escritos, já que todos são 

falantes nativos e o número de leitores é significativamente menor do que o 

número de falantes. 

A idéia da reformulação também é considerada na distinção entre a 
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compreensão de textos orais e escritos. Conforme dito nas linhas 28 e 29 acima, 

quem fala não pára para reformular enquanto quem escreve faz reformulações de 

seu texto. A reformulação pode ser mais recorrente na escrita, mas ela está 

presente tanto numa modalidade da língua quanto na outra. De qualquer modo, 

não entraremos aqui no mérito da questão. 

O professor entrevistado acredita ainda, conforme mostra o segmento 

abaixo, que o grau de empatia do aluno com o texto influencia a sua motivação 

para ler e o seu processo de compreensão:  

 

Exemplo 3.48 

 

1 E: /.../ eles cada aluno a relação de cada aluno  

2 com os     diversos textos assim texto 

3 P:             não 

4 a relação como os diversos textos  

5 é o problema do grau de empatia que você tem com o material  

6 então por exemplo se você gosta de certo assunto 

7 aí você de uma certa forma  

8 você vai penetrar com mais facilidade naquele texto  

9 se você não gosta do outro assunto  

10 então você já vai com uma certa     má vontade 

11 E:                                                     é certa resistência (Entrevista) 

 

Como mostram as linhas 6 a 10, acredita-se que a empatia do aluno com o 

texto que vai ler, sua motivação e sua atitude em relação ao assunto influenciam 

a compreensão. Esse posicionamento mostra uma afinidade com o modelo de 

compreensão de Mathewson (1985) baseado na afetividade, que postula que a 

emoção do leitor pode provocar tanto reações negativas em relação ao texto, 

quanto motivá-lo para a leitura. 

De qualquer modo, tanto o leitor quanto o texto e o professor assumem 

papéis na sala de aula que não podem ser desprezados. A construção e 

negociação do significado são realizadas interativamente e sociocognitivamente 

entre os participantes do processo de leitura. 

A motivação do professor em envolver os alunos na atividade de leitura 



78 

também é central no desenvolvimento do interesse do aluno. Em nossos dados, 

foi possível observar que essa preocupação aparece em algumas situações 

durante as aulas. Na organização das apresentações orais, por exemplo, o 

professor faz um comentário positivo em relação ao texto escolhido pelo aluno: 

 

Exemplo 3.49 
 

1 P: /…/ ((falando com A3)) and you are going to talk about word patterns 

2 A3: yes 

3 P: yes” word patterns it’s a a very important thing /…/ (Aula 5) 

 

Dentre as estratégias utilizadas pelo professor para envolver os alunos, a 

repetição é bastante freqüente. Ela é usada, muitas vezes, para tornar mais 

compreensíveis suas instruções ou explicações. No exemplo abaixo, ocorre a 

transmissão de uma informação relevante na instrução procedimental para a 

realização de uma atividade: 

 

Exemplo 3.50 
 

1 P: /…/ if you are going to present something you need to what”  

2 A3: (incompreensível) 

3 As: ((alguns alunos falam juntos e um deles diz guideline))  

4 P: you need a guideline  

5 first of all you need a guideline  

6 a guideline will be a kind of summary you know”  

7 you (incompreensível) the the main points  

8 that you are going to cover in oral presentation  

9 and the ideal thing is that you distribute  

10 with your classmates the guideline ok” (Aula 5) 

 
A repetição da palavra guideline, com quatro ocorrências só no turno entre 

as linhas 4 e 10, demonstra que o trabalho com a compreensão global do texto 

não é o foco. A fixação do item lexical é ainda mais importante do que a própria 

orientação que está sendo passada nas linhas 9 a 10. 

A partir dos dados, constatamos que o trabalho com a identificação de itens 
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lexicais é uma constante durante as aulas, o que caracteriza uma noção de 

compreensão literal, baseada, muitas vezes, na tradução. Isso será mostrado na 

apresentação das tabelas em (3.3.2) com estatísticas sobre os tipos de perguntas 

mais recorrentes. 

Voltando à análise da entrevista, o exemplo abaixo mostra que o professor 

acredita que o aluno deva estar sempre atento na percepção de palavras-chave 

que possam ser centrais para a compreensão: 

 

Exemplo 3.51 

 

1 E: /.../ que outras coisas que a gente pode perceber assim 

2 que interferem mais ou menos na compreensão de um texto  

3 que outros elementos, 

4 P: sim veja (++) o vocabulário é uma coisa 

5 que você não pode negligenciar  

6 e eles negligenciam  

7 como é que você vai apresentar um texto sem você olhar/ 

8 ... 

9 OUTRA COISA não sei se/ 

10 preciso chamar eles todo semestre eu me detenho muito nisso  

11 é pra mostrar/ 

12 ah mas isso eu já falei pra eles 

13 como cada texto requer um vocabulário diferente (+) 

14 cada texto ele ele ele tenta ele ele (pretende ser) diferente  

15 então o vocabulário que vai ser requisitado/ 

16 é justamente o que você viu 

17 este texto de hoje por exemplo illiteracy’ 

18 ((texto apresentado na aula 8 pelo aluno A4)) 

19 E: certo 

20 P: então  

21 E: era era central 

22 P: era era central aí você tem o problema da leitura  

23 o problema da compreensão e o problema da compreensão  

24 de vários tipos de textos diferentes’ (Entrevista) 
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Conforme as linhas 4 a 6, segundo o professor, o vocabulário não é 

valorizado pelos alunos como deveria ser. Além disso, nas linhas 9 a 15, lembra 

que o vocabulário varia em diferentes tipos de texto. Como exemplificação, o 

professor cita a palavra illiteracy na linha 17 que apareceu no texto “Illiterate 

America” – Letter From America Shashi Tharoor. Newsweek, September 30, 

2002; apresentado pelo aluno A4 na aula 8 que antecedeu à gravação da 

entrevista. 

Para o professor, um bom entendimento desse texto dependeria 

principalmente da compreensão, mais propriamente tradução, de illiteracy.  

Os elementos gramaticais também devem ser considerados como 

fundamentais na atividade de compreensão segundo o professor no seguinte 

trecho da entrevista: 

 

Exemplo 3.52 

 

1 P: /.../ eu sempre chamo a atenção deles no sentido de certos verbos/ 

2 os verbos sendo a ação eles      encaminham a coisa 

3 E:                                                alguma coisa  

4 P: e são modificados pelos advérbios (+) não é mesmo” 

5 E: é  

6 P: e os adjetivos são outros também  

7 é é conotadores quer dizer são certas coisas /.../ (Entrevista) 

 

Aliada ao vocabulário, a gramática também é colocada como importante 

para a compreensão de texto, com destaque para os verbos (linha 1), advérbios 

(linha 4) e adjetivos (linha 6). Esse posicionamento demonstra uma percepção do 

texto mais do ponto de vista de sua macroestrutura do que do ponto de vista das 

idéias que expressa. 

Questionado, mais especificamente, sobre formas para se avaliar a 

compreensão, o professor sugere, no segmento abaixo, perguntas mais objetivas, 

sim/não (linha 1), perguntas que exigem um desenvolvimento maior (linhas 5 e 6) 

e perguntas estruturais (linhas 9 a 12): 
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Exemplo 3.53 

 

1 P: (++) qualquer pode ser perguntas do tipo de perguntas não/sim sim/não 

2 E: unhum 

3 P: você já vai saber 

4 o aluno pode responder barbaridades 

5 e pode ser uma uma pergunta  

6 que exige um desenvolvimento maior entende’ também, 

7 E: ce::rto 

8 P: e qualquer tipo de pergunta 

9 você também pode vir com um tipo de pergunta assim mais estrutura:l 

10 por exemplo quanto       aos antecedentes de certos pronomes 

11 E:                  unhum 

12 P: a que se refere isso aqui (Entrevista) 

 

Esse exemplo também sustenta uma visão de compreensão baseada na 

estrutura textual em que a identificação de pronomes e de seus referentes seria 

também um indicador de compreensão. 

Confrontando as observações sobre o conceito de língua, apresentadas no 

início deste item através do Exemplo 3.46, com os elementos considerados 

importantes para a compreensão, apresentados nos Exemplos 3.51 e 3.52 e as 

sugestões para se avaliar a compreensão em (3.53), podemos dizer que há 

divergência entre as colocações. Por um lado, há uma perspectiva mais moderna 

quanto à conceituação de língua e texto quando o professor enfatiza ser 

importante considerar fatores históricos, culturais e sociais. Tais conceitos de 

língua e texto não se adequam à concepção de compreensão, tal como já 

revelada na entrevista. Perguntado sobre as formas de avaliar a compreensão, o 

professor enfatiza a relevância dos aspectos lexicais, gramaticais e da estrutura 

textual (tal como colocado nos Exemplos 3.51, 3.52 e 3.53), manifestando uma 

concepção de compreensão ainda calcada em aspectos tradicionais, 

considerando que o texto, por si só, apresenta um sentido acabado. 
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3.3.2 – Análise das pergun tas do p rofessor 

 

Seguindo uma metodologia interpretativista, neste item observamos 

aspectos tanto quantitativos quanto qualitativos na análise dos dados, verificando 

as perguntas do professor que são mais recorrentes e por que e para que elas 

são feitas em sala de aula. Além disso, tentamos correlacionar as perguntas mais 

recorrentes às atividades da aula em que elas ocorrem. Muitas vezes, alguns 

tipos de perguntas demonstram o que é destacado como relevante, ou seja, o que 

requer mais a atenção dos alunos nas atividades desenvolvidas em sala de aula. 

A tipologia de perguntas do professor que norteia a análise dos dados 

desta pesquisa considera dois pontos de vista básicos, o da formulação das 

perguntas pelo professor e o da recepção pelos alunos. Para fins deste trabalho, 

são consideradas perguntas todas as expressões com entoação ascendente. 

Observamos também a reação que essas expressões provocam nos 

interlocutores. A observação da reação é sugerida por vários autores, como 

Bublitz (1988), para se analisar aspectos que são mais intuitivos. 

Optou-se pela separação do total de perguntas em dois grupos de acordo 

com a intenção central do professor. As chamadas perguntas de formulação não 

visam uma resposta verbal do aluno, servindo, por exemplo, para marcar 

segmentos do tópico. Já as perguntas denominadas de recepção, também 

formuladas pelo professor, buscam uma reação mais explícita do aluno. 

Nossa tipologia, conforme se segue, constitui-se de categorias utilizadas 

por alguns pesquisadores, já citados em (2.3), selecionadas e reagrupadas a 

partir dos pontos de vista mencionados e que ajudam a analisar os dados 

coletados nesta pesquisa. 

Quanto à formulação, construímos uma tipologia diversificada. Da 

tipologia de Kleiman (1992:197-198), são interessantes, para os fins deste 

trabalho, as perguntas feitas para monitorar, que podem fornecer indícios sobre 

o controle exercido pelo professor em sala de aula, e as perguntas para verificar 

o conhecimento prévio do aluno , na hipótese de que esse tipo de pergunta 

possa promover mais interação entre professor e alunos. 

As perguntas feitas para reformular a fala do professor, categoria proposta 

por Chaudron (1988:127-128) interessam-nos por representarem estratégias do 
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professor que possam facilitar a resposta do aluno. 

Consideramos ainda as categorias propostas por Silva (1997:133) animar 

(promover a interação), verificar o canal e desenvolver o tóp ico que são úteis 

para analisar a interação nas diversas situações da aula. 

Do ponto de vista da recepção, interessam-nos as categorias propostas 

por Tollefson (1989). Todas as categorias adotadas neste estudo estão 

agrupadas no Quadro 5 mais abaixo. 

Interessa-nos, nesta pesquisa, investigar o grau de complexidade, de 

dificuldade cognitiva das perguntas para, daí, depreender os objetivos 

pedagógicos e as concepções teóricas sobre a compreensão demonstrados nas 

atividades. 

 

QUADRO 5: Tipologia de perguntas para a análise dos dados 

 

1) Formulação 2) Recepção 
a) Monitorar 
b) Verificar o conhecimento prévio do 

aluno 
c) Reformular 
d) Animar (promover a interação) 
e) Verificar o canal 
f) Desenvolver o tópico 
 
a partir de Kleiman (1992: 197-198); 
Chaudron (1988: 127-128) e Silva 
(1997:133) 

a) Compreensão literal 
b) Reorganização 
c) Compreensão inferencial 
d) Avaliação 
e) Apreciação 
 
 
 
(Tollefson (1989:7)  
 

 

Na análise dos dados, fez-se a contagem de todas as ocorrências de 

perguntas durante as aulas 5 e 6 do corpus. Depois, essas perguntas foram 

separadas a partir do ponto de vista da formulação e da recepção nas 

categorias apresentadas no quadro acima. 

Na aula 5, foi detectado um total de 98 perguntas. Dessas, 85 são 

observadas a partir da formulação e 13 a partir da recepção, conforme as 

tabelas 1a e 2a mais adiante. 

Na aula 6, de um total de 88 perguntas, 73 estão nas categorias de 

formulação enquanto apenas 15 estão no grupo que segue o ponto de vista da 

recepção, conforme as tabelas 1b e 2b. 
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TABELA 1a: Ocorrência de perguntas de acordo com a formulação na aula 5 

 

1) Formulação Número de ocorrências Porcentagem 
   
a) Monitorar 11 11,22 % 
b) Verificar o conhecimento prévio do 

aluno 
6 6,12 % 

c) Reformular 3 3,02 % 
d) Animar (promover a interação) 0 0,00 % 
e) Verificar o canal 61 62,24 % 
f) Desenvolver o tópico 4 4,08 % 

Total de perguntas de formulação 85 86,72 % 
Total de perguntas 98 100 % 

 

Sob o ponto de vista da formulação, as perguntas para verificar o canal 

aparecem em todos os momentos da aula, foram as mais recorrentes e 

representam 62,24% do total de perguntas. 

 

TABELA 1b: Ocorrência de perguntas de acordo com a formulação na aula 6 

 

1) Formulação Número de ocorrências Porcentagem 
   
a) Monitorar 6 6,81 % 
b) Verificar o conhecimento prévio do 

aluno 
7 7,95 % 

c) Reformular 0 0,00 % 
d) Animar (promover a interação) 3 3,40 % 
e) Verificar o canal 53 60,22 % 
f) Desenvolver o tópico 4 4,54 % 

Total de perguntas de formulação 73 82,92 % 
Total de perguntas 88 100 % 

 

Na aula 6, também predominaram as perguntas feitas para verificar o 

canal, ocorrendo também durante toda a aula e representando 60,22% das 

ocorrências. 

As perguntas para verificar o canal são perguntas como “Yes?”, “Ok?”, 

“You know?”, com entoação ascendente, como mostram os exemplos a seguir: 
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Exemplo 3.54 

 

P: yeah but there are this is also a profession, ok” 

you can make a lot of money by proofreading manuscripts ok” (Aula 5) 

 

Exemplo 3.55 

 

1 P: ing ok” 

2 i look forward to working with you,  

3 i look forward to participating in that in that company 

4 i look forward to a::: (+++) what else’ 

5 to reading your letter’ 

6 or to reading your response” you know’ (Aula 6) 

 

Esse tipo de pergunta é formulado pelo professor sem a intenção de obter 

uma resposta verbal dos alunos. Funcionam como uma estratégia para manter a 

atenção dos alunos e para verificar se o que é dito pelo professor é acompanhado 

por todos ou apenas como um recurso didático-pedagógico para marcar o texto. A 

resposta do aluno é dada, na maioria das vezes, através de um simples olhar, ou 

um movimento de cabeça, ou uma expressão facial positiva, que são captados 

visualmente pelo professor. 

Por se tratar de aulas de língua estrangeira, há uma preocupação 

constante do professor em não só atrair a atenção dos alunos, mas também 

verificar se eles estão acompanhando a aula. 

Considerando o ponto de vista da recepção, na aula 5, as perguntas 

visando a uma compreensão literal foram as mais recorrentes. Observou-se que 

suas ocorrências não são randômicas, pois ficaram restritas às situações em que 

se desenvolve um tóp ico acadêmico e representam 7,1% do total. Considerando 

apenas o total de perguntas de recepção (13), esse percentual corresponderia a 

53,84 %, mais da metade, conforme a tabela a seguir: 
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TABELA 2a: Ocorrência de perguntas de acordo com a recepção na aula 5 

 

2) Recepção Número de ocorrências Porcentagem 
   
a) Compreensão literal 7 7,14 % 
b) Reorganização 2 2,04 % 
c) Compreensão inferencial 2 2,04 % 
d) Avaliação 1 1,02 % 
e) Apreciação 1 1,02 % 

Total de perguntas de recepção 13 13,26% 
Total de perguntas 98 100 % 

 

Na aula 6, ainda considerando a recepção, também prevaleceram 

perguntas de compreensão literal, freqüentes em atividades com tópicos mais 

institucionalizados, representando 7,9% do total de perguntas, conforme a tabela 

a seguir: 

 

TABELA 2b: Ocorrência de perguntas de acordo com a recepção na aula 6 

 

2) Recepção Número de ocorrências Porcentagem 
   
a) Compreensão literal 7 7,95 % 
b) Reorganização 0 0,00 % 
c) Compreensão inferencial 3 3,40 % 
d) Avaliação 5 5,68 % 
e) Apreciação 0 0,00 % 

Total de perguntas de recepção 15 17,03 % 
Total de perguntas 88 100 % 

 

O fato de o número de perguntas que visam a ativar os processos de 

compreensão inferencial do aluno ser significativamente menor (2,04 % e 3,40 % 

respectivamente) do que o número de perguntas de compreensão literal (7,14 % e 

7,95 % respectivamente) demonstra que o trabalho com a compreensão nas 

aulas 5 e 6 é bastante questionável. 

Sob o ponto de vista da recepção, há maior ênfase nas atividades visando 

à compreensão literal do que à inferencial. A diferença entre a porcentagem de 

ocorrência da compreensão literal e da inferencial é semelhante nas aulas 

analisadas (aula 5: 7,14 % literal e 2,04 % inferencial; aula 6: 7,95 % literal e  

3,40 % inferencial). Além disso, os dois tipos de pergunta estão restritos às 
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atividades que envolvem tóp icos acadêmicos, mais formais. 

Confrontando a noção de compreensão tal como se evidencia nas práticas 

das aulas observadas com depoimentos do professor na entrevista cedida para 

esta pesquisa, constata-se que há coerência entre o dizer e o fazer. Tanto na 

entrevista quanto nas práticas há valorização das atividades de compreensão 

literal, calcadas na ênfase com o léxico. 

Ratificando comentários anteriores, tomando a entrevista como base, a 

incoerência se revela no contraste entre os conceitos de texto, língua e 

compreensão. Conseqüentemente, a comparação entre entrevista e dados das 

aulas mostra que o professor não revela consistência em relação a esses 

conceitos, oscilando entre posturas mais tradicionais e outras mais atuais. 

Como agravante, há inconsistência também entre aquilo que o professor 

trabalha durante as aulas e o que cobra dos alunos, a exemplo do que ocorre na 

aula 8, que será analisada posteriormente. 

As aulas 5 e 6 analisadas acima foram conduzidas predominantemente 

pelo professor e, como vimos, a compreensão foi trabalhada de forma bastante 

superficial. Para se trabalhar a compreensão de uma forma mais aprofundada, 

Marcuschi (2003:22-23), sugere algumas atividades que poderiam ser realizadas 

em sala de aula, conforme já comentamos em (2.1). Segundo o autor,  

 
a reprodução do conteúdo de um texto mudando da fala para a escrita 
ou da escrita para a fala ou mudando um gênero textual em outro é 
uma estratégia muito boa para tratar integradamente a produção e 
compreensão de texto. Com isso encara-se a compreensão de texto 
como uma forma de produção de texto (Marcuschi, 2003:23). 

 

Concordando com essa colocação, achamos bastante pertinente a idéia de 

se trabalhar, tanto quanto possível, a compreensão associada à produção. Vimos, 

na nossa pesquisa, que essa tentativa foi feita pelo professor ao exigir dos alunos 

a apresentação oral de textos escritos que lhes foram fornecidos para leitura. 

A aula 8, conforme programado pelo professor, deveria ter sido conduzida 

predominantemente pelo aluno A4, que fez sua apresentação oral. Nos tópicos 

iniciais da aula, o professor trata de questões procedimentais como organização 

do calendário e orientações para as apresentações seguintes. Depois disso, A4 

inicia sua apresentação discutindo o texto “Illiterate America” – Letter From 

America Shashi Tharoor. Newsweek, September 30, 2002. 
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O aluno expõe durante algum tempo, mas sua apresentação não satisfaz 

as expectativas do professor que interrompe a apresentação e passa a trabalhar o 

texto com a classe toda, explorando aspectos implícitos e explícitos na 

abordagem do autor sobre iliteracia. 

Enquanto discute o texto, o professor diz o que esperava da apresentação 

do aluno, como mostram os segmentos abaixo: 

 

Exemplo 3.56 

 

1 P: /.../ this is the kind of thing that you need to assure 

2 during the preparation of the oral presentation ok’ 

3 so during the whole presentation ENPHASIZE the main points /…/ (Aula 8) 

 

Exemplo 3.57 

 

1 P: /…/ you know’ so’ remember when i tell you 

2 ((fala devagar)) language is not learning words’ 

3 language is learning about the people’ 

4 that language, language is culture /…/ (Aula 8) 

 

Ao longo da extensa análise que faz do texto, após a tentativa de 

apresentação de A4, o professor faz diversos tipos de perguntas, muitas delas 

inferenciais, e outras colocações que exigem uma análise mais cuidadosa do que 

é escrito pelo autor. São explorados aspectos culturais, sociais, históricos que 

fogem dos limites do texto. 

Esse seria o trabalho ideal, mas o aluno demonstrou não estar preparado 

para compreender o texto e desenvolver sua apresentação tal como era 

esperado. 

O tom de voz do professor torna-se hostil, demonstrando irritação e 

frustração quanto ao trabalho apresentado por A4 e muitas ênfases são utilizadas 

para destacar alguns pontos que deveriam ter sido abordados na apresentação. 

Pode-se perceber que o aluno A4 falhou tanto na compreensão do texto escrito 

quanto na produção de seu texto oral.  

Lembramos, porém, que os textos trabalhados pelo professor em aulas 
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anteriores não foram discutidos com o mesmo grau de profundidade tal como 

exigido de A4 na aula 8. Isso demonstra confusão entre o que ocorre na prática 

do professor e o que é cobrado do aluno. 

Para finalizar, defendemos que, quando se trabalha a leitura e a 

compreensão, seja em aulas de língua estrangeira ou de língua materna, as 

atividades devem promover mais oportunidades para que o aluno possa 

desenvolver seu raciocínio crítico em relação ao texto que lê e realizar processos 

de compreensão mais profundos que vão além do nível do vocabulário. Para 

tanto, o professor precisa estar ciente de seu papel como condutor desse 

processo e desenvolver um trabalho mais consistente na sua prática em sala de 

aula. 
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4 – OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

Observando a aula a partir do ponto de vista etnográfico, vimos como as 

características do evento interferem no comportamento verbal dos participantes. 

No caso da sala de aula, os participantes possuem papéis sociais diferenciados e 

bem definidos. É o professor que tem o direito e a obrigação de conduzir a 

interação. Ele precisa cuidar dos tópicos a serem discutidos durante a aula, da 

distribuição de turnos entre os interactantes, da avaliação da aprendizagem etc 

em função dos objetivos a serem alcançados.  

É o professor que assume o controle do desenvolvimento da aula, atuando 

como falante primário e, portanto, grande parte da produção lingüística está 

vinculada a ele. 

Os alunos atuam como falantes secundários, e têm, na maior parte das 

vezes, o papel de audiência.  

A sala de aula constitui um espaço particular com regras de interação e de 

participação próprias e diferentes, por exemplo, de uma conversação casual. 

Atitudes normalmente aceitáveis no contexto de sala de aula, como as correções 

da fala do aluno pelo professor, podem causar estranhamento num outro contexto 

não institucionalizado. 

Na análise do formato da participação, vimos que o professor usa 

diversas estratégias para garantir a atenção e a participação dos alunos nas 

atividades desenvolvidas durante as aulas. Essas estratégias consistem, muitas 

vezes, em destacar o tópico em discussão; direcionar o olhar para um ou outro 

aluno em particular; fazer perguntas para todos ou para alunos dispersos; 

aproximar ou distanciar dos alunos; estalar os dedos dentre outras. 

A fala e a participação efetiva dos alunos é fundamental para que possam 

praticar a conversação em língua estrangeira. Percebemos, porém, nas aulas 

analisadas, que o professor exerce um grande controle dos turnos e que são 

poucas as reais oportunidades que os alunos têm de se expressarem. 

Percebemos também que não há consistência do professor em relação à 

conceituação de língua e de texto e à concepção de compreensão, discutidas 

numa entrevista sociolingüística. Há uma perspectiva mais moderna quando o 

professor considera fatores históricos, culturais e sociais na conceituação de 

íngua e texto, mas a compreensão ainda é trabalhada de forma tradicional, 
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através da identificação/tradução de itens lexicais ou de aspectos da estrutura 

textual.  

Vimos ainda que o nível de compreensão cobrado pelo professor numa 

avaliação formal (no caso, uma apresentação oral pelo aluno) divergiu daquele 

apresentado durante as atividades comuns.  

Pela análise das perguntas do professor, constatamos também que a 

compreensão inferencial foi pouco estimulada e valorizada nas atividades de 

compreensão durante as aulas e que o grau de complexidade das perguntas de 

compreensão foi mínimo, pois elas exigiam, na maioria das vezes, apenas uma 

compreensão literal. Assim, as respostas imediatas, precisas, a extração de 

informações do texto ou até mesmo a simples tradução funcionaram como 

principal indício de que o aluno estava compreendendo.  

Como conclusão final, pode-se dizer que é preciso permitir que os alunos 

falem mais e participem mais das aulas e, mais do que isso, é preciso melhorar a 

qualidade da participação para que eles possam desenvolver suas habilidades de 

forma mais significativa.  

O trabalho com a compreensão demonstrou ser ainda questionável em 

relação ao que é feito para estimular a criação, a percepção e o raciocínio crítico 

do aluno. Em se tratando da preparação de futuros professores, como é o caso do 

curso de Letras, fica a constatação de que é preciso desenvolver, em sala de 

aula, atividades de compreensão mais eficientes. O professor precisa promover 

situações mais desafiadoras para que os alunos tenham reais oportunidades de 

adquirirem uma formação mais condizente com as necessidades que ora se 

impõem. 
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ANEXO I: NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

 

 

 O sistema de transcrição utilizado neste trabalho foi adaptado de Marcuschi 

(1998: 9-13) e do projeto NURC a partir de Preti (2002: 15-16) como se segue: 

 

SINAIS OCORRÊNCIAS 

P professor 

Pq pesquisadora 

E entrevistador/a 

A aluno não identificado 

A1, A2, A3 ... identificação do aluno 

As alunos 

[ superposição, simultaneidade de vozes 

(+) (++) (+++) pausas não cronometradas 

(incompreensível) ou (hipótese) dúvidas e suposições 

(   ) incompreensão de palavras ou seguimentos 

((   )) comentários descritivos do transcritor 

/ truncamento brusco 

MAIÚSCULA entonação enfática 

:: prolongamento de vogal e consoante 

” subida rápida na entonação 

’ subida leve na entonação 

, descida leve ou brusca 

the the repetições 

unhum pausa preenchida, hesitação ou sinal de atenção 

/.../ corte na produção de alguém 

... transcrição de apenas alguns trechos da conversa 
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ANEXO II: TRANSCRIÇÕES 

TRANSCRIÇÃO DA AULA 5 – 22/01/03 

 

Contexto 

 

Como parte da avaliação dos alunos, o professor distribuiu alguns textos 
(principalmente artigos de revistas) sobre assuntos diversos e pediu que cada 
aluno fizesse urna apresentação oral sobre um tema à sua escolha. 

De acordo com o calendário, organizado em aula anterior, a primeira 
apresentação deveria acontecer nesta aula, aula 5. Como o tema era “Oral 
Presentation”, o professor solicitou ao aluno A1, que o havia escolhido, que fosse 
o primeiro a apresentar, pois sua apresentação serviria como “modelo” para as 
demais. Além disso, segundo o que havia sido programado, nessa aula haveria 
apenas uma apresentação e seria complementada com orientações para as 
demais apresentações. 

No dia anterior à aula, porém, alguns alunos ligaram para o professor 
pedindo que o início das apresentações fosse adiado. Sendo assim, no início 
desta aula, o professor tratou exatamente de reorganizar o calendário. 

Devido a problemas com o tempo, na reorganização do calendário ficou 
estabelecido que outro aluno deveria apresentar junto com A1 em 29/01/2003, 
que corresponde à aula 7 do nosso corpus. 

 
Obs.: Alguns trechos foram transcritos parcialmente devido a dificuldades 

na transcrição. 
 

Tópicos da aula 
 

1. Reorganização do calendário 

2. Instruções para as apresentações orais 

3. Continuação da reorganização do calendário 

4. Oscar e filmes 

5. Carta de petição de emprego – letter of application 

6. Importância do conhecimento 

7. Saída de um aluno 

8. Volta à importância do conhecimento 

9. Uma experiência de viagem do professor 

10. Diversidade lingüística 

11. Volta à carta de petição de emprego 

12. Vocabulário 

13. Encerramento e homework 
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INÍCIO – FITA 1 – LADO A 
 

1. Reorganização do  calendário 
 
P: /.../ the first one will be A1 
A3: A1 is upstairs he’s coming, 
P: yeah but the problem is that  

a group of five students (telephoned me) last time  
because they are going to participate on felt 

A3: yes  
P: you know” this week ((chega alguém na sala e o professor cumprimenta))  

and said they that they they have to go 
and they want to be present  
because it’s the first presentation (incompreensível)  
then i said ok  
what can i do but postponing  
so (++) we don’t have oral presentation this week 
A1 is going to a is going to look to what to (   ) 
let’s see thirty-first january the thirty-first 
today is twenty-second and today is wednesday 
next friday (+)twenty-second is wednesday 
twenty-fourth is friday 
twenty-ninth is (++) ok thirty-first” 
but the thing is that 
instead of having just A1 
we have another person together with A1 (incompreensível) 
i have i have planned that A1 would be the first one 
but now in terms of the calendar it changes everything 
so we are going to ha:ve (+) let me see 
i have the names here (++) 
((pegando papéis com anotações sobre o cronograma das apresentações)) 
A1 is the first one’ i mean ahm ahm 
the second date we we have A2 
and who else” (++)  
let’s see the ones who are here 
so if A1 moves if A1 moves to the thirty-first 
i don’t know i don’t know i mean (incompreensível) 
putting A2’s name here you know 
because it depends on (+) medical advice 
((A2 encontrava-se com problemas de saúde)) 
so i’m going to put his name here (++)  
but who who will be ready to present this date together with A1” 
on the on the thirty-first” from here” (++) 
it’s a friday 
((olhando e perguntando a A3)) you are going to talk about what” 

A3: (next week) 
P: no:: WHAT” no when, 

what are you going to talk about” 
A7: é::: national curriculum/ 
P: in the brazilian education 
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A7: ((lendo o título do texto)) making the brazilian education curriculum explicit 
parameters for the teaching of foreign languages 

P: parameters for teaching foreign language (++)  
((olhando para A5)) could you could you present  
on on january the thirty thirty-first” 

A5:  
P: so we have february the fifth (+++) february the fifth seventh’ 

i have seventh 
ok so the ones i have here A1 A2 
A13 and A14 are at felt 
A10 and A15 are at felt  
and ahm:: A9 A8 A7 (+++) 
((perguntando a A6)) what about you” 
A8 and A9 they are at felt then ahm:: A10 A11 A7 (++) 

A6: yes 
P: ((olhando para A6)) what about you” 
A6: yes” 
P: january thirty-first” 
A6: no because this is friday and wednesday i have another presentation 
P: another oral presentation’ 

((olhando para o aluno A5)) what about you A5”  
A5: i already have two presentations this week 
P: ah:: what about you ahm::  

it’s ok with you 
((falando com A3)) and you are going to talk about word patterns 

A3: yes 
P: yes” word patterns it’s a a very important thing 

here A1 and A3 ((escreve e diz o nome de A3)) 
now’ (+) 

As: ((vozes)) 
P: the next the next date is february the fifth 

i have A9 A7 is ok ahm” 
ahm::: february the seventh i have A16 A12  
i need another person here  
((chega um aluno)) hi (++) 
nd then after i have i have ah::: twelfth ok” 
february twelfth twelfth A13 A14 A10 or A15 
then we have the fourteenth  
((contando o número de alunos que já estão no calendário de apresentações)) 
one two three four four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen, 
so i ah:: what about you ahm:: A7’ 

A7: it’s ok 
P: so which are the other ones to put here” 

so i need two more people to put here (++)  
ah what about you ahm:: A7  
A6 A6 ahm:: A2  
((referindo-se a um aluno que se encontrava na espanha)) 
remember that ah::: the person from spain 

A6: A17 
P: A17 ((contando novamente)) so two four seven ten twelve fifteen, 
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A4 A4 A4’ you don’t have a presentation date here ok” 
so what about being with A10” 

A4: ok 
P: so we are going to start on the (+) on the twenty’ twenty’ 
A6: twenty-sixth 
P: no 
A3: twenty-nine 
P: twenty-second remember talking about dates we use ordinals 

twenty-second is today  
no oral presentation  

A3: twenty-ninth 
P: twenty-ninth  
A3: or thirty-first 
P: i put thirty-first but twenty-ninth is ok 

so” twenty-ninth is A1 
((chegam mais alunos para a aula e o professor repoete algumas 
informações)) 
i don’t know i (need) a tape recorder to play again again and again” 
we would have presentation today  
but a group of five students asked me to postpone 
because this week they are going to participate in felt  
forum for english language teaching  
organized this year here in recife  
and the last year or the year before it was here at cac at cac  
but this year it is going to be (+) it is going to be:: (++) 

A3: at universo 
P: at universo so there is no way to be here to participate 
A3: (they can’t come) 
P: no’ because felt is three days you know” 

three days and wednesday thursday and friday ok” 
wednesday thursday and friday  
so what i’m trying to do right now was reorganize our calendar  
so the first oral presentations will be the twenty-ninth 

A3: yeah 
P: so’ twenty-ninth is a wednesday 

it is a week from today (++) from today  
((falando com A1 que acabou de chegar)) you are going to be together with A3 

A3: me” 
P: may be?”  
A3: that’s me 
P: together with A3, You know” 

now” a student asked me/ 
((fala com A1 que ainda permanecia de pé)) oh” please” A1 have a seat” 

As: ((risos)) 
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2. Instruções para as apresentações orais 
 
P: a student asked me information about the first oral presentation 

so’ if you have already presented anything in your life 
to::: french literature geography politics’ 
if you are going to present something you need to what” 

A3: (incompreensível) 
As: ((alguns alunos falam juntos e um deles diz guideline)) 
P: you need a guideline” 

first of all you need a guideline  
a guide line will be a kind of summary you know” 
you (incompreensível) the the main points  
that you are going to cover in oral presentation  
and the ideal thing is that you distribute with your classmates the guideline ok” 
this is the ideal thing  
now depending on what you are going to talk about’ 
you are going to (look) different (+) you know”  
for instance well A1 is going to (incompreensível) this week because  
((olhando para A1)) you are you are prepared to do this today 
and now you have more time (+) you know yeah 
but A1 has a different responsibility  
becau:se he’s going to talk about  
the way o:f conducting an oral presentation” (+) 

A1: yes 
P: so’ the reason i asked him to be the first one  

was that this presentation would function/  
A3: like a model 
P: like a model like a model you know 
As: ((risos)) 
P: yeah the point is that the the speaker is suppose to work with interaction  

the interaction is very important 
what i ask you to do is to be::: (++)  
to read the most and you are familiar with the (+) 

A3: the subject 
P: the subject you know’ 

and you are familiar to ask some questions” 
or make some comments 
you could even say’ in my opinion you could do this way or that way 
give example 

A3: yes 
P: of course the essence (there is) a different essence 
A3: (work with) interactions so’ 
P: yeah to do that (   ) 

we can talk about plans or or expressions you know’ 
it depends on what you are going to talk about, 
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3. Continuação da reorganização do calendário 
 
P: now” if A1 and A3 are on the january twenty-ninth’ 

remember that so on january thirty-first we have A10 A15 
i need a third person’ 

A4: ((movimenta a cabeça em sinal positivo)) 
P: A4 (+++) ahm::: now counting again  

three six nine nine twelve fifteen seventeen, 
ok so” we are going to finish on february the fourteenth 
and (+) in terms of evaluation  
well every semester i i change i i i really change  
so so so people say WHY (if are we going to have) presentation  
another written exercise (if we have) this presentation  
yeah but this presentation includes a paper 
but anyway it is better you have  
the oral presentation comes for three points  
and then you have a written exercise  
your scores come from let’s say three different tests 
so the oral presentation comes for three you know” 
the written the written exercise for seven 
would be what’ would be i mean just a few questions” 
questions related to let’s say this paper here ok” 
now” as we are not/ 
questions” questions” 

A1: (a written exercise”) 
P: it’s going to be a written exercise 

a written exercise  
so i’ll give you the questions previously 
a written exercise on february the nineteenth ok” 
february the nineteenth  
so finishing oral presentation then we have a written exercise ok” (+++) 

 
4. Oscar e filmes 
 
P: now as we do not have oral presentation  

we are going to (start) our our:::  
((antes que o professor inicie outro tópico da aula, um aluno interrompe para 
mostrar-lhe uma revista)) 

A6: ((mostra uma revista com a foto de leonardo di caprio)) 
P: ((recebe a revista das mãos de A6)) this is i know  

this is scorsese’s movie gangs of new york  
yes the gangs of new york  
well you know that (incompreensível) i think so 

A6: ((risos)) 
P: you saw the result of the golden globe” 
As: no no 
P: there are too many categories  

in terms of movie there are too many categories  
so dramatic and musical or comedy  
so in terms of drama the winner was” (++) the hours 
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A: (incompreensível) 
P: the hours and the hours is based on a novel by michael cunningham  

and it was written  
it was published in ninety-eight in the united states  
and then it was translated into portuguese  
and it was made into a movie  
and the movie was the winner  
because it has have the best dramatic picture  
but also the best actress 
and the best actress is nicole kidman  
playing the role of virginia woolf in the hours 
there are three stories three stories about (a lady) virginia woolf  
and her novel miss dalawei”  
because the first time miss dalawei was the hours 
when virginia woolf started to write the novel  
she gave a the title of the hours 
and then she changed you know” 
she decided to call it miss dalawei 
so you have three stories  
virginia woolf herself with her husband and existential problems  
i saw a scene with nicole  kidman 
she was she is another person 
well she has a very (   ) 
and the other the other the other story you have what’ 
may be the other one is an editor is an editor  
and yeah and her name is clarissa  
and clarissa is the name of well’ clarissa dalawei 
(   ) and the third woman the third woman is what’ 
is a housewife who’s the best i mean 
so (++) and the an:d vir virginia is what”  
tell me virginia is in a novel and the novel is”  
((estalando os dedos)) the novel is” 

A3: the hours 
P: miss dalawei,  

the hours” the hours is the hours is the (general theme) 
so she’s reading and the actress is juliane moore  
so you have nicole kidman and juliane moore 
ok so” in the hours two very important (   ) 
in terms of musical and comedy you know’ 
CHICAGO CHICAGO oh” oh when i saw richard gere” (   ) 

As: ((risos)) 
P: richard gere is wonderful wonderful  

richard gere is dancing singing fantastic” 
As: ((risos)) 
... 
P: it was fantastic  

doing well you know’ 
(   ) 
and the in chicago there are wonderful actresses 

... 
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5. Carta de petição de emprego – letter of application 
 
P: yeah but what what we are going to do is talking about application letters (+) 

so remember we were discussing about about what 
about a: job interview (+) 
and job interview will be the” 
the spoken language ok”  
and now we have the written language 
represented by ((tom mais elevado)) application letters (++) 
you know we are going to page what” 
fifty’ fifty’ fifty-FOUR fifty-four 
so” what is an application letter” 
what is an application letter” 
which are the main features in an application letter” 

A: (it has to be formal) 
P: yeah: it has to be for:mal 

it has to be formal’ 
it has to be: (++) ob/ 

A: objective 
P: objective yes it has to be objective’ and” 
A3: ((consultando o texto)) talking about your skills abilities and knowledge 
P: and also’ (+) instead of it has to be concise, ok” 

so three a three important features of an application letter’ 
ahm’ 

As: 
P: it has to be very formal’ 

it has to be objective 
and it has to be concise 
((olhando para A6, referindo-se à revista que mostrou)) 
so you have leonardo di caprio there  
and i have daniel day-lewis in newsweek you know, 

A6: yes 
P: now’ let’s have a a reader” 

let’s have a a reader please 
A3: ((começa a leitura de um texto que fala sobre cartas de petição de emprego)) 

((lendo)) the letter of application is essentially a sales letter 
you are mark marketing your skills abilities and knowledge 
remember that you may be competing with many other applic´ants 

P: ((corrigindo a pronúncia)) ´applicants 
A3: ´applicants 

the immediate objective of an application letter  
is to get the attention of the person  
who screens and hires job appli applicants ((exita na pronúncia)) 

P. ((corrigindo a pronúncia)) ´applicants 
A3: you’re your ultimate goal is to obtain a job interview  

see inter/ ((no final do primeiro parágrafo lê-se: see interviewing for a job)) 
P: ((comentando)) yeah we have already seen’ interviewing for a job 

now you could see” 
((lendo novamente)) a letter of application is essentially a sales letter” 
((comentando)) a sales letter” what are you selling” 
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A3: yourself, 
P: yourself, (+) you know, 

so, ((lendo)) you are marketing your skills your ability and know:ledge’ 
((comentando)) now this is the reason i keep telling you 
in our field i mean in the field of TEACHING” 

 
6. Importância do conhecimento 
 
P: what we have to do all the time’ 

LEARNING LEARNING LEARNING” 
being a-ware that what we know’/  
well of course what we know is very important 
but ha ((riso)) what we know is just’ 
((sinal com os dedos indicando pequena quantidade)) (++) 

A6: a slice 
A3: (incompreensível) 
P: a a very thin’ slice a very thin slice of a (   ) 

of what a::: of knowledge you know  
but the thing is that instead of feeling what  
ah::: instead of feeling ah::: feeling down’ 
by this you get more (experience) you know’ 
(   )  a teacher and ah special a foreign language teacher /.../ 

 
MEIO - FITA 1 - LADO B 

 
P: /.../ specially arts” (+)  

so that’s the reason that we need to be (familiar with) you know  
music movies literature’ (++)  
and also what else ah sports’  
((tom mais baixo)) i don’t know i hate i hate american football  
shiiiiii oh my god’ OH MY GOD i hate it 
and and my daughter says  
you hate it because you don’t understand it 
i don' t want to understand you know 
i don' t like it’ 
yeah but anyway i know something about this  
i know something about this  
i was not interested in tennis now i am you know, 
now i am and i am able to understand 
(   ) 
when we teach a language  
a language is to express everything that happens in our life you know 
that’s the thing  
and i also teach literature  
and i feel so sad when my students say 
yeah i don’t like literature  
it’s too complicated or::  
they do not understand literature is language 
we can not ignore literature 
then you saw the way i was explaining the hours 
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i didn’t see the movie yet but i know virginia  
i have read about her you know, 
it makes sense to me  
(   ) 
yeah’ but and then i’m going to ask for the original version together  
because sometimes i need a version to compare (   ) with the original you know  
but there are so many 
in terms of in terms of movies literature is the number one feeder you know 
literature feeds nurtures feeds ah: movies 
if you think of ah ah think of an author  
a very important one a very popular one  
for instance ernest hemingway 
ernest hemingway has many many of his novels made into movies 
(   )  
and now virginia virginia has at least/ 
well the ones i know are miss dalawei wonderful’ wonderful’ 
(   ) 
and the other one is orlando 
these two you know” 
but now imagine that now virginia has (somes works) revisited  
and i’m very familiar with this because my the thesis 
i’m claiming to finish oh my god is based on a novel by by virginia woolf  
and the fact that a belgian writer wrote a novel (incompreensível) in french  
then what i have i have a text in english and a text in french to compare 
and an ahm  
so’ another thing is that  
you should we should not be satisfied with knowledge  
just in our target language 
we need to be (familiar) with the other languages 

... 
 
7. Saída de um aluno  
 
A12: yeah::: ah:: i have 
P: (   ) this will be possible 
A12: ((levanta-se e sinaliza para o professor que precisa sair)) 
P: yes ok you have to go now  

but it’s only it’s only today or” 
A12: today today no       only on:ly friday friday, 
P:                                    it finishes 

a today and friday and then you come in normal life  
how is it going” 
is it going ok there colégio de aplicação” 

A12: it’s ok but in the the (++) there is a there is it’s so confuse 
i don i don i don’t a a (++) some theories (+) 

P: you do not accept 
A12: i do not accept 
P: some theories 
A12: some theories about the the learn the teaching  

in in projecting to the to high school  
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in a in a middle como é” 
P: yeah’ middle school 
A12: (   ) public because 
P: you do not accept the objectives that they’re emphasizing there  
A12: yeah” yeah” 
P: you know this it will be wonderful if you could include in your presentation  
A12: ok 
P: you know because it’s related  

and i and i’m curious to know more about this  
A12: ah: 
P: but you have to do the way they want is this” 
A12: yes 
P: so’ do it but talk to your supervisor  

or something like that ok’ good luck’ 
 
8. Volta à importância do conh ecimento 
 
P: yeah” but of course we need to be familiar  

with some features in other languages 
like french italian spanish 
we have to because they invade you know’ 
all the time they invade (   ) you know 
so they come very very very often 
you see here in in terms of business you have resume all the time 

A3: yeah, 
P: this is french’ you know” 

and may be other other things 
in terms of arts’ 
if you’re talking about music’ italian is going to be there all the time 
if you talk about what’ 
if you talk about ah:: 

A6: what about german” ha ha ha 
P: yes 
A6: what about german” 
P: german” yeah yes’ 
A6: it has ah difficult yeah (+) 
P: german is not difficult 
A6: no” 
P: no’ i have studied german 

but the speaking the speaking pronunciation 
A6: oh’ yeah 
P: is very very very i mean it is not easy 

but it is very clear 
it is not the way you look i mean in english word 
and ah you look and you have no key how to pronounce it  
and you have to consult the dictionary 
so it does not happen like this in in german  
you can pronounce everything  
and of course german also invade english you know yeah’ 

A1: german structure is similar to english 
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P: in small terms but it has something more complicated 
i mean with they ah i mean they they they change the position  
you have ah all of the verb (   ) 

A1: (incompreensível) 
P: (the structure of the sentence) this is kind of complicated you know” 
A5: (   ) more 
P: what” 
A5: german (has more different words)  
P: the reason is that england was invaded by the roman  

and the roman and german the main difference’ 
because the roman empire covers what in in europe 
french italy spain portugal (   ) and england 
but ah:: i don’t think they went to to what  
to the to the netherlands or germany you know’ 
another thing is that (   ) the rich england was governed by a french  
(incompreensível) and many of its in english vocabulary  
and this is happening 
so’ if we are going to deal with language 
we can not close the door to the other one 
we have to open the door to the other one  

… 
P: and you see that all the language schools 

they are opening a double course now 
A3: yes 
P: english and spanish english and spanish and american  

or what’ american british english and spanish you know” 
i feel good about that  
because there was a time that spanish suffered from a kind of prejudice  
you know 

As: 
P: when i was very young i remember  

and and i studied because by that time spanish was taught at a high school 
so we had by that time we had english spanish and french’ 
i don’t know if A1 you studied 

A1: (no) 
P: i remember i studied at vera cruz  

vera cruz was high school 
and now vera cruz is also a house is a college  
anyway anyway they offer english spanish and french’ 
(   ) one year was kind of background but i have i have the ideal 
(   ) 
but i remember i i  

A1: i think spanish is easy 
P: yeah’ collor thought he was fluent in spanish 
As: ((risos)) 
A1: it happened é é (french was important) 
P: unhum 
A1: é 
P: yeah’ french by that time (was important for) many many years 
A1: unhum 
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P: it is fundamental 
A1: (   ) college to this the whole day né? 
P: yeah at the airport  

but yeah all the time you have to speak the language well’ yeah” 
 
9. Uma experiência de viagem do professor 
 
P: after i get married  

my husband was going to porto rico  
to attend a master’s course there  
because there was what’ there was an american nuclear institute in porto rico  
and so i went with him      
and we thought oh’ spanish” we are familiar with 
but the problem started in the airport 
yeah because the first flight here was late it was very late  
and by that time we  needed to take three flights to get to porto rico 
today is ((estala os dedos)) i don' t know how long it takes  
but maybe what’ (some) hours  
by that time the first one was to belém  
and we needed a connection to caracas (   ) 
and then another connection to san juan (++) san juan  
so’ (   ) we missed the second’ 
we missed the third 
and i was carrying my six-months-year baby 

A3: oh my god’ 
P: that was the big adventure in my life 
P: and he was crying all the time’ all the time” 

we spent a whole day in caracas  
and the other flight and the all the time oh ohou” 

A6: ((risos)) 
P: (   ) 
A6: ((gargalhada)) 
... 
 
10. Diversidade lingüística 
 
P: (you have to pay attention) in the music of the language 
A3: yeah 
P: know the words and be familiar with the music 
A3: yeah 
P: the thing is that spanish has a different music  

from chile from venezuela from porto rico from ah:::  
ok’ finally so we get to porto rico 
(   ) 
and we arranged very very soon you know’  
we started watching tv (   ) programs people  
(   ) 
because if you open your mouth there are the differences in vocabulary 

A6: now i changed my mind but there was a time a:: language/ 
P: you didn’t mind  
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i have another daughter who thought in that way  
but now she started to learn spanish 
to study spanish in the unites states 
it’s completely different you know” 
but she studies spanish there  
the the other two they prefer to to study french  

… 
P: you know you know that spanish (is much spoken) in the world 

and what about portuguese” 
A3: portuguese is (brazil)/ 
P: no brazil of course portugal’ how many i don’t 
A6: seven countries 
P: yeah (   ) 

because after after ah portugal i think 
in africa like (   ) angola 

A3: timor leste 
P: oh” timor leste 
A3: timor leste 
P: moçambique but anyway  

you know this is kind of exercise that you are supposed to do ok” 
nowadays you have so many movies 

A3: yeah’ 
P: so many different movies many different movies  

and what they explore is the diversity 
A3: yeah 
P: diversity i mean diversity in terms of customs 

in terms of history 
in terms of geography and because of language 

A3: yeah 
P: because of language it’s really different 
A3: (incompreensível) 
P: they have different music different music you know” 
A6: ((fala sobre um filme a que assistiu)) 

(   ) a kind of a he said instead of say [ou] said [o] 
P: it changes completely 

yeah i’m telling you that the secret is in the vowels  
portuguese for example 
and sometimes we are not able to understand portuguese 
many years ago when i was in boston 
i was going to have breakfast  
i asked for the croissant 
this is french  
and a man a man spoke to me and lalalala ((fala confusa)) 
i couldn’t understand  
and he said that in portuguese 

As: ((gargalhadas)) 
P: so the secret is in the vowels  
… 
P: (   ) every time go abroad i go to church 
A3: yes 
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… 
A6: ((risos)) 
P: i mean if people go theater’ 

i go to (++) so i’m going to church’ 
A3: because there we have interaction 
… 
11. Volta à carta de petição de emprego 
 
P: yeah” so” back to the application letters (+++) 

((começa a ler e interrompe)) and the immediate/ 
now we have to be objective and concise, 
((lendo)) the immediate objective of an application letter 
is to get the attention of the person who screens and hires JOB APPLICATS” 
scree::ns you konow’ 
so’she she he or she’observes and examinates everything’ EVERYTHING  
and remember remember that (…) ok” 
(   ) 

A: uau 
P: uau if you are going to write you have to be very” 

very sure about what you are writing 
your ULTIMATE goal 
ultimate’ you know’ ultimate’ 

A3: unhum 
P: coming from latin of course’ 

and this reminds a (   ) everything came from latin 
yeah many things come from latin you know 
so ((lendo)) your ultimate goal is to obtain a job interview 
ok now a reader’ A1 please’ 

A1: ((lendo)) the successful application letter does three things 
catches the reader’s favorable attention’ 
convinces the reader that you are qualified for consideration’ 
and requests an interview’ 
it should be concisely written 
aletter of application should provide the following information 
identify an employment area 
or state a specific job title’ 
point out your source of information about the job’ 
summarize your qualifications for the job’ 
specially specifically education work experience and activities 
showing leadership skills 
refer the reader to your résumé 
ask for an interview /…/ 

 
FIM - FITA 2 - LADO A 
 
P: /…/ positive quality 

but in portuguese if you say quality is already something positive 
or do you think negative quality” 
well qualidades negativas” 
i don’t think so. 
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so there are there are there are some 
you need to be very careful when you speak or when you write 
because some combinations they do not work 
unhum so positive features’ 
((lendo)) convinces the reader that you are qualified for consideRAtion” 
((comentando)) qualified for consideration  
so you need’ you need to to make very clear  
that you belong to that field 
that you are familiar with’ what is done in that field 
because if you you don’t do this’ 
you are going to be ignored 

A3: (   ) not job it self but the interview  
in the united states  
they call for an interview  
means one of the most important thing at job 
not not here here in brazil  
people just mention interview of job interview  
i’m going to have a job interview  
but the::re they say job interview (   ) much further 

P: well’ but you said  
we we have been discussing about this ahm 
(   ) you were not here  
but what you said applies to the way it was held before  
but nowadays and we were discussing about this 
the job interview is just accept 

A3: unhum, 
P: just accept resorted in a” 
As:  
P: broader process 
A3: broader process 
P: you know’ 

broader and much more complex 
i know because my daughter has been involved in this 
oh my god is very complicated very complicated, 
and even if you have those qualifications and everything  
but then another person gets  
so it gets the job, 
so it’s becoming very very complicated and well” 

A3: (   ) and one of the things that we heard  
was probably the manager saying  
i don’t like (him or her) 
and that means instead of instead of (++) 

P: instead of interview” 
A3: no in the (   ) some some expressions that she was using 
P: this is not this is not professional 
A3: yeah specially specially thinking about people in the united states 

or england (incompreensível) an expressive experience/ 
P: and knowledge, 
A3: and knowledge (   ) and everything else 

and those people (can’t) work there  
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because the manager didn’t like her face or his face 
P: well how can i say 
A3: (   ) 
P: was this a teachers training course” 
A3: yes 
P: it’s a training 
A6: ((tenta interromper A3 mas desiste) ok’ ok’ 
A3: (incompreensível) 
... 
A6: what you said happened to me 

(   ) 
P: the owner of the school” 
A6: yeah oh my god i’m in doubt 

i’m in doubt about you and the other one so:: 
P: (it’s dramatic) 
A6: it was terrible because (+) 
P: she should not express her doubts you know 
A6: yes 
P: she had to keep her doubts for herself 
A6: it’s not professional 
P: it’s not professional, 
A3: especially in portuguese like a:: 

vamos matar os coelhos aqui porque  
in in portuguese vamos matar os coelhos aqui 
porque eu já sei mais ou menos quem vai ficar 

P: well, this is not the way should be 
A3: yeah 
P: this is this is very informal, remember” 
A3: yeah 
P: this is very informal 

and dealing with with jobs has to be a very formal activity (+) yes” 
so” ahm:: ((lendo)) it should be concisely written 
((comentando)) because if you come with something lon:::g 
the person is not going to waste her time, 
but’ it should provide 
((referindo-se ao texto)) and here you have five basic information  
remember that information ((fala devagar)) does not acquire an s 
information is maybe is what we say in latin 
we say (curalia tantum) 
i mean is something (different) and means the same 
so ((lendo)) number one identify an employment area 
or atate a specific job title 
((comentando)) so you need to show that you are awa::re of the possibility 
((lendo)) two point out your source of information about the job’ 
specifically education work experience and activities 
showing leadership skills 
refer the reader to your résumé 
((comentando)) so your résumé is’ enclosed, 
((lendo)) ask for an interview 
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((comentando)) yes so saying that you are interested in (++) getting that 
position  
so you have to finish your letter BY requesting an interview  
((lendo)) stating where you can be reached 
and when you will be available for an interview 
((comentando)) unhum so these are the the the different steps 
now who wants to read now’ 
((fala com A16)) you can read 

A16: ((lendo)) if you are applying for a specific job 
include information pertinent to the position  
details not included on the more general résumé 
personnel directors review many letters each week 
to same them time 
you should state your job objective directly” ((exita na pronúncia)) 

P: you can can ssay either dairectly or directly 
A16: ((continua a leitura)) at the beginning of the letter 

example i am seeking a position in an accounting department 
where i can use my financial training to solve business problems 

P: unhum” so’ ((lendo)) if you are applying for specific job  
include information pertinent to the position’ 
((comentando)) because some of these details are not  
some times they are not included on the more general résumé’ (+) 
now personnel personnel ahm” 
((escrevendo no quadro)) we say person  
we say personal  
but this is personnel’ 
why” different meaning different meaning, ((longa pausa)) 
what’s the meaning of personnel” 

As: ((longa pausa)) 
A3: well 
P: what’s the meaning of personal” 
A3: personal is something related to me the person 
A1: (personnel) 
P: ok if you the boss’  

and and you are going to call the attention of one of the employees 
(   ) you know” 
so this is not (impersonal) 
this is not against you 
but you can also say (personal) you know” 
so this is personal 
but here you have another word 

A3: personnel 
P: here we have personnel 
A3: the group of directors 
P: the a a a group of people the group of directors who (+) 

we’re talking about ah:: 
A1: pessoal 
P: yes pessoal’ 

this is i mean:: (++) the group of employees 
so the group a a personnel rules 
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you see the difference” 
so, personnel directors it/ 
there are several directors 
one of them deals with personnel yes” 
because you have ah ah:::: for instance a commerce director 

A1: unhum 
P: you have a what else’ a:: (+++) 
A3: setor de rh 
P: sales director” for instance rh  

you have SAles director  
but you have personnel director 
so this is the director that deals with people 

A3: unhum 
P: ok” the director that deals with the the the employees 

so’ ((lendo)) personnel directors review many letters each week 
to save them time 
you should state your job objectives directly at the beginning of the letter 
i am SEEking a position in an accounting department  
where i can use my financial training to solve business problems, 
((comentando)) in fact they they say either a: fainancial or financial 
i prefer fainancial, 

A1: i never heard fainancial 
P: yeah 
A1: financial 
P: yeah financial or fainancial  

a:: listen to (   ) so you have you have many different accents 
many different accents you know 
so people coming from asia speak in english  
people coming from africa speak in english 

A: yes 
P: no but in this case i’m talking about native speaker you know’ 

a the it has a:: dairector director’ dairectly directly 
ok’ now’ ahm (+++)  
((tom baixo tentando lembrar o nome)) A7 A7 A8 não A7 yes’ 

A7: ((lendo)) oh ah if you have been ref r´eferred 
P: ((corrigindo a pronúncia)) ref´erred 
A7: to a prospective employer by one of its employees 

a placement couns´elor ((corrigindo)) c´ounselor 
a professor or someone else 
however you might say so before stating your job objective, 
example during the recent nomad” 

P: nomad, 
A7: convention in washington dc 

a member of yours sales staff a:: mr dale ((exita)) 
P: jarrett 
A7: jarrett informed me of a possible opening for a manager 

in your dealer sales division 
i believe that my ext extensive background in the office ((fim da página)) 

P: now page fifty-eight 
A7: oh: in the of office machine industry 
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makes highly qualified for the position, 
P: unhum oh’ you see here” 

so ((lendo)) if you have been refferred to a prospective employer (+++) 
((comentando)) a prospective i mean something that is 
i mean has some possibilities 
((lendo)) by one of its employees  
((comentando)) so you have been referred to a to to an employer’ 
by one of its employees 
i mean does it really happen i mean in in a in real life” 
well’ it depends, it depends if a person is is going to tell you 
well i know of this i mean you can you can a:: look for the director 
because there is a there is vacancy in in his sector in the company 
((referindo-se ao exemplo do texto)) i don’t think we work like this anymore 
so::’ uhm: ((lendo)) a placement counselor’ 
what is a placement counselor” 
what is placement” (++) 

A1: substitution 
P: pardon” 
A1: placement” ((pausa longa)) a placement counselor’ 
P: a placement could be:: the department of a JOB’ (+) 

so ahm: in many/ 
well in the united states” (++) in in the united states 
in high schools in universities” 

A1: a job company’ 
P: yeah you have you have a:: you have ALSO this SECtion section that that ah::: 

put people in touch with possible or prospective employers 
well we have this here too 
i don’t know here at a at the department of letters 
but anyway we could have a placement sector 
and put there i mean schools that are looking for teachers you know’ 
schools that are looking for teachers 
the difference is that you have the the person of a counselor 
is something very important getting in contact here’ 
i mean teachers besides their their function of teaching’ 
they also have the function of counseling students’ 
counseling so GUIding guiding students you know 
they are paid to do this an an extra pay in in their salary 
so a placement counselor would be i mean or 
a a a professor’ a professor could also (   ) 
i’m telling you 
you know what i heard that aba aba has a::: high new new teachers  
you should go there unhum 
and i don’t know if it’s possible or negative 
i mean it depends on the on on the situation that you say  
well P said to come here 
it depends on the situation  
i don’t know if it’s going to be positive or or negative  
i mean i don’t know if they are interested in having people coming  
or they take one having something more straight 
or yeah but they they are they are going to publicize this to a newspaper 
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or something like tha::t’ 
so they have they have a:: all the requirements 
and you can yeah you can say you can say P P (has) told me 
to come here because there are vacancies and a well 
i have worked as a teacher there  
i taught there so this is good (+) 
((lendo)) or someone else’ 
however you might say so before stating your job objective 
and you have during the recent nomad 
((comentando)) remember nomad here is just” 

As: 
P: an acronym to a company 

it does not exist of course not 
and nomad you know nomad is a person who goes from place to place 
without having a a a (++) 

A: (rules) 
P: yeah (rules) on a place 

so’ ((lendo rápido)) during the recent nomad convention in washington dc 
a member of yours sales staff mr dale jerrett 
informed me of a possible opening for a manager 
in your dealer sales division 
i believe that my extensive background in the’ office ((vira a página)) 
machine industry makes me highly qualified for the position’ 
((comentando)) so you already say that you are familiar with something  
that is’ (+) capital in that position, 
unhum now’ who is going to read now’ A4’ 

A4: ((lendo)) in succeeding paragraphs expand upon the qualifications 
you mentioned in your opening 
add any appropriate details 
highlighting the experience listed on your résumé 
that is especially pertinent to the job you are seeking 
close your letter with a request for an interview, 
type your letter 
proofread it carefully for errors 
and keep a copy for future reference 
see also proofreading, 

P: what is proofreading” 
A4: i don’t know 
P: proofreading is (+) 
A1: (to check”) 
P: looking for looking for mistakes 

looking for errors 
A: (incompreensível) 
P: you know proof and read 
A3: we have review we have review is it” 
P: well’ it’s it’s reVIEWing the text  
A3: unhum’ 
P: so that you you can what” you can correct possible mistakes 
A3: hum 
P: yeah but there are this is also a profession, ok” 
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you can make a lot of money by proofreading manuscripts ok” 
so, many people and a::: in the united states 
many students they make some extra money by proofreading  
hum a:: go ahead A4’ 

A4: ((lendo)) three sample letters of application are pr´esented here 
P: ((corrigindo a pronúncia)) are pre-s´en-ted 
A4: ((repete a palavra tentando pronunciá-la corretamente)) are pr´isented 
P: ((com mais ênfase)) pre-SEN-ted 
A4: pr´isented 
P: pre-s´en-ted no 
A4: pres´ented 
P: yes remember you have ((escrevendo no quadro))  
A4: are pres´ented 
P: you have pr´esent pr´esent 

so we are all pr´esent ah (++)  
at the number eight section or something like that pr´esent  
but when it turnes into a verb it changes  
the the same word but ((mostrando no quadro))  
if it is a verb it’s pres´ent pres´ent 
so starting this coming reading 
we are all going to present different issues 
or different subjects’ (++) in class preSENt” 
now’ if it is present the ed form is” preSENted preSENted presented 

A4: ok, 
P: ok” 
A4: ((lendo)) the first one is written by a recent college graduate 

the second by a college student about to graduate 
and the third by a writer with many years of experience  

P: unhum” 
A4: figure one is in response to a local newspaper article 

about a company’s plan to build a new plant 
the writer is not applying for a specific job opening 
but describes the position he is looking for 
in figure two the writer does not specify 

P: ((corrigindo a pronúncia)) specifai 
A4: ((lendo)) where she learned of the opening 

because she does not know if the position is actually available  
figure figure three opens with an indication of where the writer learned 

P: ((corrigindo a pronúncia)) learned’ 
A4: learned of the job vacancy 
P: unhum’ 
A4: see also job search/ 
P: yeah it’s another thing 

so” ((lendo)) in sucCEEding paragraphs expand upon the qualifications 
you mentioned in your opening’ 
add any appropriate, unhum appropriate details 
highlighting the experience listed on your résumé  
that is especially pertinent to the job you are seeking 
close your letter with a request for an interview 
((comentando)) you knoe there is an order 
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first you do this 
then you do this 
finally” you request an interview 
so there is an order  
this is not like a personal letter, 
OH” i will do something 
let me put here now” 
((lendo)) type your letter’ 
proofread it carefully for errors’ 
((comentando)) so proofread is’ revise review read again read again you know” 
((lendo)) and keep a copy for future reference 
three sample letters of application are presented here’ 
((comentando)) so we look to the previous page 
and you see there are three three models of letters ahm” 
so ((lendo)) the first one is written by a recent college graduate 
((comentando)) we have three different situations” 
a recent college graduate, 
((lendo)) the second by a college student about to graduate 
((comentando)) so he or she has not graduated yet’ 
so he is just a student’ an undergraduate student’ 
the first one was a” a a person who had already graduated 
((lendo)) and the third by a writer with many years of experience” 
((comentando)) so we have three different situations ahm’ 
now in figure one so ((lendo)) figure one or letter one  
is in response to a local newspaper article 
about a company’s plan to build a new plant, 
the writer is not applying for a specific job opening 
((comentando)) opening is the same as” vacancy ahm” opening, 
((lendo)) but describes the position he is looking for 
in figure two the writer does not specify 
where she learned of the opening 
because she does not know if the position is ACTUALLY available’ 

 
12. Vocabulário 
 
P: remember that A::CTUALLY      again again again means” 
A4:                                                  actually 
A4: actually 
P: means” 
A3:       really 
A4:       actually 
P: means what” 
A4: ha ((rindo)) nowadays 
P: means what” 
A4: nowadays 
A3: no no 
P: we::ll i’m gonna kill myself i’m gonna kill myself 
A4: ((risos)) 
P: EVERY SEMESTER i emphaSIZE THE SAME (+)  
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actually não tem NADA/  
gonna say in portuguese’  
actually não tem nada a ver com a-tu-a[l]-men-te ((fonema pronunciado com 
destaque)) this is what we call’ false 

A3: cognates 
cognates 

A6: yeah 
P: (incompreensível)      it’s a false friend 
As:                    ((vozes)) 
A6: ((risos)) 
P: because in fact it’s an enemy 
A6: ((risos)) 
P: so imagine you are going to present something 

and you use actually meaning atualmente, 
A6: yeah 
P: ((estalando os dedos)) you know’ 

and you you (lose) many points in doing that you know” 
ah so (+) ((lendo novamente e usando o sinônimo de actually))  
she does not know whether a position is: really available ok A4”/  
mais é o seguinte não é possível  
eu sei que eu já disse várias vezes aqui  
se vocês não ACORDAREM ((palavra pronunciada com efeito prosódico))  
e FALAREM ((palavra pronunciada com efeito prosódico))  
com os cinco sentidos  
vão ter que fazer besteira 
besteira a gente vai fazer mas a gente vai superando algumas delas’ 
mas se você fica com aquelas mesmas velhas cansadas de guerra,  
it’s impp ((reforço na palavra)) impossible yopu know” 
so actually is one that in the very beginning is ok you don’t know’ 
but then you have to pay attention that 
some words they look like they they are something 
but they are NOT they are something completely different 
why” WHY because the same words 
they (they’re done) through different pasts, 
so the same/ 
the root is the same 
but the development of the word (was the different one) 
and so the words acquired a different meaning (+) yes” (++) 

 
13. Encerramento e homework 
 
P: ((lendo)) figure three opens with an indication of  

where the writer learned of the job vacancy, 
now” what i want you to do/ 
well i have to finish now (it’s already a quarter to ten) 
what i want you to do’ is to write a letter” 
to write a letter’ ok” and bring it here 
to write a letter reflecting your’ your situation 
your actual actual      sitution you see’ 

A4:                    ok 
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P: i know (incompreensível) because our mind 
maybe because our mind is kind of divided 
it means target language and native language 
but the thing is that we need to ((estalando os dedos)) 
exercise practice practice practice practice 
coming into a point when you can you can: difference it, 
well ((tom mais baixo)) i have a medical (council) 

A6: ((aproxima-se do professor querendo tirar dúvidas sobre a sua apresentação)) 
P: and ah i’ll see attendance next time because (i have to go now) 
 
FIM 
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TRANSCRIÇÃO DA AULA 6 – 24/01/03 

 
Contexto 
 

A aula começou com apenas 2 alunos e encerrou com 5. No início da aula, 
professor e alunos conversaram sobre apresentações de seminários. Segundo o 
professor, antes os seminários eram em grupos, mas passaram a ser individuais 
para que todos tenham oportunidade de participar melhor. 

No final da aula anterior, aula 5, foi solicitados que os alunos fizessem, em 
casa, uma carta de solicitação de emprego. Como a atividade não foi realizada, 
durante esta aula os alunos estudam modelos de carta e depois tentam produzir 
uma em grupo na sala de aula. 

Obs.: Alguns trechos foram transcritos parcialmente devido a problemas na 
gravação. 

 
Tópicos da aula 
 

1. Diferença entre lecture e speech 

2. Apresentações das aulas seguintes 

3. Apresentação de um livro 

4. Carta de petição de emprego 

5. Níveis de ensino e tipos de escolas 

6. Continuação sobre carta de petição de emprego 

7. Produção de uma carta em grupo 

8.   Homework 
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INÍCIO – FITA 1 – LADO B 
 
P: /.../ presentation so 
A8: (incompreensível) 
P: oh you have to write a paper 

A8 has to write a paper to marlus 
because a paper she wasn’t able to come (   )  
what i have (   ) is ok tell me 

A8: (incompreensível) 
P: remember that so you have to know ok what kind 

and a:: and a: kind of presentation you talk about or (+) 
A8: seminar 
 
1. Diferença entre lecture e speech 
 
P: seminars we talk about a lecture and a speech 

what difference between a lecture and a speech 
As: 
P: in lecture you put your ideas theory 

sometimes in speech (   ) 
… 
 
2. Apresentações das aulas segu intes 
 
P: ((falando com A9)) your presentation is going to be a wednesday  

in leitorado 
i think that you can give examples 
but in the practical part 
you question some songs 
a:: grammar in terms of lyrics 
some songs their story 
and also as i say people entonation 
so’ nest time we are going to talk about business letter 
that comes on wednesday  
but ((falando para A1)) in your presentation 
you talk about how the oral presentation/ 

A1: the oral presentation process 
P: you know the kind of guideline  

you are supposed to use to organize your presentation 
((falando com A9)) A9 last time you /.../ 
((problemas na gravação)) 

P: let’s talk about what’ application letters, 
and the main points or the main elements or/ 
and i asked you to write a letter ((referindo-se ao homework da aula 5)) 

As: (   ) 
P: yeah but anyway /.../ 

((problemas nas gravação)) 
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3. Apresentação de um livro 
 
P: ((dizendo o nome do autor)) the name of the author is brusaw charles et all 

because there are other authors ok” 
((escreve no quadro a referência de um livro sobre cartas comerciais: Brusaw, 
Charles T. et. all. The Business Writer’s Handbook. 4th ed. New York: St. 
Martin’s Press, 1993.)) 
this is the forth edition forth edition (+++) new york 
((longo silêncio)) ((lendo no quadro)) so brusaw charles t et all 
the business writer’s handbook 
forth edition 
new york saint martin’s press 
nineteen ninety three ((longo silêncio)) 
 

4. Carta de petição de emprego 
 
P: ok people’ (+++) 

did you write a letter A4” 
well you had to write a letter 

A4: no 
P: no” 

so let’s pay attention (to what) you have here ((pegando o livro)) 
first example (++) first example’ 
ah this is on page fifty five 
coul you read please A1’ 

A1: fifty five” 
uhm well ((A1 pega emprestado com a pesquisadora uma cópia do material a 
ser lido porque nenhum dos alunos presentes o material)) 
here” 

Pq: yes” 
A1: ((lendo carta na página 55 do material)) six eight one nine  

locustview drive t´opeka 
P: ((corrigindo a pronúncia)) top´eka 
A1: kansas six six six one four 

june fourteenth nineteen 
P: ((comentando)) now you can see you have the the format 

you have the format of a business letter (+) 
so first you write your adress’ and the date ok” 
and then’ (++) 

A1: the é: your 
P: ((lendo)) loudons incorporation ahm” 

loudons incorporation 
A1: ah:; the destiny 
P: oh YEAH it’s a::: (+) it’s the receivers 
A1: the receivers 
P: the receivers or addresse 

because this is the one who      is addressed 
A1:                 addressee 
P: addressee 
A1: addressee 
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P: read” 
A1: ((lendo)) loudons incorporation 

four six one nine drove lane 
kansas city kansas six three five one one 

P: ((comentando)) the last number is the zip code ah’ 
the zip code ok” 
and the the and we usually write 
because the four six one nine is the forty-six nineteen 
(   ) and now” the way we address the person (++) ahm” 

A1: a salution” a a salute’ 
P: the way you address 
A1: you address 
P: the way you address the treatment” 
A1: the treatment, 
P: so” 
A1: because on the addressee you you (   )/ 
P: yeah but read” dear 
A1: ((lendo)) dear personal manager, 
P: ((corrigindo a pronúncia)) dear persoNNEL 

((referindo-se à aula 5)) remember last time” personal is another thing 
personal persoNNEL 
so the personnel manager is the person who knows all the things  
of all people ok” 
the personnel managerwe don’t i mean we don’t know 
we don’t know if it’s a man or a woman” 
so you have to address in an impersonal way 
dear personnel manager 

A6: P’ 
P: what” 
A6: é::: (   ) (dear is very informal) 
P: no but this is the thing that you that you 

NO:: but it’s not only QUERIDO 
no it is not only querido, 
the way the way we put here ah:: prezado you know’ 

Pq: can be caro 
P: ((demonstrando dúvida)) caro 
Pq: no” 
P: yeah: i mean 

but (   ) when you are going to write a 
when you are going to write a business letter (   ) 
you don’t say prezado e caro 
you say senhor diretor’ (+) 
because it’s very (common) you know” 
but in this case’ 
i don’t think that we say prezado 
we don’t know the person 

A: (   ) 
ahm” prezado diretor de pessoal 
senhor diretor de pessoal this wat 
but in english they are very objective 
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but to them dear is something you use anywhere you know” (++) 
so it’s not only i mean a:: when you are you are writing to friend 
or to a person who is very (known) that you say 
dear is like a formula ok” 
so dear personnel manager 
not personal dear personnel 
ok” if you say personal it’s another thing 
persoNNELdear personnel manager’ 
ok now read A1 

A1: ((lendo)) dear personnel manager 
the kansas dispatch recently reported 
that loudons is building a new data processing center 
just north of kansas city 
i would like to apply for a position 
as an entry-level programmer at the center 
i am a recent graduate of fairview community college in topeka 
with an associate degree in computer science 
in addition to taking a board range of courses 
i have seved as a computer consultant at the college’s computer center 
where i helped train novice computer users 
since i understand loudons produces both in-house  
and customer documentation 
my technical writing skills 
as described in the enclosed resume 
may be particularly useful 
i will be happy to meet with you at your convenience 
and provide any additional information you may need 
you can reach me either at my home ´address  
((corrigindo a pronúncia)) addr´ess 
or at nine one three two three three one five five two 
sincerely 
david b edwards 

P: ((lendo)) enclosure resume  
((comentadno))now yoy see that the letter is divided into 
how many paragraphs” 

As: three 
P: only three paragraphs 

so’ this is a kind of a formula 
you are going to say 
and each paragraph is supposed to talk about something very especific 
so the first one is 
WHY why are you remember 
and a:: how you get to know about the job opportunity 
so inform here so ((lendo)) the kansas dispatch 
((comentando)) this could be the diário de pernambuco ahm’ 
the jornal do comércio 
the folha de são paulo 
((lendo)) recently recorded that loudons is building  
a new data processing center 
just north of kansas city 
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so” ((comentando)) you could say  
ah the diário de pernambuco recently reported 
that ah cultura inglesa is opening a new” 

As: 
P: what, 
As: 
P: a new school 

a new branch you know branch” 
A1: no 
P: anham like a like a filial  

i mean a new branch in a:: where’ 
As: 
P: in a:: (++) well ((falando baixo)) piedade already has 

candeias already ha::s 
A: janga 
P: janga”  

ok so cultura inglesa is opening a new branch in janga, 
((lendo)) i would like to apply for a” 

As: 
P: for a position as a  
A1: entry 
P: entry as an entry 

a and i and i  
((adaptando o que leu)) so you can say and i would like to apply 
for a position as a teacher there ok” 
because here you have 
((lendo)) to apply for a position as an entry-level programmer at the center 
((comentando)) so you have to put you (work with) computers 
this is a position for people who have been practicing  
with computers you know’ 
well you could ALSO you could also apply for a a a position as a as a secretary 
as a librarian ok’ 
secretary librarian what else’ port waiter superviser you know’ (++) 
so this is number one” 
paragraph number two 
((lendo)) i am a recent graduate of fairview community college in topeka 
what is this 
((repete)) i am a recent graduate of fairview community college in topeka 
what kind of college is this’ (+++) 

As: 
 
5. Níveis de ensino e tipos de escolas 
 
P: what is a college’ 

a is an institution that provides higher education ok” 
A4: a:      faculty or:: 
P:            (   ) 

faculty is what” A4 ((entonação enfática)) 
A4: oh no no 
P: so ((escrevendo no quadro os tipos de escolas e os níveis de ensino)) 
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a faculty is placed in a college or a university 
because a faculty has to do with 

A1: professors 
P: the teachers the professors 

ONLY ONLY people who teach there only, ok’ 
so you say (   ) i mean faculty  
you have colleges there because of the’ professors, 
remember that faculty ((mostrando no quadro)) 
a college is an institution that provides higher education 
and you have community colleges or colleges united  
under under the label of a university 
ok so what is a university” (+) 

A1: (there) 
P: a set of colleges ok” yeah 

a special college in portuguese is the (   ) 
A1: (   ) 
P: but you have  
A1: colleges 
P: yeah but the point is that  

in the united states there is a different kind of college 
that they call’ 

As: 
P: that they call junior college’ 
A: junior college 
P: ((escrevendo no quadro)) junior college and community college 
A: can be a branch a branch of a 
P: nothing to do with the university 

because two-year course 
A1: colégio técnico 
P: ((mostrando no quadro)) these two are equivalent  

in a common college you know’ 
so you can do these two years 
and you get a kind of certificate or diploma 
something more (   ) for instance 
go ahead you go to some college and complete your course you know’ 
((mostrando no quadro)) what is this’ 
so the two first years in college you are  when you are 
your first year you are called what” ((estalando os dedos)) (++) 

As: 
P: freshman 

what is this 
this is a caLOUro 

A1: calouro 
A: fera 
P: the second year’ what” ((mostrando no quadro)) 
As: ((risos)) 
P: i always think of it has nothing to do with  

it’s just the way 
As: ((risos)) 
P: so ((lendo no quadro)) freshman sophomore 
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in the third year you are what’ 
and in the last year you are a” 

As: 
P: senior senior 

((mostrando no quadro)) here you are a junior 
now these labels here 
they are applied to even high school or college 
the other day somebody said well 
because you have to answer that question about what kind of level 
(   ) students going from elementary schools to university 
that will be ok you know” 
because all levels 
now in the united states the levels are ((escrevendo no quadro))  
elementary elementary middle 

A1: middle 
P: middle middle school 
A3: high school’ 
P: and high school only these 
A4: ((faz uma expressão de surpresa ou dúvida)) 
P: after a high school you move to the college A4’ 

why are you looking at me like that” 
these are the three levels of basic education (+) 
because when we talk about university and college it’s higher education ok” 
the elementary elementary usually goes up to fifth grade 
middle school usually 
well middle school three years sixth seventh eighth grade 
and high school high school é ninth grade tenth grade eleventh 
and in many schools twelfth grade 
it changes 
it depends on the system which comes here you know’ 
they can have eleven or twelve grades 
one of my daughters graduate there in private school 
i mean she had to go to twelve grades 
but anyway when you get to high school 
when you enter high school then you are called freshman 
((mostrando no quadro)) here ok” when get to college 
but the junior college as A1 said, 
is something that you  
i mean is shorter but (you have) professional skills’ professional skills ok’ 
this is a junior college 
and a community college is a kind of junior college (++) junior college 
that’s is located in a community community 
and a is sponsored by by /…/ 
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MEIO – FITA 2 – LADO A 
 
P: (   ) like that 

so instead of going to a vestibular a vestibular 
while you are you are in high school 
while you are you are in high school 
and according to according the grades that you have 
you can apply for the university because of that 
and they accept more more than seven (   ) 
but’ there are several’ different standards of university of course 

A: (   ) 
P: they are public but you have to pay 

you have to pay” 
A1: (incompreensível) 
P: yes if you are a resident you can have a scholarship you know 

but a:: anyway you have to pay 
it’s not like here 
universidade de qualidade 
universidade pública gratuita e de qualidade 
well but what happens is that in the first part of your education 
you have GOOD public schools 

... 
P: ok, so’ ((lendo no quadro)) community college (   ) college university 

now if you have an associate degree 
the person knows that this is not a bachelor degree 
remember you have an associate degree 
you have a king of certificate 
what’ answer me 

A: bachelor 
P: bachelor is a specific diploma provided by college 

bachelor bachelor is bacharél 
but if you go only 
if you go only to two years you know’ two years” (++) 
to a two-year course so you are not going  
you are not going to a college you know 
they have this certificate this basic diploma 
but you know (++) whatever’ 

 
6. Continuação sobre carta de petição de emprego 
 
P: ok so’ ((lendo)) i am a recent graduate 

((comentando)) remember you are a graduate after you finish your course 
this is a two-year course 
while you are studying you are undergraduate ok” 
((lendo)) of fairview community college in topeka 
with an associate degree in computer science 
in addition to taking a broa::d range of courses 
i have served as a computer consultant 
((comentando)) well ((problemas na gravação)) 

A: (   ) 
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P: no it’s not a car 
no is well is another kind of machine 
it is not here ah::: 
((lendo)) computer consultant at the college’s computer center 
((comentando)) this is college’s computer center 
now” (you implement things here) 

... 
P: ah:: ((lendo)) where i helped train novice 

novice” beGINners” ok’ 
((lendo)) novice computer users 
since i understand loudons produces both in-house  
and customer documentation’ 
((comentando)) in-house” 

As: 
P: in-house” 
As: 
P: INTERNAL internal internal 

so loudons produces documentation not only for its workers 
but also for its customer ok” 
internal and external documentation’ 
((lendo)) my technical writing skills 
as described in the enclosed resume 
may be be particularly useful 
((comentando)) so in the second paragraph what are you doing” (+) 

As: 
P: what” 
A1: trying to convince presenting your skills/ 
P:                          abilities 
A1: abilities 
P: yes:: 
A1: and trying to convince 
P: that you are: 
A1: you are (   ) you are able to do 
P: yes, 
A1: you are performing 
P: so that’s what you have to do in the second paragraph 

now’ in the third one you are going to” 
As: 
P: finish the thing 
A: (   ) 
P: ((lendo)) i will be happy to meet you at your convenience 

and provide any additional information you may need 
you can reach me either at my home address or at 
((comentando)) so you have two possibilities ok” 
((lendo)) nine thirteen two thirty three 
and nowyou say one by one because it’s telephone number 
and you say one five five two’ 
and if there is a zero you will say oh 

A1: oh 
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P: now ((lendo)) sincerely 
so sincerely is a kind of (farewell) 
so this is number one 
let’s see what changes in number two” 
A9 please read number two (+++) ((página 56 do material)) 

A9: read the address” 
P: no it is not necessary 

now you see that the the a kind of a fixed part in a letter 
so when you write a letter 
because if it’s a personal letter’ you don’t worry about that 
but if it’s a business letter so you have to follow it 
something changes here 
you know the person you are writing to 
you know that it’s a woman 
so you call her 

A3: mrs 
A1: miss 
P: ((corrigindo)) yeah but you say you say ms” 

why ms” 
why ms A4’ 

A4: (what’s ms”) 
P: ((com irritação)) NO A4 why ms, 

you are you are talking about woman 
so you have three different possibilities 
((escrevendo no quadro)) you have miss 
you have miss a mrs” mrs” and you have ms” 
now THIS ONE is the one 
this one could be all the time why 
using all the time why’ 

A: you not a woman (you don’t know) 
P: status status  

i mean if the woman NEVER married never married 
so’ you say ms, (++) 
if the woman got married’ you say mrs 
now’ if you have no idea you use ms 
so instead of saying miss’ or:: mrs’ ms, ok” 
because ms is in the middle 
if she’s single that’s fine 
if she’s divorced that’s fine 
if she’s anything’ use ms ok” 
((longa pausa)) 
yeah so’ ((lendo no quadro)) ms dear ms goldman 

A9: ((lendo)) i am seeking a pesponsible position as a financial research assistant 
in which i may use my training to solve financial problems 
i would be interested in exploring the possibility of obtaining such a position 
within your firm 
i expect to receive a: 
((perguntando sobre pronúncia)) what’s the pronunciation” bach´elor” 

P: ((corrigindo)) b´achelor 
A9: b´achelor of business administration administration degree 
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in finance from indiana university in june 
since september i have been participating 
through the university 
in the professional training program 
at computer systems international in indianapolis 
in the program i was assigned on a rotating basis to several staff sections in 

P: apprentice 
A9: apprentice positions 

most recently i habe been a financial trainee in the accounting department 
and have gained a great deal of experience 
details of the academic courses i have taken  
are contained in the enclosed res´ume 

P: ((corrigindo a pronúncia)) resu m´e 
A9: even (   ) 
P: yeah yeah it’s always resume 

remember that this is what this is a computer 
i mean a no in english there are no no no no stress markers 
the way we have you know’ 
but the woeds (incompreensível) 

A9: ((dúvida sobre pronúncia)) res´ume or resum´e’ 
P: resum´e resum´e it’s french 
A9: i look forward to meeting you soon in na interview 

i can be contacted at my office eight one two eight six six seven oh oh oh  
((dúvida)) what’s that” 

P: extension 
A9: extension three one two  

or at home eight one two two five six six three two oh 
sincerely yours 
carol ann walker 

P: oh you know so’ here is the woman’ and is carol A9” oh” 
As: ((risos)) 
P: ok’ she said ms goldman unhum (+) 

so this is another way of starting the letter 
((lendo)) i am seeking a responsible 
((cantando)) pay attention to responsible” 
((comentando)) you see responsible 
((explicando a pronúncia)) because you say responsible ((longa pausa)) 
but in english many speakers also make this mistake 
because the two the two suffixes ible and able 
yeah but here’ ((escrevendo no quadro)) the correct form is responsible 
and responsi” 

A1: bility 
P: bi-li-ty ok’ responsibility responsibility 

so” ((lendo)) responsible’ financial’ (+++) 
no, a responsible position as a financial 
((sobre separação de sílaba: fin-ancial)) pay attention  
in the way financial is separated 
when i tell you when 
i’m going to say once more 
because thinking the way we do in portuguese 
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never think of something like this 
so ((lendo)) as a financial research assistant 
in which i may use my training to solve financial problems 
((comentando)) this is a good letter 
because is it’s a trainee trainee you know’ 
your vocabulary 
((lendo)) to solve financial problems 
i would be interested in exploring the possibility of obtain such a position 
within your firm 
((comentando)) within inside’ 
i expect uhm i EXPECT 
i can also say i hope’ 
no, you expect 
because if you say i hope’ i have hope 
you expect 
this is your expectation because you’ve been working to get it 
you’ve been working to get it 
so you expect 
((lendo)) to receive a bachelor of business administration degree 
in finance from indiana university in june 
((comentando)) so this is a full diploma 
this is a degree a degree of what’ 
two-year junior college 
ok you are going to get an associate diploma 
ah:: ((lendo)) since september i have been participating 
through the university in the professional training program 
at computer systems international in indianapolis 
in the pr´ogram ((comentando a pronúncia)) or progr´am i mean 
((lendo)) i was assigned on a rotating basis rotating basis” 

A1: (you change) né’ 
P: YEAH it means that you work with different sections’ 

rotating ((mímicas)) from this to that to that 
so that you get a general’ knowledge, ok” a general knowledge, 
rotating basis in portuguese you would say rodízio 
((lendo)) to several staff sections in apprentice positions 
most recently i have been a financial trainee’ (++) 
in the accounting department 
and have gained a great deal of experience 
details of the academic courses i have taken 
are contained in the enclosed resume 
no” ((comentando)) you see the way you use the verbal tense here 
which tense is this’ 

A1: present perfect” 
P: present perfect” 
A1: é’ 
P: it refers to what’ 

it refers to a recent past that (++) interests in your present” ok” 
when we talk about something is completely finished 
and has nothing to do  
i mean we use the” simple past simple past 
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here you have the” 
As: 
P: perfect” tenses because you say i’ve been doing this 

i’ve been doing this 
so you are ABLE to deal with things that you do in your company (++) unhum 
now” ((lendo)) i look forward to meeting 
((comentando)) ((fala pausada)) very important exp´ression 
very useful and very common in letters 

A1: i look forward 
Pq: i’m looking forward 
P: i look forward to” 
A: meeting 
P: ing ok” 

i look forward to working with you,  
i look forward to participating in that in that company 
i look forward to a::: (+++) what else’ 
to reading your letter’ 
or to reading your response” you know’ 
so (   ) i mean this is the kind of expression you need to use 
so you need to a kind of is not memorizing 
but you need to fill match the situation, (+++) 
((lendo)) i look forward to meeting you soon in an interview 
i can be contacted at my office’ or at home ok” 
now let’s see the third one” 
the third one’ 
who is going to read thr third one’ 

As:  
P: what’s the reader of the third one” 

((terceiro exemplo de carta, página 57 do material)) 
A8: ((acena afirmativamente)) 
P: ok A8’ (++) 

now you see the a ya the address here is very/ 
((lendo)) beethoven drive beethoven drive, 

A8: (i need to read the address here”) 
P: no” no here you know you also yopu know the name of the person 

well” the the other thing it’s interesting 
because it covers also the the the position occupied by the person 
so read please, 

A8: ((lendo)) ms ms” 
P: ((corrigindo a pronúncia)) MS MS ms, 
A8: ((lendo)) ms cecilia smathers 

vice president dealer sales 
hamilton office machines inc 

P: incorporation 
A8: incorporation 

((lendo)) six one nine four main street 
hampton virginia two three six six one 

P: ((comentando)) because in english you almost never say  
the name of a of a city’ 
without clarify the state (+) you know’ ahm:: 
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it depends i don’t know but here sometimes we we don’t (say) 
the same problem happens here 
you can i mean you can have more than one city (+)  
with the same name you know 
in the united states or 
salem for instance 
they are what’ three four 
salem salem” ((soletrando)) s-a-l-e-m comes from jerusalem 
jerusalem salem’ 
so there are many words and more than one 
call athen athen atenas you know’ 
and a:: many many names coming either from england’ 
a place in england or or international 
so it’s important to situate them 
so you have hampton virginia” 
and rather you have another accent in the united states 
so you have to (clarify this”) 
now’ please’ 

A8: ((lendo) dear ms smathers 
during the recent nomad convention in washington 
a member of yours sales staff 
mr dale jarret 
informed me of a possible opening for a manager 
in your dealer sales division 
i believe that my extensive background in the office machine industry 
qualifies me for the position 
i was with the technology incorporation 
dealer division from its formation in ninety 

P: ((corrigindo)) nineteen 
A8: ((lendo, há conversas de outros alunos durante a leitura))  

to its phase-out last year 
during this period 
i was involved in all areas of dealer sales 
both within technology incorporation 
and through personal contact with a number of independent dealers 
between nineteen ((19--) and nineteen ((19--)) 
i served as assistant to the dealer sales manager 
as a special representative 
my education and work experience are detailed in the enclosed resume 
i would like to discuss my qualifications 
in an interview at your convenience 
please write me  
or telephone me at seven oh three four four nine six seven four three  
any weekday 
sincerely gregory mindukakis 

... 
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FIM – FITA 2 – LADO B 
 
P: /.../ ((traduzindo o final da carta)) em uma entrevista  

de acordo com sua conveniência, 
i don’t think that it matches a way of  
a way of expressing our thoughts in portuguese 
(   ) 
so offering’ offering is a: potentiality professional 
but you have to do but you actually do 
because (   ) you know 
ah: so’ here’ here the person (+) the person: 
got to know about the the position 
that has to do with 
((lendo)) i believe that my extensive background in the office machine industry 
qualifies me for the position 
((comentando)) and then’ you have a kind of summarizing 
because historical thing of a::: your your your practice’ (++) 
 

7. Produ ção de uma carta em grupo  
 
P: now you have to write a letter right now 

write it right now 
because (it was) to write at home 
so write it right now, 
of course you apply for your” situation, 
 

A9: ((faz sinal de desânimo)) 
P: oh A9 why are you doing this face’ 
A9: i don’t like to write letters 
P: you don’t you don’t like writing letters 

i’m not asking you if you don’t like you know’ 
this is a very practical one 
a very objective one’ 
even if you have only one letter’ 
you are only five ((referindo-se ao números de alunos presentes)) 
so together writing a letter” you know 
writing a letter on the board” 
writing a letter on the board, 
so the five of you participate 

A: ((sinaliza que não)) 
P: why not” 
A: (   ) 
P: so one of you will be the secretary 
As: ((conversas paralelas)) 
P: the one writing ahm” 
As: ((conversas confusas)) 
P: who’s the secretary” (+++) 
As: ((conversas confusas, os alunos pensam sobre o que vão escrever)) 
A4: ((levanta-se e dirige-se ao quadro para começar a carta)) 
P: A4 where is the model” 
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A4: ((pedindo o material a um colega para seguir um modelo)) 
P: where’s yours” 

where’s yours” 
((ajudando A4)) so: ok you can use this  
((emprestando o livro a A4)) i’m gonna give you the book’ 
but imagine that you are supposed to have the text” 
because if you are going to follow the model 
you need the model” of course 

As: ((conversam em grupo)) 
P: so A4 you can do the first 

the first thing you look at the model 
((enquanto A4 começa a escrever)) A4 A4 oh my god 
this is a especial letter 
you need a format (   ) 

A4: i know but 
P: well now you have three ok 

((mostrando no quadro)) here here you write 
here you write whom are you going to write to 

A1: miss 
P: well this is not important 
A: (maciel) 
P: you don’t know the name of the person 

only say miss maciel 
you don’t know the name 

A4: ((começa a escrever miss maciel)) 
P: no first ((apagando o que foi escrito)) ok now the address 

(   ) 
she has a position 
for example luiza menezes in a private university 
for instance dear luiza menezes coordinator supervisor director 
here ((mostrando onde A4 deve escrever)) 

A: (   ) 
A1: (   ) 
P: of what put english’s course coordinator 

english’s course coordinator 
A: (   ) 
P: yes but put here ((mostrando no quadro)) 

english’s course coordinator 
marista university  
marista is going to open but 
((A4 escreve coordinating)) A4 coordinating” 
what i want is the agent” 

A4: ((tenta corrigir e escreve coordinater)) 
P: o-r o o o o 
A1: t-o-r 
P: english’s course coordinator 

now marista university uhm what address’ 
well maris is next to são luis college 
i think they are the one 
rui barbosa rui barbosa any number any number 



139 

A: rui barbosa avenue 
P: yes’ rui barbosa avenue 

ok ((lendo no quadro)) luiza menezes (   ) 
let’s star the letter now (+++) 

A1: dear coordinator 
P: follow the model because you know the name of the person 

follow the model follow the model” 
dear miss 
ok you know (   ) you are going to make many mistakes 
but you have the model 
follow the model 

A1: diário de pernambuco 
P: A8 and A9 number two 
As:  
A1: number three 
P so you are going to follow number two A4 
... 
P: well i think is much better if you say  

you are opening 
you are offering 
(looking for) new teachers 
the diário de pernambuco reported that you are looking for new teachers 
to work at the csa amarela branch you know 
that you are hiring new teachers  
to work at graças madalena piedade olinda branch 
i would like to apply for (   ) 
and i would like to aplly for one of the position 
you are not going to finish today 
the thing is that you have to follow the model 
a new branch in graças  
or a new branch in madalena 
it depends it’s up to you 
i expect to receive a bachelor a bachelor diploma 
from universidade federal de pernambuco 
since i’ve been working (   ) 
 

8.   Homework 
 
P: vamos terminar em casa 

follow the model  
follow the model 
você vai usar expressões que já são apropriadas 
so ((referindo-se ao material que foi emprestado pela pesquisadora)) 
imagine that Pq is not a student and is the one who has the text 
o importante de uma carta é o tom que você vai usar  
é engraçado é a cultura /../ 
((a aula se encerra com alguns alunos conversando entre si)) 
 
 

FIM 
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TRANSCRIÇÃO DA AULA 8 – 31/01/03 

 
Contexto 
 
 Número de alunos presentes no início da aula: 9 
 Para esta aula haviam sido agendadas três apresentações. Porém, alguém 
que deveria apresentar disse que não tinha preparado. Disse que alguns colegas 
lhe tinham dito que sua apresentação tinha sido adiada. 
 Outra apresentação agendada também não foi realizada porque o aluno 
que deveria apresentar nesta aula. 
 Para a aula anterior, aula 7, estavam programadas duas apresentações e 
um dos apresentadores faltou à aula. Como a turma tinha em torno de 17 alunos, 
tornou-se difícil administrar o tempo de acordo com o calendário das aulas. 
 Devido a esses imprevistos, o professor ocupa grande parte desta aula 
tentando reorganizar o calendário de apresentações e conscientizar os alunos de 
sobre a responsabilidade que devem ter com o cronograma de atividades. 
 O professor decide então alterar o formato das aulas. A princípio seriam 
três apresentações por aula, mas a partir desta aula deverão ser quatro e mais 
compactas. 
 O tom de vos do professor nesta aula foi predominantemente nervoso 
devido às atitudes dos alunos. 

Obs.: Fizemos uma transcrição parcial desta aula, dos tópicos 9 a 14, que 
compreem a apresentação oral de A4 de um texto sobre iliteracia. Os tópicos 
anteriores foram excluídos porque tratam mais de questões operacionais como 
orientações sobre as apresentações seguintes e reorganização do calendário, o 
que não é relevante para nossa análise. 

 
Tópicos da aula 
 

1. Adiamento da apresentação de um aluno 

2. Avaliação da apresentação da aula 7 

3. Repreensão a um aluno que não preparou a presentação 

4. Reorganização do calendário de apresentações 

5. Responsabilidade quanto ao calendário 

6. Orientações sobre a preparação de apresentações 

7. Continuação da reorganização do calendário de apresentações 

8. Quesitos que serão avaliados 

9. Apresentação de A4 

10. Críticas à apresentação  

11. Leitura e comentários sobre o texto 

12. Ênfase sobre como deve ser uma apresentação 

13. Orientações sobre o calendário e as apresentações seguintes 

14. Avaliação da apresentação desta aula 
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MEIO – FITA 2 – LADO B 
 
9. Apresentação de A4 
 
((Esta apresentação foi baseada no texto “Illiterate America” – Letter From 
America Shashi Tharoor. Newsweek, September 30, 2002.)) 
 
P: A4 PLEASE write on the board the title” 
A4: (+++) the title or the article” 
P: the title of the article” 

what kind of paper is this” 
A4: ((escre o título no quadro)) 
P: ok’ 
A4: WELL ((risos)) ((longa pausa)) 

((longo silêncio, A4 escreve no quadro um esquema para sua apresentação: 
“Some topics: 

– Introduction 
– Functional illiterate 
– Illiterate and umemployment 
– Loss in human potential 
– Conclusion” 

Depois de escrever, A4 apóia-se no braço de uma cadeira e inicia a 
apresentação. Enquanto apresenta, consulta o material para lembrar algumas 
coisas. Durante a apresentação o professor fica na platéia, junto com os 
demais alunos.)) 
ok people” this article ah is illiterate america ok” 
é:: it was written by shashi tharoor 
é: because he he (was in a) large city 
shashi tharoor” was in detroit 
because seventy percent of functionally illiterate’ 
functionally could be é 
wriring (++) like (+) or read the newspapers’ 
((longa pausa)) 
é he talk 
(   ) to apply for a job 
and funtional illiterate é:: are (   ) 
é years é: arejobless or are (   ) 
because they are (+++) job é (+++) 
and he said seventy percent have no job or only a part-time job 
ok’ the illiterate illiterate people and the literate 
a literate a literate person work an average of nineteen weeks a year 
and a a illiterate a illiterate was fourty-four weeks a year 
people illiterate (++) é they (+) é they (+)  
in the united states fourty-seven percent are illiterate 
(   ) make money 
é nearly’ (+++) 
é (++) by illiterate (+) is very very (++) 
i can say the illiterate they are very 
in the united states the illiterate (++) 
the article (+) the more important points ((longa pausa)) 
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of another point other important point (++) 
the author said many americans 
the author said new yorkers 
((longa pausa, A4 consulta partes do material)) 
the illiterate are vulnerable vulnerable 
and probably because they (   ) everything 

P: what” 
A4:  
P: AGAIN 
A4:  
P: (   ) you know 

so we have  
sometimes this is not the most important thing 
(   ) so’ the kind of thing you need to make sure before 
this is the kind of thing that you need to assure 
during the preparation of the oral presentation ok’ 
so during the whole presentation ENPHASIZE the main points  
((referindo à apresentação da aula 7)) A1 told us 
(   ) 

A4: again people 
the author said in the article’ it was (   ) 

P: was what” 
A4: é (++) about choices because/ 
...  
P: they are living what” 

because (++) ok go ahead 
A4: é (++) in detroit they (   ) and nowadays people 

and they need to use the internet the internet 
é::: (+++) 

... 
P: /.../ what kind of city is it’ 

for instance” let’s think of let’s think of são paulo 
the most industrialized city in our country’ 
you are a researcher and you find out that a::: people 
they are functionally illiterate 
their living is very is very strong’ 
in economic term’ 
in financial term’ 
in social terms detroit is a:’ 

As: 
P: failure” 

so the author says detroit is a failure 
((falando com A4)) and i told you (to say) that in your introduction’ 
you show the social content 
it comes a person apparently (+) foreigner ((longa pausa)) 
apparently a foreigner because his or her 
i mean looking at the man but (this) is” 

As: ((tentam responder)) 
A4: (   ) 
P: ((tom pausado e nervoso)) i – have – just – said – that – i’m – not – able – to 
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(when you asked me) again i said”  
so’ shashi tharoor tharoor” 
yeah but here 
so” i asked you i asked you to bring up your subject’ 
and the first way of (doing that) was talk a little bit about detroit” 
and another way of showing detroit (+) (is the) geographical (+) situation” 
this is today 
but the part that is important to add 
((mostrando num mapa)) this part here ok” this part here 
this is surrounding the south lake south lake 
so a region that’s already’ near canada 
because (   ) and these people are rude’ rude” 
i i think that it is a small (city) because/ 
but anyway (   ) 
so one part on the side of the lake  
((mostrando no mapa)) and the left of this 
the other part of the lake 
and detroit is here ((apontando com o dedo)) 
and detroit is the first capital 
but you know that 
you think of the united states 

... 
P: EVERYBODY knows detroit 

especially because of its important role in industry 
and you know that industry provides (+) provides a lot of money 
provides a lot of money, 
you can not say many money why 
because money is uncountable money is uncountable 
so you can say much money’ 
you can say a little money’ 
a lot of is useful for everything 
so” yeah’ 
you can say little” 
you can not say few’ 
because if you use few or many the word has to be countable 
so” this is important to show 
because in america in united states” 
because if you think of america as the continent’ 
you make confusion you know” 
but here is illiteracy in where’ IN THE UNITED STATES” 
and a little bit where’ in a city like detroit” 

A: (   ) 
P: where waht” 
A: (   ) 
... 
P: but the point is that” 

you know a (++) a theory (+) that detroit is what’ 
a large population’ of (+) BLACK PEOPLE” 
ahm:: now and another thing’ 
((falando com A4) talk about percentage 
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you should write on the board 
because numbers are not easy to be perceived’ 
forty-seven percent’ 
so’ ((lendo)) an astonishing’  
((chamando a atenção)) what comes here is important 
((lendo)) forty-seven percent of detroiters’ 
nearly one out of two adults 
((comentando)) this is a very good strategy 
i mean a vry good one out of two ten ten out of two 
there was a there was a propaganda (with) something like that yeah’ 
it was nine out of ten dollars you know 
so nine off 
so” ((lendo)) four forty-seven percent of detroiters 
nearly one out of two ADULTS in this predominantly black city 
((comentando))why predominantly black city” 
because in the south black people had to” 

As: 
P: had to” MO::VE move up 

move to the north part you know” 
(   ) 
and there is a concentration 
i mean it’s a social problem” 
(   )  
and (according to) the title 
this is a bit more about the real AMERICA” 
... 
we believe that each person has the right 
each person has the right and a:: freedom’ 
has the right (   ) 
has the right/ 
what about the natives”  
and the person who wrote that declaration of human rights 
was the one who had freedom” 
was the one who had jus a kind of ideal democracy in america 
you know’ so’ remember when i tell you 
((fala devagar)) language is not learning words’ 
language is learning about the people’ 
that language, language is culture 

 
10. Críticas à apresentação  
 
P: and when you are coming here 

i suppose you are able to develop a theme like this 
i don’t mean say them 
but that you have to internalize them” you know 
remember remember the three the three what’ 
preparation preparation of the oral presentation 
in prepartionn of your presentation (   ) 
now’ re” harsal and finally the delivery 
now when you deliver it 
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now’ delivering it shows clearly if you prepared and rehearsed 
so introduction here 
the introduction here 
the another thing remember’ 
if you are writing you need to be 
so if you are going to write something 
write on the board 
((perguntando a A4)) so the introduction here (+++) 
you found out what” 
A4: ((longo silêncio)) 
P: social contrast in america 
so’ the social contrast in america 
in the countryside in north america 
america” 
now second one 
this social contrast happens in a city like detroit 
in a city like detroit, 
the another thing (+) talking about important cities in the united states 
in the united states there are very 
especially if you think of a:: mississipi alabama and 

A3: georgia 
P: yeah’ georgia a has a:: how could i say 

a particular situation in the south 
a state that could be cover (   ) you know 
the thing is that you have 
because evething is modern 
when you when you talk about you talk about a  
especially in alabama and a:: luisiana luisiana, 

A3: virginia 
P: well virginia is 

virginis is (   ) ok” 
yeah’ but anyway’ (+) 
when you start you think of” 
the origin of the united states 
detroit UAU” 
because it’s a especial city in terms of american cities 
so in america in a city like detroit and a::: 
and a specific example what” ((pergunta a A4)) 

A4: (   ) 
P: no but i mean you need something to start talking about that 

what happened to shashi tharoor” 
no shashi tharoor was a was a  
i mean here she can read the letter 
he or she was participating in a convention 
and’ while he was i mean: out doors somebody (++)  
this is the (+++) and you can read 
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11. Leitura e comentários sobre o texto 
 
P: so ((lendo)) the young man thrust a paper at me  

((comentando)) this is the beginning” of the article the construction (   ) 
((lendo)) the young man thrust a paper at me 
squinting into the sun 
hey man ((repete)) hey man” 
can you tell me where this is” 
i was a visitor to detroit myself 
((comentando)) and maybe in the very beginning’ 
he in the very beginninghe thought that that person was a visitor” 
that that person was not a detroiter” you know 
if you think of recife’ nobody comes with a paper and 
hey” could you tell how i i get to (this place) 
and if you are not (from recife) you say 
i’m sorry i’m sorry i can’t tell you you know’ 
but then’ a:: (++)  
but ((lendo)) i was a visitor to detroit myself 
but one glance at the scribbled address 
told me the answer to his question 
i pointed at the street sign 
((comentando)) there was a street sign, 
not very far away 
it was near 
((lendo)) it’s right there i said 
can’t you see the sign” 
((lendo em voz baixa)) he looked sheepishly 
((comentando)) what is this’ (++) 

As:  
P: sheepishly what is this’ (++) 
As: 
P: WHAT IS THIS” 

it’s here ((lendo)) he looked sheepishly 
A: what’s in portuguese” 
P: ((tom de irritação)) i’m not speaking in PORTUGUESE” 

i’m speaking in ENGLISH” 
what does this word convey’ 
i asked you 
what is a sheep” 

A: (   ) 
P: what is a sheep” 

a sheep is an animal an animal 
is it an attractive animal” 

As:  
P: NO::: of course NOT 

it’s quite a kind of humble 
a kind of humble 
so’ it was the kkind of look the man gave him 
because the man felt on a on a  
((tom mais baixo)) this is bad very bad 
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((lendo)) pulled the paper back and headed toward the corner 
and then it hit me’ 
((comentando)) then i understood’ 
((lendo)) the reason he had had to ask me a stranger” 
was not because he hadn’t seen the sign 
it was because he couldn’t read it, 
((comentando)) so’ this is the INTRODUCTION for the article’ 
anther way of presenting or talking about the article 
is cutting it into parts 
if you cut the article into parts 
this is going to be the introduction” you know” 
so’ the general introduction 
and in introduction you can arrange the context 
but if you think of introduction for the article’ 
in the situation (+) faced by the writer 
this is the introduction for the article, 
because this situation made him’ made him” (++) 

As:  
P: think about (illiteracy) 

we don’t know anything about the convention he participated participated in 
you know nothing’ 
yeah but anyway it is related to the’ (theme) 
and the way that the way the writer gives 
he gives a: clue that he is a person who has to do with’ social problems” 
you know because all the all the examples 
so’ the situation a: (++) faced by the writer’ is the kind of’ introduction” 
and then if you move to the body of the paper” 
in the body of the paper’ 
he is going to give examples 
and he is going to a a: (++)  
to state the consequences the consequences of illiteracy, 
because the/ 
ok’ a:: forty precent (++) forty percent of adults 
((lendo)) forty-seven percent of detroiters 
nearly one out of two adults are functionally illiterate 
yes” ((comentando)) so what” 
so he gives examples and he states the consequences of illiteracy, 
and now’ the consequences of illiteracy 
and you can think of illiteracy 
((tentando achar no texto)) illiteracy you can think of what” 

As: 
P: so” ((escrevendo no quadro)) unemployment’ 
A: (   ) 
Pq: low salaries low salaries 

((longo silêncio)) 
P: ((escrevendo no quadro)) criminal criminal incidence’ 

criminal incidence, what else’ 
criminal incidence, what else’ (+) 

A1: (difference in salary) 
P: OH::: it’s a:: differences in salaries ok’ 
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yeah here you have ((mostrando no quadro)) 
here you have three consequences 
and now he comes back to some 
i don’t think that a:: A4 said 
so’ you saw the  
((lendo)) functional illiteracy relates to the inability of an individual 
to use reading writing and computational skills in everyday life 
((comentando)) it doesn’t not MEAN  
that the person is completely unable to read 
the person is able to read 
but the person is unable to interpret things, 
the person needs a::: ((alguém passa no corredor e cumprimenta o professor)) 
hi hello how have you been’ 
so’ hem:: yeah functional illiteracy, 
the person is able to read 
but if you giver her a: medical prescription for example 
if you give her something:: 
so she is functionally illiterate 

A7: i know doctors é the they they don’t 
P: write” 
A7: yes they draw they draw” 
P: where’ 
A7: in a prescription 
P: no but i mean where’ 
A7: in a prescription 
P: oh:: NO::: but i’m ASKING where’ 
A7: in public hospital 
P: where in public hospital, 

you know that medical doctor (writing is difficult) 
because  very very often you have to ask them 
this is a very particular one you know’ 
anyway (++) so’ ((lendo novamente)) relates to the inability of an individual 
to use reading writing and compuTAtional skills 
((comentando)) you know that computers are a real revolution today 
and as i said this is very (important) 
(   ) 
i know i know there are people still REACTING of using computers 
so in terms of computers 
but they don’t NEED to use this kind of equipment 
that’s ok i know (   ) 
what about (++) i don’t know 
but i remember one of one of a very famous one 
maybe maybe you know 

A: yeah 
P: but what happened to these people 

they have already’ what” 
typewriter they use typewriters 
zelia zelia gatai 
oh” in terms of computers you always say type 
because in portuguese you say (write) 
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but in english you say type you know’ 
ok so” ((lendo)) filling out a job application’ 
((comentando)) so the person in unable to fill in the form 
i mean he or she reads to fill the form is complicated, 
((lendo)) figuring out an election ballot 
((comentando)) yes” the the coming of electronic electronic election 
people who use the machine you know’ 

A: yes because/ 
P: ((lendo)) reading a newspaper’ 

((comentando) yeah because the language of newspaper 
is completely different 
from the one is used to read 

Pq: i think a big problem is at the bank 
because many people a have to to take their money in the cash point 

P: and they don’t know how to 
they give the money to the other person 
and they rob you know 
equal chances for everybody but” 

A1: (what about a credit card’) 
P: credit card” 

 
FIM – FITA 3 – LADO A 
 
P: /.../ an electronic one 

what a wonderful world’ 
people don’t have what to read’ 
people don’t have what to read’ 
what what to drink 
people have no schools 
but they are electronical 

A1: yes 
P: you know (+) now” so” there are other examples 

((lendo)) understanding a bus schedule’ 
((comentando)) oh bus schedule this is great ahm” 
a complicated schedule 
because they are very complicated 

A7: when i’m in my bus stop EVERYDAY (i find a a a ) 
P: illiterate” illiterate” 
A7: yes a woman 
P: so everyday the same woman 
A7: yes 
P: ok’ so’ a person comes here putting this kind of approach 

you know A4” 
that’s what you are supposed to do  
you are supposed to come here and (say) 
that’s what you are supposed to do’ 
what else” 
now’ (++) ((lendo)) in the richest country on earth 
((repete)) in the richest country on earth 
twenty-three percent of adult americans 
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fourty-four million men and women 
cannot do these things, 
((comentando)) thi sis terrible you know 
now ((lendo)) if anything the situation is worse 
is is worse than those statistics suggest 
because fifty more americans cannot read  
or comprehend above an eighth-grade level’ 
((perguntando)) above an eighth-grade level” 

As: 
P: i can say i can say (++) 

because the point is that you attend classes 
but you do not comprehend above eighth-grade 
and eighth-grade is the end of middle school 
so’ you are supposed to read” 

As:  
P: fluently fluently 

but not understood 
once i had a student at aba very very clever you know’ 
he had just/ 
his fluency is speaking was wonderful 
but in writing” oh my god 
it was a frustration in my life 
but i couldn’t do anything 
it was aMAzing” 
no sentence AT ALL 
why” how” 

... 
P: but my father was a sailor 

so he was always moving’ from school to school to school 
and there is always a way when you hide yourself at the back of the room 
and not participate and you do not learn” 
and he was a full grown up a man 
without being able to read 
and other person was teaching him 
(   ) 
because he could not read 
he could not follow you know 
i mean turn right” turn left” 
i mean this is a very a serious and real situation (   ) ok” 
so” a:: ((lendo)) eighth-grade  
to appreciate what that means  
you need ninth-grade comprehension” 
to understand th einstructions for an antidote 
on an ordinary can of cockroach poison 
((pergunta sobre vocabulário)) cockroach you know ahm” 
cockroach is an insect a very disgusting one (++) 
so” and you need a ((lendo)) twelfth-grade competence 
((comentando)) remember i told you the other day 
twelfth-grade ((fala pausada)) is – the – last – year in high school 
twelfth-grade, 
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so you need a ((lendo)) twelfth-grade competence to read a life-insurance form 
((comentando)) in another meaning income’ 
for instance income form a an an income form 
so’ ((lendo)) a staggering percentage of america’s adults 
are in effect unequipped fior life in a modern so-ci-e-ty, 
((comentando)) unequipped because they are not prepared 
to read different kinds of texts” ok’ 
what else’ ahm::: 
and then we come with the” competences, (++) 
((lendo)) nearly half of detroit’s citizens 
between the ages of sixteen and sixty 
i was told 
are jobless and not seeking work 
((comentando)) why not seeking work” 
you know that they must be considered a:: able’ 
and then they they still can live you know’ 
((longa pausa)) 
they look for a job 
but you can’t get enough money enough money per month 
the time you are unemployed you are out of the job 
salário desemprego you know” 
so this is well fair 
well fair is bem estar unhum (++) 
((lendo rápido)) why” it’s a fair guess  
that most of them do not have the required literacy skills 
to apply for available jobs 
or even to be trained for them 
((comentando)) and then he gives examples” 
remember when you are talking about a situation 
you need direct examples” 
ahm::: ((lendo)) illiteracy and unemployment go hand and hand’ 
so ((repetindo)) illiteracy and unemployment’ unemployment go hand and hand 
((comentando)) go hand and hand it means one troubles the other one, ok” 
ahm::: what else” 
now’  ((olhando no quadro)) differences in salaries, 
also illiterate’/ 
another thing’ ((lendo))  
illiterate adults work an average of nineteen weeks a year, 
((comentando)) so’ during the whole year 
they have a job that lasts for nineteen weeks 
now the literate ones the literate ones work ((lendo)) forty-four weeks a year 
((comentando)) they have they have formal job, 
not only the illiterate ones 
ar christmas we see people what” 
a::: happy you know 
but (   ) what’s worse a a  
and even the kind of financial” prejudice 
remember prejudice is not prejuízo no” 
prejudice is a (kind of) racial prejudice’ social prejudice’ 
(   ) 
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because everybody is equal ok” 
so’ there are ((lendo)) business losses attributable to literacy deficiencies 
cost the united states 
tens of billions of dollars every year  
in low productivity industrial accidents lawsuits and poor product quality, 
((comentando)) if the person is not well prepared 
the result of of (losses) are more ok” 
and if the person is not prepared to to work 
so you can have what’ 
you can have accident 
you can have a:: poor product quality’ 
low productivity’ 
and” the worst ((lendo)) the standards and requirements for literacy 
they have increased 
((comentando)) so” they are not paying attention to those people” 
all the requirements 
(   ) states or enterprises or companies’ 
everyday they need to be more and more prepared 
the lower layer in society experiment 
i think the whole thing is education you know’ 
((falando do programa fome zero)) even if they have no water AT ALL” 
first of all this 
because they (are) planting something 
and if they have a school 
they are going to learn to do something” 
oh my god, 
but they only have a card” 
a card a king of credit card 
and if you have this card you can buy fifty reais of food’ 

A1: yeah 
P: you can start by planting something 

you have a credit card today 
yeah” because if you think of the way the way that common food are expensive 
i mean bean” rice and the water 
only theseok now’ what else’ 
((olhando para o quadro)) i put there criminal incidence’ 
criminal incidence 
yeah but you know 
(   ) 
so people” ahm::: ((lendo)) seven out of ten adult prisoners have low literacy 
and the current prison population of two million 
represents a dramatic concentration of illiterate americans, 
((comentando)) TWO million people inside prison 
and well ((olhando no quadro)) differences in salaries we have already seen 
now” what about conclusion” 
how does the writer conclude” 
how does the writer conclude” 

As:  
P: it’s interesting 

because the writer has a circular a circular structure 
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i think in the circular structure the writer is going to look for” 
As: 
P: the person who asked him instructions” 

so’ after reflecting on all of these on all of these 
((lendo)) i ran after the young man 
and caught up with him at the light 
here let me help i said 
taking the paper from from him and reading the address aloud 
((comentando)) he should read the address ALOUD 
this and this ((lendo)) that should be that building over there i said 
pointing at a building half a block away, 
its name visible in large lettering above the entrance 
((comentando)) the name of the building was there but’ 
((lendo)) he looked at me in gratitude 
((comentando)) you see” so the difference” 
in the beginning he looked at him sheepishly you know as a sheep’ 
now he looked at him in gratitude, 
and ((rápido, tentando encontrar onde parou)) well well well 
((lendo)) in gratitude but i just felt helpless 
((repetindo)) i just felt helpless’ 
i mean i felt that i could do NOTHING” 
helpless useless because it was just a little bit, 
but he thought of the whole situation 
((lendo)) i wish i had a leaflet on me 
((comentando)) a leaflet a leaflet is a::: ahm ahm: folheto’ or: or: folder’ flyer’ 

A8: we say flyer 
P: yes the way the way we talk about in portuguese 

yeah but a leaflet is a folheto’ 
A1: ou panfleto 
P: ou panfleto 
As: ((risos)) 
P: yeah but anyway ((lendo)) i wish i had a leaflet on me  

for an adult remedial-education program 
((comentando)) so i wish i had some kind of propaganda to give him 
((lendo)) for an adult remedial-education program, 
but he wouldn’t be able to read that either, 
thanks man he said 
a delighted look in his eyes 
he headed off this time at least in the right direction, 
((comentando)) so” the conclusion is a pessimistic one 
because wht the writer could do is just a” 

As: 
Pq: give an information 
P: but here he is feeling a serious problem in maerica, 

the one of illiteracy ok” 
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12. Ênfase sobre como deve ser uma apresentação 
 
P: well this is the oral presentation, 

this is the way you are supposed to do with the text, 
and i SAID several several times to A4 
several several times 
you know you need to be familiar with 
you have to understand 
in order to understand  
you have to be able to (+) move from that position to another one 
to adapt that situation to another one 
and it’s very easy” 
you think on reality” ok” 

 
13. Orientações sobre o calendário e as apresentações segu intes 
 
P: bom então acho que :: 

vejam vejam bem o que vai acontecer  
com a troca de com a troca de apresentações 
elas vão ser compactas  
elas vão ter que (ser compactas) pra chegar na hora 
pra o primeiro começar e a gente vai emendar 
primeiro segundo terceiro quarto 
depois disso é que vêm as perguntas 
porque se for parar (+)  
se for parar pra fazer perguntas pra um 
vai levar muito tempo 
só o tempo que a pessoa fica pensando se tem pergunta pra fazer’ 
it’s a waste of time you know’ 
so now we have to be more ((estalando os dedos)) dynamic 
então veja 
A10 A9 A11 A7 
A7 é a única que não está aqui 
PER FAVORE PER FAVORE ahm” 

A11: (it’s not A7) 
P: não é A7 

não ela ela estva aqui’ 
não não ela estava aqui 
não é possível 
agora vai acontecer o seguinte 
quem nçao vier eu já vou tirar ponto 
tem que you have to be responsible, 
i think it’s ridiculous i mean i think it’s ridiculous 
but the point is that i want the result 
i want you to live the experience 
i want you to do it 
so that you can comment and criticize and make complements 
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14. Avaliação da apresentação desta aula 
 
P: so a apresentação de A4 

o que foi que faltou em preparação 
o que foi que faltou em rehearsal’ 
e delivery não foi do jeito 
((falando a A4)) você não ficou 
o texto a apresentação não foi aquela certo” 
mas com as dúvidas a gente aprende 

A4: ((acena afirmativamente)) 
 
FIM 
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TRANSCRIÇÃO PARCIAL DA ENTREVISTA COM O PROFESSOR – 31/01/03 

 
 
Contexto 
 

Esta entrevista foi realizada após a gravação da aula 8 do corpus quando 
aconteceu uma apresentação de seminário. 

Antes da entrevista, entrevistador e entrevistado conversaram 
informalmente sobre alguns itens que seriam abordados. 

Obs.: Fizemos uma transcrição parcial desta estrevista, incluindo apenas 
do tópico 4 ao 13 que são mais relevantes para nossa análise. 

 
Tópicos da entrevista 
 

1. Formação profissional do professor 

2. Experiência de ensinar inglês pras filhas nos Estados Unidos 

3. A importância do inglês 

4. Noção de língua 

5. Leitura e compreensão 

6. Valor do vocabulário na compreensão 

7. Compreensão de vários tipos de texto 

8. Fator afetivo na compreensão 

9. Como avaliar a compreensão 

10. Tipos de perguntas 

11. Pronomes 

12. Formação do aluno de letras 

13. Compreensão no texto oral e no texto escrito 

14. Volta à formação profissional do professor 

15. Agradecimentos e bate-papo final 

 
 



157 

4. Noção de língu a 
 
E: /.../ e é:: até na última aula você comentou assim 

ah quando você vai aprender uma língua 
você tem que é:: saber né’ 

                  um pouco mais da cultura é 
P:               ah:: tem que se interessar ((fala pausada)) 
E: como você vê essa questão da língua em si 

a a língua pra que que ela serve 
como         que a gente usa 

P:                    unhum 
E: o que que ela 
P: o que é a língua você      diz 
E:                                          é        simplesmente é só eu transmitir 
P:                                                    pra mim língua 
E: o que eu sei        pra você, 
P:                            não 

a língua é produção de sentido (++) 
((com ênfase)) a língua é produção de sentido’ 
ssim da/ 

E: posso falar um monte de bobeiras que eu não falei uma língua 
P: ou leitura se você é é se você não produz sentido’  

é é uma é uma coisa nova’ 
 
5. Leitura e compreensão 
 
E: e aí ligando a essa noção de sentido 

aí você pode é: aplicando ao texto’ 
é:: você diz ah é fácil perceber se um aluno é compreendeu um texto 
no caso você passa um texto’ 

P: unhum 
E: é é vários né’ 
P: nós nós tivemos no nosso primeiro exercício’ 

apesar de havermos comentado outros textos’ 
assim entrevistas de revistas e textos de revista’ 
eu eu me concentrei em dois textos didáticos 

E: uhm 
P: um da década de no oitenta e um da década de noventa 

todos dois focalizando no que eu disse pra você que é o nosso goal 
as diferenças entre a língua oral e a língua escrita (   ) entende” 

E: é: 
P: e realmente houve pessoas que tiveram dificuldade 

mas tiveram dificuldade por que” 
claro” isso porque a pessoa não leu 

E: ah ta:: 
P: ou então fez essa leitura única 
E: uhm 
P: que essa leitura única é justamente pra suscitar dúvidas 

pontos que você vai esclarecer em outras leituras 
E: certo 
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P: então essa leitura única você tem que (fazer) um primeiro caminho 
então é aí quando você tem que voltar  
pra ver se realmente o caminho é aquele 

E: então é a gente pode entender assim que a falta de contato com o texto’/ 
P: ah sim 
E: vai interferir 
P: DEMA::IS 
E: e o que mais/ 

que outras coisas que a gente pode perceber assim 
que interferem mais ou menos na compreensão de um texto 
que outros elementos, 

 
6. Valor do vocabu lário na compreensão 
 
P: sim veja (++) o vocabulário é uma coisa 

que você não pode negligenciar e eles negligenciam 
como é que você vai apresentar um texto sem olhar/ 
vo você precisa ter a sensibilidade 
porque na realidade quanto maior o texto mais longo 
você não vai poder se inteirar cem por cento de tudo 
NÃO        também não é assim 

E:                  unhum é 
P: nem você vai ficar presa       no dicionário 
E:                                               pra você saber que ele compreendeu 

ele ele não precisa apresentar o texto      todo (+) cem por cento 
P:                                                                    não não entende 

mas as palavras-chave 
eu sempre chamo a atenção deles no sentido de certos verbos/ 
os verbos sendo a ação eles encaminham a       coisa 

E:                                                                               alguma coisa 
P: e são modificados pelos advérbios (+) não é mesmo” 
E: é, 
P: e os adjetivos são outros também 

é é conotadores quer dizer são certas coisas/ 
OUTRA COISA não sei se/ 
preciso chamar eles todo semestre eu me detenho muito nisso 
é pra mostrar/ 
ah mas isso eu já falei pra eles 
como cada texto requer um vocabulário diferente (+) 
cada texto ele ele ele tenta ele ele (pretende ser) diferente 
então o vocabulário que vai ser requisitado’ 
é justamente o que você viu 
este texto de hoje por exemplo illiteracy’ 
((texto apresentado por A4 na aula 8)) 

E: certo 
P: então 
E: era era central 
E: era era central aí você tem o problema da leitura 

o problema da compreensão  
e o problema da compreensão de vários tipos de textos diferentes’ 
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7. Compreensão de vários tipos de textos 
 
E: na na o que que pode ajudar  

nessa compreensão de vários tipos diferentes de textos’ 
você tem ali no próprio na própria apresentação 
cada um um tópico diferente 
cada um 

P: cada um um tópico diferente, 
E: o que que pode ajudar o aluno”/ 
P: porque eles não vêem a FINALIDADE da apresentação oral 

que a gente não vai poder cobrir tantos textos entende’ 
E: mas digamos que o aluno/ 

eu percebo que isso não acontece 
mas digamos que eles fossem lá’ 
pegassem todos os textos né’ 
quisessem compreender todos eles 

P: ah:: 
E: o que que ia ajudar o que que ia atrapalhar 

porque são diversos temas né’ 
P: não mas nada atrapalha 

uma coisa sempre ajuda a outra 
E: o que que às vezes poderia faltar 

que pudesse comprometer a compreensão do texto 
P: não mas não mas 
E: ou o que que ajuda a compreensão 
P: não mas você veja apesar da diferença 
E: de tema 
P: apesar da diferença de tema’ 

há sempre alguma coisa 
que você pode estabelecer como ponto comum entende” 
há sempre’ 

E: nunca vai ter nenhum texto com grau zero/ 
P: que não tenha nada a ver com o outro 

oh pra começar eles são textos/ 
E: não não a relação de textos 

mas assim eles cada aluno a relação de cada aluno 
com os diversos textos assim texto 

 
8. Fator afetivo na compreensão 
 
P: (   ) não 

a relação com os diversos textos 
é o problema do grau de empatia que você tem com o material 
então por exemplo se você gosta de certo assunto 
aí você de uma certa forma 
você vai penetrar com mais facilidade naquele texto 

E: unhum 
P: se você não gosta do outro assunto 

então você já vai com uma certa       má vontade 
E:                                                             é certa resistência, 
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P: com uma certa resistência e isso prejudica demais 
isso eu digo pra eles vamos abolir isso porque o nosso goal/ 
é como em literatura ah mas eu não gosto de poesia 
ah eu nunca tive vontade de ler esse autor 
mas VAI LER” 

E: certo 
P: porque a finalidade da literatura não é somente a gente enjoy:: 

não é só o prazer de ler 
mas também ahm o progresso no conhecimento da língua entende’ 
tem isso também (que eu digo a eles) 
a a literatura é um instrumento 
que vai fazer você adquirir uma performance muito melhor 
tanto na língua oral quanto na escrita’ 

 
9. Como avaliar a compreensão 
 
E: e a: a questão assim pra avaliar a compreensão 

você passa um texto né::: (+) 
não mesmo na avaliação formal ou informal 
como é que a gente pode medir 
como é que a gente pode avaliar o grau de com de compreensão do aluno 
com um texto da como no caso da do inglês’ 
que meios’ que a gente pode usa::r 
como é que pode ser feito isso, 

P: não a gente pode é por exemplo é 
do ponto de vista das idéias (+) 
você estabelecer algumas perguntas-chave 
você sabe tranqüilamente o entendimento que o aluno teve 
se o aluno fizer       uma apresentação como foi feita a de hoje 

E:                                 por exemplo 
perguntas do por exemplo de que tipo’ 

 
10. Tipos de pergun tas 
 
P: (++) qualquer pode ser perguntas do tipo de perguntas não/sim sim/não 
E: unhum 
P: você já vai saber  

o aluno pode responder barbaridades 
e pode ser uma uma pergunta  
que exige um desenvolvimento maior entende’ também, 

E: ce::rto 
P: e qualquer tipo de pergunta 

você também pode vir com um tipo de pergunta assim mais estrutura:l 
por exemplo quanto        aos antecedentes de certos pronomes 

E:                                          unhum 
P: a que se refere isso aqui 

então essa pergunta embora seja estrutural 
mas vai depender dela a compreensão do       texto também 

E:                                                                            hum é::: 
P: senão você vai vai ficar totalmente distorcido 
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E: são elementos       que a gente não pode desprezar 
P:                               e em inglês é uma o a  
 
11. Pronomes 
 
P: o pronome é uma um elemento 

assim capital fundamental  
porque enquanto em português 
muitas vezes a gente relaxa 
a gente deixa o pronome meio perdido 

E: é que a gente está meio familiarizado  
P: cristalizado 
P: é mais aí eu estou escrevendo escrevendo  

(até que termino) e falo este texto está lindo” 
quando eu vou ver ou outra pessoa lê fala 
não você está se referindo a que’ 
você achava que tava tão claro mas não está (+) 
e então em inglês é difícil você fazer isso 
porque aquele pronome tem que estar amarrado à palavra  
que estiver mais próxima dele 

E: tinha uma frase 
até caiu na minha seleção do mestrado 
dizia que a linguagem eu não sei mas parece que era assim 
que a linguagem não:: não reflete a realidade né é::: 
ai eu sei que aí tinha assim it é:: 

P: doesn’t” 
E: it não it ahm aí na frase seguinte 

porque tinha linguagem e realidade 
P: uhm 
E: aí tinha it it na frase seguinte it a:: modifica 

vamos dizer assim não reflete 
P: modify 
E: é modifica é: 

eu não me lembro agora o verbo 
mas tinha it verbo it dois it aí você tem que né’ 
fazer relação que um it é linguagem  
e outro it é realidade né’ 

P: se for dúbio 
E: curiosíssimo 
P: não é uma boa escrita  

você tem que (+) 
E: it it 
P: reformular isso entende’ 

se ficar dúbio não é não é uma boa saída não, 
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12. Formação do aluno d e letras 
 
P: mas você vê o que a gente tenta fazer com que o aluno (se conscientize) 

e este semestre deveria ser um semestre muito mais de conscientização 
e REFLEXÃO e pra isso os textos oferecem toda uma possibilidade 
justamente de reflexão SOBRE (+) 

E: sobre a língua 
P: em que estágio eu estou’ 

o que me falta’ pra adquirir intimidade com a língua’ (+) 
E: cer::to 
P: porque você não pode simplesmente pensar 

que você vem duas vezes quando vem à sala de aula (+) 
e:: tem um encontro curto são o que cinqüenta cinqüenta cem minutos 
vamos dizer um encontro curto 
e isso vai promover um milagre 

E: unhum 
P: de você adquirir ou então como o pessoal diz muito 

que eu acho horrível  
dominar a língua 
isso não existe não vai dominar NUNCA’ 
porque você pensa que domina’ 
mas ela escorrega por outro lado né’ 
e não vai dominar nunca 
agora o que acontece o que eu também digo pra eles 
é que estudar uma língua e aprender:: 
adquirir uma boa dose dose de conhecimento naquela língua 
é tarefa de uma vida inteira 

E: é:: e ainda morre sem saber 
como dizia meu vô ((risos)) 

P: é tarefa de uma vida inteira 
E: aprende aprende aprende e ainda morre sem saber 
P: é cumulativo  

e justamente isso eu enfatizo tanto 
agora o que me deixa nervosa é ver quan a maioria do do estudante 
ele negligencia certas coisas 
como se aquilo não fosse importante é importante” 
você tem que começar se policiando para não cometer os erros básicos 
porque senão eles vão atrapalhar você até:::: não é mesmo’ 

E: é, 
 
13. Compreensão no texto oral e no texto escrito 
 
E: e e outra coisa é: acho que também é o último ponto 

que de assi:m de maior interesse 
a a o curso como você disse é língua oral e língua escrita né 

P: perfeito 
E: somente esses pontos 
P: língua oral escrita é      enfatizando 
E:                                      há diferença há diferença de compreensão 

por parte do aluno de um texto oral ou texto escrito (+) 



163 

             e como é que a gente pode é é observar isso’ 
P:          há sim aí aí é a história dos dos quatro skills 

e que:: (+) você pode ter (+) uma percepção boa para o listening 
E: unhum 
P: ou ou uma que não seja tão boa 

enquanto que na leitura você tem todo o        material ali não é’ 
E:                                                                          ce:rto 
P: você tem todo o é é muito mais fácil você você se tornar um bom leitor 

do que um bom ouvinte 
E: hum::: 
P: porque o bom ouvinte você tem que se expor mesmo 

que se você não se expuser você vai sempre 
aquela coisa ah eu não entendo ah:: 
SIM e não é obrigado você a entender tudo 

E: certo 
P: mas você precisa seguir mais ou menos 

o plano geral do que está sendo falado entende’ 
E:       hum: 
P:       porque senão você pode perder 

e em português a gente também perde 
E: então eu diria que a a pressão é maior assim 

a a       como é que eu posso/ 
P:              ah si::m 
E: a exigência é pela compreensão é imediata inclusive né 
P: a exigência é maior é é         a exigência é maior 
E:                                               e você tem um feedback imediato né’ 

só se você perdeu 
P: e você tem que deduzir é é como  

e nós vimos uma uma das diferenças entre a língua falada e escrita 
é que quando você fala você não pára pra/ 
não você vai adiante e quando você escreve você reformula 
se bem que, nos vimos que a os teóricos contemporâneos 
todos eles (+) chegam ao ponto de dizer que as diferenças não são grandes 
não são como se falava antigamente duas línguas 
porque elas estão muito imbricadas entende’ 
então a gente fala de um texto escrito 
mas muitas vezes pra chegar à compreensão daquele texto escrito 
a gente passou por um trabalho oral 

E: é:: quando você lê de certa forma  
dá a impressão de que você está falando o texto 

P: também também 
E: é é é curioso 
P: existe isso também não é” 
 
FIM 
 
 
 


